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O acesso aos serviços de saneamento básico é um direito assegurado pela
Constituição

Federal,

configurando-se

como

fator

imprescindível

para

o

desenvolvimento socioeconômico e o exercício da plena cidadania. Aliada a esta
questão, foi instituída a Política Nacional de Saneamento Básico, Lei Federal n° 11.445
de 5 de janeiro de 2007, que simboliza o marco legal da unificação dos princípios e
diretrizes gerais aplicáveis ao setor no país.
A lei supracitada apresenta no panorama do saneamento básico diretrizes nacionais
definindo que o planejamento estratégico dos serviços que envolvem os quatro eixos
são: o Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo
de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo das Águas Pluviais. Dentro do contexto da
Política Nacional de Saneamento Básico, é estabelecido em seu Art. 9° que os
titulares dos serviços (os municípios consorciados ou não) deverão elaborar o Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB), sendo vetada a delegação desta
responsabilidade.
Conforme os conceitos apresentados anteriormente, o PMSB desenvolvido para o
município de Dourados foi construído como instrumento de planejamento estratégico
e gestão participativa, fundamentado nos princípios da universalização, equidade,
integralidade, intersetorialidade e sustentabilidade, voltados para a realidade local,
considerando os pontos fortes e fracos do cenário do setor de saneamento básico o
município.
Assim, visando atender as legislações vigentes, e ao que fora exposto, a Prefeitura
Municipal de Dourados/MS através da consultoria contratada da Groen Engenharia
e Meio Ambiente apresenta o PMSB que foi subdividido em 05 (cinco) Volumes,
conforme ilustra a Figura 1.
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Volume l
•Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais

Volume II
•Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

Volume llI
•Sistema de Abastecimento de água

Volume IV
•Sistema de Esgotamento Sanitário

Volume V
•Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sólidos
Figura 1 – Subdivisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Dourados/MS
Fonte: Groen, 2018.

Com base na divisão apresentada, o presente documento refere-se ao VOLUME I –
ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAIS E LEGAIS correlacionados aos serviços de
saneamento, mostrando um panorama das formas de gestão e do arcabouço legal.
O Volume I contempla ainda o diagnóstico técnico-participativo desenvolvido no
município, suas áreas de abrangência e metodologia utilizada durante a concepção
do PMSB, visando o envolvimento da comunidade local nas tomadas de decisões
técnicas e institucionais para o município de Dourados.
O horizonte temporal considerado no PMSB de Dourados foi de 2018-2037, de 20 anos
conforme recomenda as diretrizes das Políticas Públicas que abordam a gestão dos
serviços de saneamento básico.
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Dentro do contexto geral, com base no que fora exposto, o Plano Municipal de
Saneamento Básico se apresenta como um mecanismo de planejamento
qualificado para solucionar e/ou minimizar os problemas pontuais e as dificuldades
gerenciais existentes no município de Dourados/MS, no que concerne aos serviços de
saneamento básico. Além disso, buscou-se otimizar os serviços, visando o equilíbrio
dos aspectos ambientais, econômicos e financeiros, contribuindo com a adequação
do sistema de gestão e a qualidade de vida da população.
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Zona de Ocupação Especial
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INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

O Plano Municipal de Saneamento Básico é um instrumento da Lei Federal n°
11.445/2007 e contribui com o planejamento das ações, serviços e infraestruturas
voltadas aos componentes do saneamento, que estabelece o conteúdo mínimo
para a elaboração do PMSB.
Partindo desta premissa, o presente volume inicia-se com a caracterização geral do
município, o Diagnóstico Técnico-Participativo consolida as informações das atuais
condições ambientais e serviços de saneamento básico do município de Dourados.
Contempla a sede urbana, distritos urbanos e comunidades rurais buscando o
desenvolvimento do planejamento estratégico e a tomada de decisões por parte
dos gestores municipais.
O processo levou em consideração os aspectos técnicos e sociais, bem como os
instrumentos e diretrizes das legislações em esfera federal, estadual e municipal,
considerando-se a atual organização para gestão dos serviços de saneamento,
planejamento, fiscalização e regulação dos serviços, além do controle social.
Em seguida, foram retratadas as Prospectivas dos Aspectos Institucionais, Gerenciais
e Legais que expõe a projeção populacional e a expansão da área urbanizada,
bases para os cálculos de estimativa de demanda para os serviços de saneamento
básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo das águas pluviais) ao longo do
horizonte temporal 2018 – 2037.
Por fim, são apresentados os Programas, Projetos e Ações específicos para o eixo, nos
quais são estabelecidos Objetivos Específicos e Metas, visando o fortalecimento
institucional, administrativo, operacional e socioeconômico. Para as ações e projetos
foram levadas em consideração o prazo de execução, bem como os custos
envolvidos em sua implementação e suas aspirações sociais.
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Plano Municipal de Saneamento Básico
Dourados - MS

2

DADOS GERAIS
DE DOURADOS
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DADOS GERAIS DE DOURADOS
Neste tópico serão apresentados os dados gerais do município de Dourados, seu
histórico de ocupação, localização, bem como as vias de acesso ao município.

HISTÓRICO
Pelo Decreto Estadual nº 30, de 22 de janeiro de 1935, o Município de Dourados foi
oficialmente criado a partir de áreas desmembradas do município de Ponta Porã.
A cidade teve um lento desenvolvimento até a segunda metade do século XX
devido a deficiência dos meios de transporte e vias de comunicação. A partir de
1950, com abertura das rodovias, iniciou-se a fase desenvolvimentista da cidade que
se tornou um importante centro agropecuário e de serviços.
Em 1990, o desenvolvimento comercial e de serviços na zona urbana foi crucial para
que Dourados se consolidasse como polo regional, tornando-se o maior e mais
desenvolvido centro urbano do interior de Mato Grosso do Sul. Dourados também se
destaca como Cidade Universitária pois conta com seis universidades, sendo duas
delas públicas.

LOCALIZAÇÃO
O município de Dourados localiza-se no Centro-Sul do Estado de Mato Grosso do Sul,
inserido na Mesorregião do Sudoeste do Estado e na Microrregião de Dourados,
próximo a Serra de Maracaju, divisor de águas das bacias dos rios Paraná e Paraguai.
A Figura 2 apresenta a localização de Dourados em relação ao Estado de Mato
Grosso do Sul e ao Brasil.
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Figura 2 – Localização do município de Dourados
Fonte: Groen, 2016.

Tem como municípios vizinhos: Itaporã, Douradina, Maracaju e Rio Brilhante, ao norte;
Fátima do Sul, Laguna Carapã e Caarapó, ao sul; Deodápolis ao leste e Ponta Porã
à oeste. Dourados possui altitude média de 430 metros acima do nível do mar.
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METODOLOGIA APLICADA
A metodologia aplicada para elaboração do Diagnóstico Técnico-Participativo para
o município de Dourados tomou, por base, informações secundárias como revisões
bibliográficas, dados das secretarias municipais e prestadores de serviços de
saneamento, bem como informações primárias através de visitas in loco. As
considerações foram direcionadas para a identificação da situação do saneamento
existente no município, caracterização socioeconômica, física e biótica, descrição
dos sistemas públicos e aspectos institucionais e legais, dentre outras.
Para elaboração do diagnóstico no município foram envolvidos todos os órgãos e
entidades responsáveis pelas atividades e serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos, onde foram obtidas informações relevantes ao
desenvolvimento do trabalho.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO DIAGNÓSTICO

A área de abrangência, para levantamento das informações, envolve a sede
urbana, distritos urbanos e as comunidades rurais de Dourados/MS, conforme
apresenta a Figura 2. Dentre as comunidades rurais considera a existência de dois
assentamentos rurais, duas reservas indígenas, uma aldeia tradicionalmente
ocupada e uma comunidade quilombola.
Em 2004 foi finalizada a homologação das terras da aldeia Panambizinho, localizada
há aproximadamente 20 km da sede municipal. Segundo dados do SESAI/DSEIMS/POLO BASE DE DOURADOS (2014), a aldeia conta com uma população de 347
habitantes, predominantemente pertencentes à etnia Guarani Kaiowá (FUNASA,
2010), com uma área de aproximadamente 1.272 ha (FUNAI).
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Já a reserva indígena tem uma área de 3.539 hectares, próxima a porção norte da
sede urbana. De acordo com a SESAI/DSEI-MS/POLO BASE DE DOURADOS (2014), a
reserva conta com uma população de aproximadamente 13.094 habitantes,
constituída por duas aldeias, Bororó e Jaguapirú, formada por três etnias: Caiuás
(Kaiowá), Guarani (Ñandeva) e Terena.
As aldeias estão localizadas nas proximidades da Rodovia Estadual MS-156, que liga
Dourados a Itaporã, ao norte da sede urbana do município. De acordo com
informações repassadas pela FUNAI, contam com uma infraestrutura de cinco
escolas, uma unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e dois
postos de saúde.
Segundo dados do INCRA, Dourados possui dois assentamentos rurais: Lagoa Grande,
localizado às margens da Rodovia que liga Dourados-Itahum, sendo constituído por
155 famílias; e Amparo, também localizado próximo ao distrito de Itahum, a 70 km da
sede do município, constituído por 66 famílias. O Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA reconheceu em julho de 2015 a área de 3.538,6215 ha,
constituída por 135 famílias, como Comunidade Quilombola Dezidério Felipe de
Oliveira, localizada a 20 km da área urbana de Dourados, no entanto, durante
entrevista realizada com o líder da Comunidade, foi informado que há em torno de
14 famílias morando no local.
Os distritos urbanos são: Macaúba, Indápolis, Itahum, Panambi, Picadinha, Vila
Formosa, Vila São Pedro e Vila Vargas.
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Fonte: Groen, 2016.
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ESTRATÉGIA DE COLETA DE INFORMAÇÕES

A técnica utilizada para levantamento de dados primários contemplou a aplicação
de questionário técnico aos gestores e servidores municipais, bem como à empresa
prestadora de serviços de saneamento, e visitas in loco apoiadas em um roteiro
técnico,

onde

foram

realizados

registros

fotográficos

e

identificação

das

coordenadas georreferenciadas.
As principais fontes de informações primárias foram obtidas nos órgãos públicos:
SANESUL, FUNASA e Secretarias Municipais de Dourados, por meio de consulta aos
técnicos e funcionários responsáveis por cada setor. As informações foram primordiais
para conhecimento da situação atual do saneamento básico e para hierarquização
das necessidades no município de Dourados.
A pesquisa secundária implicou na reorganização dos dados disponíveis, coletados
nas seguintes fontes: IBGE, SEMAGRO (SEMAC e SEMADE), Atlas Brasil, DATASUS, IDEB,
INEP, EMBRAPA, CNES, INMET, CPRM, MMA, SISLA, entre outros, que incorporam a
caracterização ambiental e social do município de Dourados.
Para descrição das características físicas e ambientais do território de Dourados
foram elaborados mapas temáticos, através de informações cartográficas,
estruturadas em banco de dados georreferenciados, que juntas formam o Sistema
de Informações Geográficas (SIG). Com bases geradas na construção do SIG
contendo informações raster, vetoriais, objetos e geo-objetos, estes mapas
permitiram a espacialização das informações e auxilio na caracterização das
peculiaridades locais.
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VISITA IN LOCO

Para levantamento de informações que complementam o Diagnóstico Técnico–
Participativo, foram realizadas visitas in loco em todos os setores de mobilização, tais
como, Sede Urbana, Distritos Urbanos e Comunidades Rurais, conforme apresentado
anteriormente na Figura 3, além de realizar diálogo entre os servidores públicos e
prestadores de serviços na área de saneamento, buscando conhecer a realidade
atual e os anseios da população de Dourados, ocorridas nos dias 18, 19, 20 e 21 de
julho de 2016 e 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2016.
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CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL

Para descrição das características físicas presentes no município de Dourados
utilizaram-se técnicas de sensoriamento remoto, banco de dados georreferenciados
(SIG) e software de geoprocessamento. Com bases geradas na construção do SIG
contendo informações raster, vetoriais, objetos e geo-objetos, estes mapas permitem
espacializar as informações e auxiliar a caracterização das peculiaridades locais.

MEIO FÍSICO E BIÓTICO

4.1.1 Caracterização do Clima e das Condições Meteorológicas

A climatologia é uma especialização da pesquisa meteorológica e geográfica
dedicada ao estudo e investigação do clima em seus múltiplos aspectos. Nas
ciências atmosféricas, a climatologia investiga causas e relações físicas entre os
diferentes fenômenos climáticos (por exemplo, fatores de ocorrência de secas,
inundações, ondas de calor, e outros). É uma ferramenta de entendimento da
relação do homem com seu espaço ambiental, particularmente, com as alterações
atmosféricas das quais ele é paciente (atingido por vendavais, furacões, tornados,
tempestades, enchentes e cheias, por exemplo) e causador (poluição, degradação
ambiental, mudança climática devido ao efeito-estufa e outros). Estes dois pontos de
vista, meteorológico e geográfico, complementam-se e não podem ser entendidos
de forma separada.
Os estudos climáticos são de excepcional importância na realização de estudos de
cunho ambiental ou para atividades de planejamento humano. Um dos primeiros
estudos sobre o clima foi proposto por Wladimir Köppen em 1900, e se fundamentava
no sentido de clima como um fator da dimensão geográfica. Nesta classificação,
conhecida como "classificação climática de Köppen-Geiger", considerava-se a
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vegetação predominante uma manifestação das características do solo e do clima
da região, permitindo assim, identificar várias regiões do mundo através destas
semelhanças.
Segundo Ayoade (2002), o clima como componente do ambiente natural, afeta
diretamente os processos geomorfológicos, de formação dos solos, crescimento e
desenvolvimento das plantas e organismos, inclusive humanos. Os elementos básicos,
ar, água, alimento e abrigo, estão na dependência do clima, bem como o vigor físico
e mental do homem é influenciado pela temperatura, umidade e vento.
Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, o Estado de Mato Grosso do
Sul apresenta dois tipos de climas. O tropical úmido (Aw), predominante na maior
parte do Estado, com uma estação chuvosa no verão e seca no inverno,
caracterizado por médias termométricas que variam entre 25°C na Baixada do
Paraguai e 20°C no planalto. No extremo sul do Estado, denominado Mesotérmico
úmido, mais conhecido como clima subtropical úmido (Cfa), é influenciado pela
massa de ar polar atlântica, com amplitude térmica anual elevada. Observa-se o
mesmo regime de chuvas de verão e inverno seco e a pluviosidade anual é de
aproximadamente 1.500 milímetros (Figura 4).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região centro-sul do
Estado de Mato Grosso do Sul, onde se encontra o município de Dourados, está
situada na zona Tropical do Brasil Central, com temperaturas média e quente acima
de 18ºC em todos os meses do ano. Apresenta uma estação chuvosa, de novembro
a abril e outra nítida estação seca, de maio a outubro, sendo julho o mês mais seco.
A temperatura média do mês mais frio é compreendida entre 12ºC e 21°C e as
precipitações variam entre 1.500 e 1.700 mm anuais.
Segundo o Atlas Multirreferencial do Estado, o município de Dourados está sobre
influência do clima subtropical úmido (Cfa). A oeste e sudoeste o clima é úmido, com
índices de umidade variando de 40 a 60%, já no restante do município o clima
caracteriza-se como úmido a sub-úmido, com índices efetivos de umidade com
valores anuais variando de 20 a 40%, com excedente hídrico anual de 800 a 1.200
mm durante cinco a seis meses do ano.
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Figura 4 – Classificação climática de Köppen-Geiger para Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados de Peel et al, 2007.
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4.1.2 Normais Climatológicas

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), as Normais são definidas
como “valores médios calculados para um período relativamente longo e uniforme,
compreendendo no mínimo três décadas consecutivas (30 anos de dados) ”. A seguir
estão elencados os dados referentes aos resultados do estudo concluído no final de
2009,

quando

foram

revistas

e

ampliadas

significativamente

as

Normais

Climatológicas entre os anos de 1961 e 1990, computados pelo INMET em 1992.
Os dados pesquisados foram obtidos da estação meteorológica de Dourados e
referem-se às temperaturas médias, máximas e mínimas, umidade relativa do ar,
nebulosidade e precipitação acumulada, os quais caracterizam o clima.

4.1.2.1 Temperatura

O município de Dourados, segundo dados do INMET (2013), apresenta temperaturas
bem variadas ao longo do ano, com mínimas entre 12,5° C e 20,4° C. A variação das
máximas não é significativa, apresentando temperaturas elevadas ao longo do ano,
entre 25,3° C e 31,2° C.
Para melhor precisão das informações sobre a temperatura no município, foram
utilizados dados referentes às máximas e mínimas aferidas, verificando-se ainda a
média compensada, através da média identificada em cada mês de referência,
assemelhando-se às curvas de temperatura máxima e mínima. São identificadas
estações bem marcadas. O Gráfico 1 apresenta as variações mensais de
temperatura e a média compensada ao longo do ano.
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Gráfico 1 – Temperaturas máximas, mínimas e médias compensadas em Dourados/MS
Fonte: INMET, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

4.1.2.2 Umidade relativa do ar

A umidade relativa do ar mede a porcentagem de vapor d’água na atmosfera. No
município de Dourados, segundo dados das normais climatológicas do INMET (2013),
a umidade varia entre 66,0% e 82,0%. O Gráfico 2 apresenta a umidade média
relativa do ar no município de Dourados no período de 1961 até 1990.
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Gráfico 2 – Umidade relativa do ar em Dourados/MS
Fonte: INMET, 2013. Adaptado por Groen, 2016.
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Devido às estações serem bem definidas, percebe-se, no gráfico, a variação na
umidade relativa do ar. A umidade é maior no período de outubro a junho (acima
de 70%), e no inverno, período seco do ano, apresenta o índice de umidade mais
baixo, chegando a 66,0% no mês de agosto.

4.1.2.3 Precipitação acumulada

A precipitação acumulada indica o volume de chuvas em determinado local,
podendo ser apresentada mensal e anualmente. Para o município de Dourados,
segundo dados das normais climatológicas do INMET (2013), as médias mensais ao
longo do período de 30 anos variaram entre 13,6 mm e 279,4 mm. O Gráfico 3
apresenta os dados da precipitação mensal em Dourados.
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Gráfico 3 – Precipitação média mensal em Dourados/MS
Fonte: INMET, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

A precipitação anual em Dourados corresponde ao somatório das médias mensais,
totalizando 1.565,5 mm. A característica principal do clima na região onde o
município está inserido é o baixo volume de chuvas no inverno, com aumento
considerável no verão.
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4.1.2.4 Nebulosidade

A nebulosidade refere-se à quantidade de nuvens presentes, em determinado
momento. Segundo as normais meteorológicas do INMET (2013), o céu é dividido em
octas (ou décimas, dependendo da região) e a partir da cobertura total destas,
classifica-se a nebulosidade, que pode ser dividida em:

a) Limpo ou
ensolarado;

d) Parcialmente
nublado;

b) Quase limpo;

e) Quase nublado;

c) Pouco nublado;

f) Nublado.

A classificação “céu limpo ou ensolarado” equivale a 0,0 graus decimais, e a classe
“céu nublado” equivale a 1,0 grau decimal. De acordo com dados das normais
climatológicas do INMET (2013) a nebulosidade em Dourados varia de 0,3 a 0,6 graus
decimais. O Gráfico 4 apresenta os dados médios mensais no município durante o
período de 30 anos (1961-1990).
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Gráfico 4 – Nebulosidade no município de Dourados/MS
Fonte: INMET, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

4.1.3 Geologia

De acordo com o Mapa Geológico do Estado de Mato Grosso do Sul (2006), da
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), o município de Dourados está
localizado, predominantemente, sobre a Província do Paraná que compreende os
limites da bacia tectônica do Paraná, e caracteriza-se por uma estrutura
intracratônica, com cerca de 1.750 km de comprimento e 900 km de largura,
abrange a parte meridional do Brasil, a metade oriental do Paraguai e parte da
Argentina e Uruguai, totalizando a área de 1.600.000 km².
A Província do Paraná é constituída por uma sequência de rochas sedimentares e
derrames de lavas basálticas, registrando em seu interior espessuras superiores a 5.000
metros, apresentando assim ampla paleotopografia depressiva, preenchida durante
o período geológico. Tem suas principais características estruturais e litológicas
associadas a fenômenos geológicos, como vulcanismo, subsidência, falhamentos,
epirogênese e sedimentação que ocorreram no interior da bacia.
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De acordo com o Caderno Geoambiental da SEMAC (2011) e a CPRM (2006), a
geologia do município apresenta duas regiões geológicas (Figura 5), sendo elas:


Formação Serra Geral: composta por rochas do Período Cretáceo. O litótipo
principal é o basalto, preto a cinza escuro, fino e afanítico, maciço e com raras
amígdalas (geralmente preenchidas por argilo-minerais, quartzo ou calcita).
Os afloramentos são em forma de estruturas colunares, geralmente
desagregadas em blocos e matacões arredondados, exibindo estrutura do
tipo esfoliação esferoidal e superfície amarelo-esverdeada;



Formação Caiuá: composta por rochas do Período Cretáceo. É constituída de
arenito quartzoso a subarcoseano, fino a médio. Ambiente continental
desértico: dunas eólicas, interdunas e lagos efêmeros.

A Figura 5 apresenta a composição geológica do município de Dourados.
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Figura 5 – Unidades geológicas presentes no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do CPRM, 2006.
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4.1.4 Geomorfologia

No Município de Dourados existe a presença de quatro unidades geomorfológicas,
sendo elas: Divisores das Sub-Bacias Meridionais, Planalto de Dourados, Planalto de
Maracaju e Segundo Patamar da Borda Ocidental.
Segundo o Atlas Multirreferencial do Estado de Mato Grosso Sul (1990), as unidades
geomorfológicas presentes no município de Dourados apresentam as seguintes
características:


Planalto de Dourados – situado no centro-sul do Estado, o Planalto de Dourados

caracteriza-se como uma superfície rampeada, formando um plano inclinado para
sudoeste. No limite com o Planalto de Maracaju as altitudes situam-se em torno de
500 m atingindo, no limite com os divisores das Sub-Bacias Meridionais, a cota de 300
m ao longo do rio Dourados, onde coalesce com a unidade limítrofe já referida. Esse
fato reflete o efeito da epirogênese na borda ocidental da bacia.
A rede de drenagem, representada, sobretudo, pelos rios Dourados, Brilhante,
Vacaria e Anhanduí, instala-se de forma consequente, apresentando um padrão
dendrítico e modelando o relevo através da erosão remontante, o que origina formas
planas e elevadas nos grandes interflúvios festonados.
O relevo acha-se esculpido em derrames basálticos da Formação Serra Geral,
ocorrendo localmente, manchas de arenitos da Formação Bauru.
Os processos pedogenéticos atuantes nos derrames basálticos originaram Latossolos
Roxos de grande importância para a agricultura da região. Já nas manchas de
arenito Bauru, a decomposição da rocha originou Latossolos Vermelhos-Escuros
álicos. São áreas de Tensão Ecológica, atualmente ocupadas pela agropecuária e
pastagem. Já nas áreas onde predominava a Floresta Estacional Semidecidual,
predomina hoje a agricultura de cultura cíclica. Ao longo dos vales, verifica-se a
presença de Floresta Aluvial.

63

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 64 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL



Planalto de Maracaju – estende-se desde as proximidades da cidade de

Nioaque, a norte, até a cidade de Aral Moreira, a sul. A norte e noroeste limita-se com
os Piemontes da Serra de Maracaju, através de frente de cuesta bastante festonada.
A sudoeste o limite com a Depressão Aquidauana – Bela Vista, é efetuado por
diferenças altimétricas. A leste, limita-se com o Planalto de Dourados e a sul com os
Divisores das Sub-Bacias meridionais. A oeste, tem continuidade no Paraguai.
O planalto é esculpido em rochas basálticas da Formação Serra Geral, que origina
um relevo plano ou tabular nos principais interflúvios e modelados convexos nas áreas
de cabeceiras de drenagem e encostas.
Em seu conjunto, verifica-se que as maiores altitudes se localizam na sua parte
central. O relevo plano constitui parte de um pediplano herdado delimitado por
escarpas, localmente designado por serra de Maracaju, cujas altitudes atingem 600
m. A disposição geográfica do relevo e da rede de drenagem configura nessa serra
um divisor de águas entre as drenagens que vertem para a calha do Paraná e as que
vertem para a bacia do Paraguai.
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Figura 6 – Unidades geomorfológicas presentes no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do CPRM, 2010.
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4.1.5 Pedologia

Entre os principais tipos de solos identificados no município de Dourados, destacamse: Gleissolo, Latossolo Roxo e Latossolo Vermelho Escuro. A seguir são relacionadas
algumas características, com base no Atlas Multirreferencial do Estado de Mato
Grosso do Sul (1990).


Gleissolos: solos minerais, hidromórficos, desenvolvidos de sedimentos recentes
não

consolidados,

de

constituição

argilosa,

argilo-arenosa

e

arenosa.

Compreende solos mal a muito mal drenados que possuam características
resultantes da influência do excesso de umidade permanente ou temporário,
devido à presença do lençol freático próximo à superfície, durante um
determinado período do ano. São solos bastante diversificados em suas
características físicas, químicas e morfológicas, devido às circunstâncias em que
são formados, de aporte de sedimentos e sob condição hidromórfica.
Apresentam limitações ao uso agrícola, devido à presença elevada de lençol
freático e risco de inundações ou alagamentos frequentes. Apresenta em geral,
fertilidade natural baixa à média, limitação moderada à forte ao uso de
máquinas agrícolas em condições naturais devido ao excesso d'água;


Latossolo Roxo: são solos minerais, não hidromórficos caracterizados por
apresentar horizonte B latossólico (Bl) com teores de óxido de ferro superior a 18%.
São bastante intemperizados, normalmente são solos profundos e muito
profundos, acentuadamente drenados, friáveis, muito porosos e permeáveis,
com baixa susceptibilidade à erosão. Apresentam pequena diferenciação entre
horizontes, estrutura fraca muito pequena e pequena granular, com aspecto
maciço, na qual as partículas do solo são fortemente atraídas pelo ímã,
característica de suma importância na identificação desses solos no campo;
Verifica-se que morfologicamente são semelhantes aos demais Latossolos, quer
o Vermelho-Escuro, quer o Vermelho-Amarelo, porém, quimicamente, verifica-se
grande diferença, pois os Latossolos Roxos apresentam elevados teores de óxido
de ferro, titânio e manganês.
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Quando derivados de material não basáltico, apresentam-se argilosos; já os
derivados de basalto, a textura pode chegar a muito argilosa, com teores de
argila variando de 38 a 74%.
Independente do material originário, representa boas propriedades físicas, sem
impedimento ao desenvolvimento de raízes e manejo, permitindo o emprego de
qualquer implemento agrícola, visto serem encontrados normalmente em relevo
plano e suave ondulado. A correção da deficiência nutricional, quando
existente, torna estes solos favoráveis ao uso agropecuário, sendo utilizados,
principalmente, com o cultivo de culturas anuais.


Latossolo Vermelho Escuro: são solos minerais, não hidromórficos, altamente
intemperizados e caracterizam-se por apresentar um horizonte B latossólico (Bl).
Em geral são profundos e muito profundos, acentuadamente drenados, friáveis e
bastante porosos. Em regiões onde há grande variação nas formas de relevo,
este tipo de solo é encontrado nas áreas mais aplanadas.
O horizonte Bl apresenta um teor de óxido de ferro entre 8 e 18%, quando de
textura argilosa; no caso de textura média, tal teor é, normalmente, inferior a 8%,
bem como a relação Al2O3/Fe2O3, a 3,13. São desenvolvidos a partir dos mais
diversos materiais originários, o que implica na ocorrência de solos com diferentes
classes texturais.
A posição ocupada, normalmente, no relevo, associada às suas propriedades
físicas, condicionam favoravelmente seu uso agrícola, desde que corrigidas as
deficiências nutricionais. São muito utilizados com pastagem cultivada, quando
possuem textura média e, quando esta se manifesta argilosa e muito argilosa,
como nos “Chapadões”, a exploração de culturas anuais predomina.

A Figura 7 apresenta o mapa pedológico do município de Dourados.
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Figura 7 – Tipos de solos presentes no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados da EMBRAPA, 2011.
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4.1.6 Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos

O município de Dourados está localizado na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema,
dentro da Bacia Hidrográfica do Paraná (Figura 8), de extrema importância e
significância para o Brasil, já que a região abriga 32,1% da população nacional, além
de apresentar o maior índice de desenvolvimento econômico do país, abrangendo
os Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso,
Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.
Dourados possui uma grande diversidade hídrica superficial. O município está inserido
na Unidade de Planejamento e Gerenciamento (UPG) Ivinhema, possuindo em seu
território dois dos principais contribuintes do Rio Ivinhema, principal recurso hídrico
dessa UPG (Figura 9): o Rio Brilhante (602,98 km) e o Rio Dourados (396,33 km) que
confluem nos limites municipais de Deodápolis, Rio Brilhante e Dourados.
Na Figura 10, é possível identificar as sub-bacias presentes na Sede Urbana de
Dourados, onde destacam-se a sub-bacia do rio Dourados, ocupando cerca de
70,8% da área, e a sub-bacia do rio Brilhante ocupando a área restante (29,2%). É
importante destacar que as bacias foram delimitadas através de informações
disponibilizadas pela EMBRAPA, e por meio de softwares de geoprocessamento.
Outro rio presente no município é o Rio Santa Maria (178 km), que possui a sua
nascente localizada na Serra de Maracaju e é afluente pela margem direita do Rio
Brilhante e o Rio Peroba (41 km). Dourados possui também alguns córregos, dentre
eles: Córrego da Lagoa, Córrego Taquaral, Córrego Capão Alto, Córrego Sucuri,
Córrego Galheiro, Córrego do Ipê, Córrego Santa Tereza, Córrego Antali, Córrego
Potreiro, Córrego Água Limpa, Córrego Água Boa, Córrego Curral de Arame, Córrego
Engano, Córrego Laranja Doce, Córrego Laranja Lima, Córrego Laranja Azeda,
Córrego Palma, Córrego Guanandy, Córrego Consolo, Córrego Taquara, Córrego
Paloma, e outros perenes e intermitentes.
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Figura 8 – Bacias e sub-bacias hidrográficas no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do SISLA, 2010.
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Figura 9 – Hidrografia superficial do município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do SISLA, 2010.
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Figura 10 – Sub-bacias dos rios Dourados e Brilhante
Fonte: Groen, 2016.
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A região apresenta grande diversidade de Recursos Hídricos. De acordo com o Plano
Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (2010), existem no Estado oito
unidades aquíferas, sendo duas destas localizadas no município de Dourados (Figura
11):
 Sistema Aquífero Bauru-Caiuá: É constituído por rochas sedimentares da Bacia
do Paraná, dos grupos Bauru (Formações Vale do Rio do Peixe e Marília) e
Caiuá (Formação Santo Anastácio), e pelas coberturas Detrito-Lateríticas,
principalmente na região de Sonora e São Gabriel do Oeste. É um aquífero
livre, com afloramento em grande parte do Estado, principalmente na Região
Hidrográfica do Paraná, onde aflora em todas as UPGs. Representa um dos
mais importantes aquíferos do Estado, sendo responsável pelo escoamento
regional das águas subterrâneas para importantes rios (Pardo, Verde e Sucuriú,
nas respectivas UPGs, e em rios menores das UPGs Quitéria e Santana). Possui
espessura irregular atingindo, em alguns locais, espessuras superiores a 300
metros. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2005) as reservas
renováveis do aquífero Bauru são de 19.597 x 106 m³/ano e as reservas
destinadas a explotação são de 3.920 x 106 m³/ano;
 Sistema Aquífero Serra Geral: Região Centro-Sul, pertence ao Grupo Paraná,
sua constituição é essencialmente formada por basaltos e diabásios da
Formação Serra Geral, do grupo São Bento, constituindo um aquífero
fraturado, livre. Sua ocorrência compreende no limite entre as Regiões
Hidrográficas do Paraguai e Paraná, com maior área de afloramento nesta
última, e tem área total de 40.000 km². Possui espessura média de 150 metros.
De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2005) as reservas
renováveis do aquífero Serra Geral são de 5.778 x 106 m³/ano e as reservas
destinadas a explotação são de 1.156 x 106 m³/ano.
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Figura 11 – Aquíferos existentes no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do SISLA.
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4.1.7 Vegetação

O bioma Cerrado ocupa aproximadamente ¼ do território brasileiro, com extensão
de 200 milhões de hectares, sendo o segundo maior domínio brasileiro em área, e o
terceiro domínio em biodiversidade, abrigando um patrimônio de recursos naturais
renováveis adaptados às duras condições climáticas, edáficas e hídricas. Cerca de
155 milhões de hectares encontram-se no Planalto Central, enquanto 45 milhões de
hectares estão distribuídos entre os Estados do Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima,
Amapá, Pará e São Paulo (IBGE 2004).
Dentro do Cerrado existe um complexo vegetacional que inclui diferentes fisionomias,
determinadas primeiramente pela ação do fogo ou pela distribuição dos tipos de
solo (COUTINHO, 1982), ou pela combinação da ação dos fatores clima, solo,
disponibilidade de água e nutrientes, geomorfologia e topografia, latitudes, pastejo
e impacto de atividades antrópicas (RIBEIRO & WALTER 1998).
Apresenta grande riqueza biológica, pois segundo estimativas apresentam mais de
6.000 espécies de árvores, 800 espécies de aves, além de uma grande variedade de
peixes e outras formas de vida. Ao lado da Mata Atlântica é considerado um dos
biomas mais ricos e ameaçados do planeta.
O município localiza-se sobre o domínio do bioma Savana (Cerrado) e da Mata
Atlântica, porém devido principalmente às atividades agropecuárias desenvolvidas
na

região,

teve

a

sua

cobertura

vegetal

bastante

devastada,

o

que

consequentemente provocou a fragmentação da mata nativa. A Figura 12
representa os dois biomas presentes no município de Dourados, segundo dados do
IBGE (2004).
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Figura 12 – Biomas presentes no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do IBGE, 2004.
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Segundo o Atlas Multirreferencial do Estado de Mato Grosso Sul (1990), a vegetação
presente no município de Dourados apresenta as seguintes fisionomias e
características:

 Áreas com Influência Fluvial: Trata-se de áreas das planícies aluviais que
refletem efeitos das cheias dos rios nas épocas chuvosas ou então, das
depressões alagáveis todos os anos. Nesses terrenos aluviais, conforme a
quantidade de água empoçada e ainda dependendo do tempo que ela
permanece na área, as formações vegetais vão desde pantanosa herbácea
até arbustiva (caméfitas), às vezes com palmeiras.
Nas planícies aluviais do Rio Paraná e seus afluentes, essa fisionomia constituise de indivíduos camefíticos baixos e finos, densamente agrupados e de cujas
copas dicotômicas pendem fartas ramagens. A sinúsia higrófila, bastante
espessa,

aloja

eriocauláceas,

desde

as

comunidades

zingiberáceas,

de

ciperáceas,

helófitos

(aguapés),

gramíneas,

às

xyridaceas,

rapateáceas e maranteaceas merecendo destaque Oryza sp. (capim-arroz),
Andropogon condesatus (capim-rabo-de-burro), Typha sp. (taboa) e Cyperus
giganteus (piri).
 Atividades Agrícolas: Essa atividade prolifera em todos os quadrantes do
Estado e tem se ampliado com a implantação de grandes empreendimentos
notadamente para a produção de soja, milho, cana-de-açúcar, algodão,
arroz, mandioca e outras.
Os núcleos agrícolas concentram-se em regiões com solos oriundos de
derrame basáltico ou nos chapadões argilosos. Genericamente, a agricultura
caracteriza-se como superior, com larga utilização de insumos e técnicas
modernas, visando a aumentar a produtividade. Todavia, o rodízio das glebas
não é prático comumente empregada, sendo habitual a rotatividade das
culturas. Nesse caso, levam-se em conta as exigências inerentes aos ciclos
vegetativos das diferentes espécies cultivadas, como as necessidades
prementes de uso constante da terra. A soja, amplamente difundida em toda
a região, representa a cultura magna, segue-se o trigo.
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Considerável parcela da produção de feijão e especialmente de arroz,
condiciona-se às áreas recém-desmatadas por empreiteiros, constituindo-se
assim, em culturas pioneiras, com o objetivo de ressarcir os gastos de limpeza
do terreno para posterior introdução de pastagens. Por outro lado, a cultura
de cana-de-açúcar apresenta expressivos estágios de desenvolvimento,
voltada principalmente para a produção de álcool.

 Agropecuária/Pastagem: A criação bovina é a atividade econômica mais
disseminada no Estado de Mato Grosso do Sul. As pastagens aparecem
distribuídas em vastas áreas, onde existe grande número de projetos
agropecuários.
Nas áreas campestres da planície quartenária do Pantanal sul-matogrossense,
processa-se de maneira extensiva, aproveitando as gramíneas nativas, que
constituem o suporte básico do rebanho bovino pantaneiro. Apesar de serem
áreas de pastejo, foram consideradas naturais.
Nas demais áreas as pastagens distribuem-se amplamente, como pelo
Planalto Maracaju-Campo Grande, de onde, transpondo suas escarpas,
penetram na Depressão do Rio Paraguai até atingirem a Serra da Bodoquena.
Na Bacia do Paraná e de modo geral, em todo o Estado, a pecuária que se
efetuava, de uma forma extensiva, aproveitando as pastagens naturais
existentes

principalmente

na

Região

Fitoecológica

da

Savana,

paulatinamente está sendo transformada em pecuária intensiva com
implantação

de

pastagens

artificiais,

com

espécies

de

brachiaria,

principalmente. No passado, os Campos de Vacaria, Ponta Porã e Bela Vista,
sob o ponto de vista pastoril, representavam apenas áreas abertas,
oferecendo possibilidade de livre movimentação do gado, mas com uma
capacidade muito reduzida quanto ao valor agrostológico. Hoje em quase
sua totalidade foram substituídas por gramíneas exóticas.
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As pastagens de capim-colonião, instaladas sobre o derrame basáltico e onde
vegetava a floresta apresentam-se exuberantes e bem manejadas sendo
insignificante a dispersão de pragas. Genericamente, constituem mantos
contínuos, destituído de árvores, até mesmo na proteção de açudes e
sombreamentos para o gado. Contudo, em algumas propriedades observamse especialmente exemplares de peroba e aroeira e outras espécies de valor
no mercado madeireiro.
 Floresta Aluvial: É uma formação vegetal tipicamente ribeirinha que ocupa as
acumulações fluviais com sedimentos do Quaternário. Anomalamente,
entretanto, no Mato Grosso do Sul, pelas similaridades florística e estrutural, foi
definida como de formação aluvial, extensas áreas florestais ribeirinhas
embasadas em substratos de litologia mais antiga. As árvores caducifólias do
gênero Pantropical Erythrina caracterizam tipicamente essa formação.
Essa floresta ocorre generalizadamente no Estado. Aparece em alguns trechos
no ribeirão das Morangas do rio Sucuriú, e no rio Santana a nordeste do Estado,
recobrindo solo tipo Latossolo Roxo distrófico, principalmente. Tem fisionomia
arbórea

com

dossel

superior

uniforme,

apresentando

várias

árvores

emergentes. Suas alturas atingem 20 m, apresentando fustes finos e na maioria
das vezes com pouca tortuosidade. O manto verde das copas apresenta
pequena decidualidade foliar no período desfavorável. Tem ainda um estrato
intermediário constituído de árvores jovens que são regeneração natural das
árvores mais antigas e um estrato dominado, apresentando lianas sarmentosas
e arbustos de Melastomataceae, Musaceae e Myrtaceae. Entre as espécies
dominantes de árvores remanescentes figuram: Piptadenia rigida (angicovermelho), Protium sp. (breu-vermelho), Xylopia sp. (envira), Calophyllum
brasiliense (olandi), Tapirira sp. (pau-pombo), Inga sp. (ingá), Myrcia sp.
(goiabinha), Apuleia leiocarpa (garapa), e mais raramente Virola sp.
(ucuuba).

79

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 80 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL

Mais ao sul, também sobre Latossolo originado de basalto, ladeando os rios
Anhanduí, Brilhante, Guaembeperi, Piratinin, Dourados e seus tributários, essa
floresta caracteriza-se pelo gregarismo de Copaifera sp., eventualmente
intercalada por Inga sp. e com a presença regular de erva-mate (Ilex
paraguariensis) e coco-doce (Arecastrum romanzoffianum). Em alguns trechos
a frequência de peroba, aroeira, cedro, jequitibá e ipês, entre outras, torna-se
muito semelhante com a Formação Submontana.
A Figura 13 apresenta o mapa com a vegetação presente no município de Dourados,
de acordo como dados do IBGE (2004).
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Figura 13 – Vegetação presente no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do IBGE, 2004.
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4.1.8 Áreas Prioritárias para a Biodiversidade

A identificação das áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e o
particionamento de benefícios da biodiversidade brasileira foi definida pelo Decreto
N° 5.092, de 21 de maio de 2004, onde o Ministério do Meio Ambiente deveria definir
as regras para identificação das áreas prioritárias. A delimitação das áreas foi
realizada com base na distribuição de elementos da biota, enfatizando áreas de alta
riqueza de espécies, com alto grau de endemismo biológico e presença de
comunidades únicas.
Em 1999 foi realizado o primeiro estudo de delimitação de áreas prioritárias para
conservação no Pantanal e Cerrado. Foram diagnosticadas importâncias biológicas
e avaliadas ações prioritárias para sua conservação. Estas ações abrangem a
proteção (criação de unidades de conservação), o estudo científico (inventários), o
uso direto dos recursos bióticos e a restauração ou recuperação de áreas
antropizadas (manejo) (MMA, 1999).
Estas áreas, em função da importância na biodiversidade brasileira, podem ser
classificadas em: extremamente alta, muito alta, alta e insuficientemente conhecida.
Segundo dados do SISLA, no município de Dourados existe apenas uma unidade de
área prioritária, conforme elencado no Quadro 1.
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Quadro 1 – Áreas prioritárias no município de Dourados
NOME

SANTA MARIA - BRILHANTE

CARACTERÍSTICAS

 Região de contato com a Mata Atlântica;
 Região de endemismo, componente faunístico distinto;
 Extinção do pequi (Caryocar brasiliense) (por causa da ausência
do morcego polinizador) ligado à cultura indígena;

ÁREA (km²)
IMPORTÂNCIA PARA
A BIODIVERSIDADE
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

4.849 km²;
Extremamente alta;
Presença de terra indígena; uso sustentável através de sistemas
agroflorestais realizados pelos pequenos agricultores e pelos
assentados; presença de comunidades quilombolas;





Assentamentos; agropecuária (soja, milho);
30 mil ha de plantação de cana-de-açúcar;
Extinção local de pequi (Caryocar brasiliense), devido à
extinção do morcego polinizador;
Foco de leishmaniose;

AÇÃO 1

Implementação e recuperação de APP e Reserva Legal;

AÇÃO 2

Proibição da queima de cana-de-açúcar;

PRIORIDADE

Muito alta.

Fonte: MMA, 2007. Adaptado por Groen, 2017.
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Figura 14 – Áreas prioritárias para a biodiversidade de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do SISLA.
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4.1.9 Patrimônio Natural e Unidades de Conservação

Segundo a Lei Federal n° 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), entende-se por Unidade de
Conservação “o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial
de administração, ao qual aplicam-se garantias adequadas de proteção”.
A mesma Lei supracitada determina ainda as categorias de Unidade de
Conservação que integram o SNUC e dividem-se em dois grupos, como mostra a
Figura 15.

UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL
•1. Estação Ecológica
•2. Reserva Biológica
•3. Parque Nacional
•4. Monumento Natural
•5. Refúgio de Vida Silvestre
UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL
•1. Área de Proteção Ambiental
•2. Área de Relevante Interesse Ecológico
•3. Floresta Nacional
•4. Reserva Extrativista
•5. Reserva de Fauna
•6. Reserva de Desenvolvimento Sustentável
•7. Reserva Particular do Patrimônio Natural
Figura 15 – Categorias das UCs segundo Lei n° 9.985/2000
Fonte: Groen, 2016.

De acordo com dados do SISLA e exposto através da Figura 16, o município de
Dourados não possui nenhuma unidade de conservação em seu domínio.

85

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 86 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL

Figura 16 – Unidades de conservação presentes no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do SISLA.
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MEIO SOCIOECONÔMICO
O diagnóstico do Meio Socioeconômico tem como objetivo principal realizar a
caracterização das atividades antrópicas presentes no município, através da coleta
de dados secundários, em referências bibliográficas, sites de órgãos de pesquisa do
governo, como IBGE, Secretária de Educação, Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – INEP, Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico – SEMADE, Ministério da Saúde e Prefeitura municipal de
Dourados.
Pelo Decreto Estadual nº 30, de 22 de janeiro 1935, o Município de Dourados foi
oficialmente criado a partir de áreas desmembradas do município de Ponta Porã.
A cidade teve um lento desenvolvimento até a segunda metade do século XX
devido a deficiência dos meios de transporte e vias de comunicação. A partir dos
anos de 1950, com a abertura das rodovias, iniciou-se a fase desenvolvimentista da
cidade que se tornou um importante centro agropecuário e de serviços.
Em 1990, o desenvolvimento comercial e de serviços na zona urbana foi crucial para
que Dourados se consolidasse como polo regional, tornando-se o maior e mais
desenvolvido centro urbano do interior de Mato Grosso do Sul. Dourados também se
destaca como Cidade Universitária, pois conta com seis universidades, sendo duas
públicas.

4.2.1 Caracterização Populacional

4.2.1.1 Densidade demográfica

Segundo o Censo do IBGE de 1991 a população do município de Dourados era de
135.984 habitantes, e passou para 196.035 habitantes em 2010, sendo que desse total
92,3% residem na área urbana e 7,6% na área rural. Tal crescimento fica evidenciado
no Gráfico 5.
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Gráfico 5 – Evolução populacional de Dourados/MS entre 1980 e 2010
Fonte: SEMAC, 2014 e IBGE, 2010. Adaptado por Groen, 2016.

O Gráfico 5 apresenta os dados obtidos junto a SEMAC, referentes ao censo
demográfico realizado pelo IBGE (1980, 1991, 2000 e 2010), contagem populacional
que inclui a estimativa dos domicílios fechados (1996 e 2007) e a estimativa
populacional nos demais anos.
No ano de 1980 a população residente era de 106.493 habitantes com densidade
demográfica de 26,06 hab./km². No período de 30 anos, até o Censo realizado pelo
IBGE em 2010, a população passou para 196.035 habitantes com densidade
demográfica de 47,97 hab./km².
Segundo dados apresentados pelo IBGE, em 2015, estima-se que o município de
Dourados/MS possuía uma população de 212.870 habitantes com densidade
demográfica de 52,09 hab./km². A Figura 17 ilustra de maneira sucinta o avanço da
densidade populacional do município, do ano de 1980 a 2010.
1980

1991

2000

2007

2010

26,06
hab/km²

33,28
hab/km²

40,37
hab/km²

44,51
hab/km²

47,97
hab/km²

Figura 17 – Avanço da densidade demográfica (hab./km²) em Dourados/MS
Fonte: IBGE, 1980 – 2010 e SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.
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O crescimento populacional quando relacionado a crescente concentração da
população em área urbana (Gráfico 6), reflete-se na expansão dos limites do
perímetro urbano, mediante aumento do número de ruas, praças, moradias, etc.,
demandando maior necessidade dos serviços de saneamento básico.

200.000

Número de Habitantes

180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

1980

1991

1996

2000

2007

2010

Urbana

84.849

122.856

139.695

149.928

165.886

181.005

Rural

21.644

13.128

13.496

15.021

15.983

15.030

Gráfico 6 – Distribuição populacional, urbana e rural, no município de Dourados
Fonte: SEMAC, 2014 e IBGE, 2010. Adaptado por Groen, 2016.

De acordo com dados do IBGE (2010) a população feminina representa cerca de
51% do total de habitantes, predominando a faixa etária de 30 a 39 anos para ambos
os sexos (Gráfico 7).
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Mulheres
4.154

70 anos ou mais

5.501

60 a 69 anos

30 a 39 anos

50,89%

3.207

9.722

50 a 59 anos
40 a 49 anos

Homens

4.727

13.778

12.460

15.594

25 a 29 anos

9.126

20 a 24 anos

9.407

15.281
9.167
9.213

9.053

15 a 19 anos

49,11%

8.784

8.925

8.629

10 a 14 anos

8.669

5 a 9 anos

7.429

0 a 4 anos

7.369

7.878
7.963

20.000 15.000 10.000
5.000
0
5.000
10.000 15.000 20.000
Gráfico 7 – Distribuição populacional do município de Dourados – MS por sexo e faixa etária
Fonte: IBGE, 2010. Adaptado por Groen, 2016.

4.2.1.2 Distribuição de renda

Segundo dados do IBGE (2010), no município de Dourados existem 60.846 domicílios
particulares permanentes, dentre os quais 41,7% estão na faixa entre dois a cinco
salários mínimos, 19,1% entre um e dois salários, 18,1% entre 5 e 10 salários, 7,2% entre
10 a 20 salários. O Gráfico 8 demonstra esta distribuição.

Sem rendimento
Mais de 20
10 - 20
5 - 10
2-5
1-2
1/2 - 1
Até 1/2

1.246
2.055
4.416

N° de domicílios
11.026
25.382
11.660

4.358
702

0
5.000
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Gráfico 8 – Rendimento nominal mensal em salários mínimos por domicílios particulares permanentes,
Dourados/MS
Fonte: IBGE, 2010. Adaptado por Groen, 2016.
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Analisando o rendimento nominal médio da população, por faixa etária, os maiores
valores estão dentro da faixa de 60 a 69 anos, com rendimento médio de R$ 2.021,93,
seguida pela faixa entre 45 a 49 anos, com média de R$ 1.948,98, conforme ilustrado
no Gráfico 9.
Segundo o Atlas Brasil (2013) a renda per capita média de Dourados cresceu 95,72%
nas últimas duas décadas, passando de R$ 442,68, em 1991, para R$ 615,48, em 2000,
e para R$ 866,40, em 2010. A proporção de pessoas renda baixa, ou seja, com renda
domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de
29,83% em 1991, para 19,48% em 2000, e para 5,96% em 2010.

70 anos ou mais
60 a 69 anos
55 a 59 anos
50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
18 ou 19 anos
16 ou 17 anos
15 anos
15 a 19 anos
14 anos
10 a 14 anos
10 a 13 anos

Rendimento nominal médio mensal
R$1.381,65
R$2.021,93
R$1.933,12
R$1.823,43
R$1.948,98
R$1.763,95
R$1.549,50
R$1.639,63
R$1.171,54
R$837,37
R$596,69
R$455,73
R$653,80
R$552,13
R$222,19
R$622,75
R$969,89

R$R$500,00
R$1.000,00
R$1.500,00
Gráfico 9 – Valor do rendimento médio nominal por faixa etária
Fonte: IBGE, 2010.

R$2.000,00

R$2.500,00

A Tabela 1 apresenta a renda per capita, a taxa de pobreza e o índice de Gini. O
índice de GINI é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda.
Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos.
Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que zero representa a situação de total
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igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa
desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda da
localidade (ATLAS BRASIL, 2013).

Tabela 1 – Renda, pobreza e desigualdade em Dourados/MS
INDICADOR

1991

2000

2010

442,68

615,48

866,40

% de extremamente pobres

8,20

5,17

1,57

% de pobres

29,83

19,48

5,96

Índice de Gini

0,58

0,61

0,52

Renda per capita (em R$)

Fonte: Atlas Brasil, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

4.2.1.3 Indicadores sociais

O IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal mede o nível de
desenvolvimento humano de um município, combinando indicadores de educação,
renda e longevidade.
Segundo o Atlas Brasil (2013) o IDHM de Dourados era de 0,747 em 2010, situando o
município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A
dimensão que mais contribui para o IDHM do município é a Longevidade, com índice
de 0,843, seguida da Renda, com índice de 0,753, e de Educação, com índice de
0,657 (Tabela 2).

Tabela 2 – Índices de Desenvolvimento Humano municipal
IDHM E COMPONENTES

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,292

0,487

0,657

IDHM Longevidade

0,713

0,758

0,843

IDHM Renda

0,645

0,698

0,753

0,512

0,636

0,747

IDHM
Fonte: Atlas Brasil, 2013. Adaptado por Groen, 2016.
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O IDHM do município passou de 0,512 em 1991 para 0,636 em 2000 e depois para
0,747 em 2010, enquanto o IDHM do Estado de Mato Grosso do Sul, neste mesmo
período, variou de 0,488 para 0,613 e 0,729. Estes índices indicam uma taxa de
crescimento de 45,90% para o município e 47% para o Estado. A dimensão cujo índice
mais cresceu, no município de Dourados, em termos absolutos foi a Educação (com
crescimento de 0,365), seguida pela Longevidade e Renda. O Gráfico 10 ilustra essa
evolução no intervalo de 1991 a 2010.

0,747

0,8
0,7
0,6

0,636

0,512

0,729

0,613

0,5
0,4

0,488
1991

Dourados

2000

2010

Mato Grosso do Sul

Gráfico 10 – Evolução do IDHM de Dourados/MS
Fonte: Atlas Brasil, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

Dourados ocupa a 599° posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM.
Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul/SP) e o menor é 0,418
(Melgaço/PA).

4.2.2 Caracterização do Sistema Educacional

Segundo a Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, a educação escolar compõe-se de dois níveis
escolares conforme pode ser observado na Figura 18.
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Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

Ensino
Superior
Ensino Básico

Ensino
Infantil
Figura 18 – Níveis educacionais escolares
Fonte: Lei Federal n° 9.394/1996.

Compete ao município a oferta de Educação Infantil e, sobretudo, do Ensino
Fundamental, responsabilidade prioritária deste. Os estados são responsáveis pela
oferta do Ensino Médio e garantia do Ensino Fundamental, em conjunto com os
municípios.
A educação superior, que pode ser oferecida pelo setor público e privada, envolve
responsabilidades e incumbências dos entes federados, sobretudo da União. É
importante destacar que a educação oferecida pelo setor privado é uma concessão
do Estado (FNE, 2013).
O nível de escolaridade da população deve ser levado em conta na elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico, pois influencia diretamente na aplicação e
eficiência do projeto, principalmente nas ações que demandam a participação da
sociedade. Municípios com baixa escolaridade devem prever ações relacionadas à
educação para que seja efetivado o planejamento municipal.
Tem como objetivo atender as demandas educacionais da população, por meio da
definição de um projeto político institucional local que sirva de referência para a
formulação e implementação de políticas públicas, de modo articulado e integrado
à legislação das esferas estadual e nacional.
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Em escala municipal, recentemente foi criado o Plano Municipal de Educação (PME)
do Município de Dourados que visa, em conjunto com o Plano Nacional de
Educação (PNE), e o Plano Estadual de Educação (PEE), atender a demanda
educacional através de um projeto político institucional local, a fim de servir de
referência para formulação e implementação das políticas públicas.
O PME foi elaborado e construído sob a coordenação da Secretaria Municipal de
Educação de Dourados, sob a orientação do Ministério da Educação (MEC), em
concordância com os entes federados nacionais e estaduais, para a estruturação
educacional do município, atendendo assim a população como um todo.

4.2.2.1 Nível de Escolaridade

De acordo com os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, estima-se que em
Dourados a população com 10 anos ou mais é de 165.397 habitantes, dentre os quais
47,1%, cerca de 77.925 habitantes, não têm instrução ou possuem o ensino
fundamental incompleto; 17,3% possui ensino fundamental completo e médio
incompleto; 24,5% possui ensino médio completo e superior incompleto; 10,8% possui
ensino superior completo e 0,2% não determinou o nível de escolaridade, como pode
ser observado no Gráfico 11.

Não determinada
Superior Completo
Médio Completo e Superior Incompleto
Fundamental Completo e Médio Incompleto

399
17.847
40.523
28.704

Sem Instrução e Fundamental Incompleto

77.925

Gráfico 11 – Níveis de educação da população acima de 10 anos
Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. Adaptado por Groen, 2016.
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Destaca-se também, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010), o nível
de escolaridade por faixa etária da população de Dourados que frequentava
creche ou escola, e observa-se que a população na faixa de 0 a 19 anos representa
cerca de 80% do total de pessoas, como mostra o Gráfico 12.

1,9%

0,7%

4,9%
5,3%

0 a 3 anos

0,2%

4 a 6 anos

4,3%

7 a 9 anos

12,1%

10 a 14 anos

8,8%

15 a 19 anos
14,6%

20 a 24 anos
25 a 29 anos

19,8%

30 a 39 anos
27,6%

40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 anos ou mais

Gráfico 12 – Nível de escolaridade por faixa etária em Dourados/MS
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. Adaptado por Groen, 2016.

4.2.2.2 Instituições de Ensino

Em Dourados predomina o ensino público, como verifica-se no Gráfico 13, onde
51,03% dos alunos matriculados frequentam escolas da rede estadual, 32,90% as
escolas municipais e 16,07% frequentam a rede particular.
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25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Educação Infantil

Ensino Fundamental

5.219

19.585

0

Estadual

0

9.450

6.543

Particular

2.440

4.022

1.349

Municipal

Ensino Médio

Gráfico 13 – Número de alunos matriculados na rede de ensino
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

Conforme o Plano Municipal de Educação (PME) de Dourados, o município é um
importante centro de formação de Mato Grosso do Sul, considerado Polo
Educacional e Universitário, pois é contemplado por um razoável número de
instituições educacionais. Atualmente, o município conta com cinco instituições de
Ensino Superior que oferecem ensino presencial e à distância, sendo a Universidade
Federal da Grande Dourados (UFGD), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
(UEMS), o Centro Universitário da Grande Dourados (UNIGRAN), a Faculdade
Anhanguera de Dourados (FAD) e a Faculdade Teológica e Seminário Batista Ana
Wollerman (FTBAW), além de outros estabelecimentos que oferecem cursos no
sistema EAD (ensino à distância). Das cinco instituições mencionadas, duas são
universidades públicas, duas pertencem à iniciativa privada e uma é confessional.

4.2.2.2.1 Número de Professores e Salas de Aula

O número de professores por zona e dependência administrativa é apresentado no
Gráfico 14.
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1.200
1.000
800
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400
200
0
Municipal

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Ensino Médio

622

954

0

Estadual

0

505

404

Particular

147

237

149

Gráfico 14 – Número de professores por dependência administrativa no município
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

O sistema de ensino, público e privado, conta com 124 escolas, sendo 22 estaduais,
73 municipais e 29 particulares. Essas escolas possuem 1.322 salas de aula (1.157 na
zona urbana e 165 na zona rural), subdivididas em 266 estaduais (37 rurais), 612
municipais (128 rurais) e 444 particulares, das quais são utilizadas 1.296, sendo 1.110
na zona urbana e 186 na zona rural, conforme ilustra o Gráfico 15.

N° de salas de aula

700
600
500
400
300
200
100
0

Existentes

Utilizadas¹

Municipal

612

645

Estadual

266

273

Particular

444

378

Gráfico 15 – Números de salas de aula existentes e utilizadas
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.
¹ Computadas as salas de aula existentes e salas de aula adaptadas, cedidas e alugadas.
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4.2.2.3 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB

O índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Governo
Federal em 2007 e trata-se de um indicador que mede a qualidade do ensino nas
escolas públicas. O seu cálculo é realizado através do rendimento escolar
(aprovação e evasão) no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
(SAEB) e na Prova Brasil. O IDEB é realizado a cada dois anos e representa, em uma
escala de zero a dez, as disciplinas de língua portuguesa e matemática do ensino da
4ª série à 9ª série.
O Gráfico 16 e Gráfico 17 ilustram o desenvolvimento em anos iniciais e finais do
ensino fundamental em Dourados, Mato Grosso do Sul e Brasil, entre 2005 e 2013, onde
observa-se um valor de índice em 2015 superior aos do Estado e do Brasil para os anos
iniciais do ensino fundamental. Em contrapartida para os anos finais do ensino
fundamental o índice do município de Dourados em 2015 encontra-se abaixo dos
índices estaduais e nacional.

5,3
5

Notas do IDEB

4,7
4,4
4,1
3,8
3,5
3,2

2005

2007

2009

2011

2013

IDEB de Dourados

3,7

4,2

4,2

4,7

5,1

IDEB de MS

3,4

4,1

4,5

5,0

5,0

IDEB do Brasil

3,6

4,0

4,4

4,7

4,9

Gráfico 16 – Comparação do IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental
Fonte: Portal IDEB, 2013. Adaptado por Groen, 2016.
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Notas do IDEB

3,9
3,6
3,3
3

2005

2007

2009

2011

2013

IDEB de Dourados

3,3

3,7

3,8

3,6

3,7

IDEB de MS

3,1

3,7

3,9

3,8

3,9

IDEB do Brasil

3,2

3,5

3,7

3,9

4

Gráfico 17 – Comparação do IDEB para os anos finais do ensino fundamental
Fonte: Portal IDEB, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

4.2.3 Caracterização do Sistema de Saúde

Segundo Castiel (2010), o conceito de saúde pública pode ser entendido como "um
domínio genérico de práticas e conhecimentos organizados institucionalmente em
uma dada sociedade, dirigidos a um ideal de bem-estar das populações – em termos
de ações e medidas que evitem, reduzam e/ou minimizem agravos à saúde,
assegurando condições para a manutenção e sustentação da vida humana”.
Com os avanços no controle das doenças infecciosas e a melhor compreensão do
conceito de saúde e de seus determinantes sociais, passou-se a analisar outras
dimensões do estado de saúde, medidas por dados de morbidade, incapacidade,
acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais,
entre outros. Os indicadores de saúde foram desenvolvidos para facilitar a
quantificação e a avaliação das informações produzidas com tal finalidade (RIPSA,
2008).
No Brasil, o Ministério da Saúde oferece, de maneira informatizada, o acesso aos
dados estatísticos de saúde pública do país por meio do DATASUS, o Departamento
de Informática do Sistema Único de Saúde.
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4.2.3.1 Estabelecimentos de saúde

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES, 2016) o
município de Dourados apresenta em sua rede de saúde 448 unidades de
atendimento, apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 – Tipos de estabelecimento de saúde em Dourados/MS
TIPO DE ESTABELECIMENTO

QUANTIDADE

Posto de Saúde

1

Centro de Saúde/Unidade Básica

31

Policlínica

4

Hospital Geral

7

Hospital Especializado

2

Consultório Isolado

290

Clínica/Centro de Especialidade

62

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT* Isolado)

25

Unidade Móvel Terrestre

2

Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar na Área de Urgência

4

Unidade de Vigilância em Saúde

1

Cooperativa ou Empresa de Cessão de Trabalhadores na Saúde

6

Central de Regulação de Serviços de Saúde

1

Central de Gestão em Saúde

2

Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematológica

1

Centro de Atenção Psicossocial

2

Unidade de Atenção à Saúde Indígena

5

Pronto Atendimento

1

Central de Regulação Medica das Urgências

1

TOTAL
Fonte: CNES, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
*SADT: Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia.

448
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4.2.3.2 Leitos hospitalares

O número de leitos hospitalares por habitante mede a relação entre a oferta de leitos
hospitalares e a população residente na mesma área geográfica. A análise deste
indicador permite subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de
políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar.
O cálculo é feito através da seguinte equação:

Número de leitos hospitalares por mil habitantes =

Número de leitos hospitares
x 1000
População total residente

Considerando a população estimada pelo IBGE para o ano de 2015 e o número de
leitos registrado pelo CNES, obtém-se:

Número de leitos hospitalares por mil habitantes =

585 leitos
x 1000
212.870 habitantes

Número de leitos hospitalares por mil habitantes = 2,7

leitos
mil hab.

Deste modo o município apresenta 2,7 leitos por mil habitantes, estando o índice
municipal entre os valores recomendados pelo Ministério da Saúde, que estabelece
uma faixa de 2,5 a 3,0 leitos para cada mil habitantes, conforme a Portaria Ministerial
nº 1.101/2002. A Tabela 4 demonstra os tipos de leitos existentes.

Tabela 4 – Leitos hospitalares no município de Dourados/MS
LEITOS
SUS
Cirúrgicos
135
Clínicos
122
Complementar
71
Obstetrício
33
Pediátrico
74
Outras especialidades
17
Hospital/Dia
6
Fonte: CNES, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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4.2.3.3 Natalidade

A taxa bruta de natalidade indica o total de nascidos por mil habitantes. Seu valor é
influenciado por fatores sociais e fisiológicos que podem causar um aumento ou
redução deste índice, além da taxa de fecundidade.
Esta taxa reúne informações que permitem estabelecer um panorama da
quantidade de nascimentos registrados durante certo período de tempo. O Gráfico
18 apresenta a taxa de natalidade no município de Dourados entre os anos de 2000
e 2010.

por mil habitantes

30,0
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15,0
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24,4

21,7

23,5

24,0

22,2

19,1

19,8

19,4

20,6

18,1

Gráfico 18 – Taxa de nascidos vivos por mil habitantes
Fonte: SEMAC, 2012. Adaptado por Groen, 2016.

Analisando os dados do gráfico anterior, a taxa de natalidade do município de
Dourados entre os anos de 2000 a 2010 apresentou uma redução de 25,81%.
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4.2.3.4 Morbidade hospitalar

A taxa de morbidade indica o percentual de portadores de uma determinada
doença em relação à população total. É um indicador fundamental para o controle
e vigilância epidemiológica.
Segundo o DATASUS, a principal causa de internações em Dourados entre todas as
faixas etárias é por gravidez, parto e puerpério, que representou 27,9% do total de
internações no ano de 2009, seguida por lesões, envenenamento e algumas outras
consequências de causas externas com 12,1% e doenças do aparelho circulatório,
com 9,0% do total. O Gráfico 19 apresenta a distribuição dos percentuais de
internação no ano de 2009.

5,8
5,8

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
III. Doenças sangue órgãos hemat. e transt. imunitário
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
V. Transtornos mentais e comportamentais
VI. Doenças do sistema nervoso
VII. Doenças do olho e anexos
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide

0,5
2,2
1,4
1,7
0,6
0,1
9
8,8
8,5

IX. Doenças do aparelho circulatório
X. Doenças do aparelho respiratório
XI. Doenças do aparelho digestivo

2,3
1,5

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
IX. Doenças do aparelho circulatório

6,2

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

27,9

XV. Gravidez parto e puerpério
XVI. Infecções originadas no período perinatal
XVII. Malform. congênitas, deform. e anomalias cromossômicas
XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de ex. clín. e de lab.

1,7
0,6
1
12,1

XIX. Lesões, envenen. e outras conseq. de causas externas
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

0

2,3
Gráfico 19 – Percentual de internações por diagnósticos
Fonte: Caderno de Informação de Saúde de Mato Grosso do Sul/Dourados, 2009. Adaptado por Groen,
2016.
XXI. Contatos com serviços de saúde
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4.2.3.5 Mortalidade

A taxa de mortalidade geral indica o número de óbitos para cada mil habitantes em
um determinado período e local. Por meio deste índice é possível avaliar os níveis de
saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população, além de subsidiar a
elaboração de políticas públicas de saúde com foco em medidas preventivas e
assistenciais a cada grupo de diagnósticos (RIPSA, 2008).
A taxa de mortalidade infantil indica o número de óbitos de crianças de até um ano
por mil nascidas vivas e reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento
socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e qualidade dos
recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil (RIPSA,
2008).
Segundo dados preliminares da SEMAC/MS, a taxa de mortalidade infantil no
município de Dourados no período de 2009 a 2013 decresceu 13,3%, passando de
23,2 mortes para cada mil nascimentos para 18,1. A OMS considera aceitável o índice
de 10 mortes para cada mil nascidos. O Gráfico 20 apresenta a taxa de mortalidade
no município de Dourados.
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Gráfico 20 – Taxa de mortalidade geral, infantil e neonatal
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.
Nota*: Os valores apresentados no ano de 2013 são dados preliminares.
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4.2.3.6 Longevidade e fecundidade

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão
Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No
município, este índice aumentou 5,1 anos na última década, passando de 70,49 anos,
em 2000, para 75,59 anos, em 2010 e no Brasil, de 68,6 anos em 2000 para 73,9 anos
em 2010, de acordo com o Atlas Brasil (2013).
Outro dado importante, a taxa de fecundidade, que consiste na estimativa média
de filhos, ao longo da vida, expressa a condição reprodutiva das mulheres de um
determinado local, sendo característica relevante para análise da dinâmica
demográfica.
A Tabela 5 apresenta os dados de longevidade da população e a taxa de
fecundidade registrada no município de Dourados no intervalo entre os anos de 1991
e 2010.

Tabela 5 – Longevidade e Fecundidade no município de Dourados/MS
INDICADOR
Esperança de vida ao nascer (em anos)
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)
Fonte: Atlas Brasil, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

1991

2000

2010

67,7

70,5

75,6

2,8

2,3

1,7

4.2.3.7 Vigilância epidemiológica

Conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica (Ministério da Saúde 2009), a
expressão “vigilância epidemiológica” significa a observação sistemática e ativa de
casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis e de seus contatos. Tratase, portanto, da vigilância de pessoas, com base em medidas de isolamento ou de
quarentena, aplicadas individualmente e não de forma coletiva.
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Segundo o Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica tem o propósito de
fornecer orientação técnica permanente aos profissionais de saúde, sobre a
execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para
esse ﬁm, informações atualizadas sobre a ocorrência destas, bem como dos fatores
que a condicionam, em uma área geográﬁca ou população definida. É um
importante instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização
dos serviços de saúde.
Considera-se como caso confirmado por critério laboratorial, os resultados que
apresentam sorologia, NS1 e/ou PCR reagente para dengue. E os casos descartados
por critério laboratorial, são os que apresentam diagnóstico sorológico (pesquisa de
anticorpos no organismo) com resultado negativo e coleta em tempo oportuno (a
partir do 6º dia do início dos sintomas), ou que tenha NS1 negativo com amostra
oportuna (até o 5º dia de doença) e sem nova coleta para sorologia. A Tabela 6
apresenta as notificações de casos de doenças de veiculação hídrica nos últimos
anos (2013, 2014 e 2015 e até julho de 2016) em Dourados.
Conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica (Ministério da Saúde, 2009), os
resultados

laboratoriais

vinculados

à

rotina

da

vigilância

epidemiológica

complementam o diagnóstico de confirmação de casos e, muitas vezes, servem
como fonte de conhecimento de casos ou de eventos que não foram notificados.
Tabela 6 – Notificações de casos de doenças de veiculação hídrica dos últimos 03 anos
DOENÇA
NOTIFICADA
CONFIRMADA
Dengue
11.176
7.619
Zika
33
8
Chikungunya
27
0
Cólera
0
0
Diarreia
6.547
6.547
Febre tifoide
2
0
Giardíase
0
0
Ascaridíase
0
0
Esquistossomose
6
6
Leptospirose
12
0
Febre amarela
0
0
Malária
0
0
Hepatite A
0
0
Hepatite E
0
0
Hepatite F
0
0
Leishmaniose Tegumentar Americana
14
6
Leishmaniose Tegumentar Visceral
15
12
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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4.2.4 Caracterização dos Setores Econômicos

Os aspectos econômicos do município são de suma importância, uma vez que
atividades distintas apresentam diferentes demandas de abastecimento de água e
geração de efluentes sanitários, além das peculiaridades que interferem na
quantificação e tipologia dos resíduos gerados. Assim, todos os aspectos econômicos
devem ser considerados no diagnóstico que subsidiará a elaboração do PMSB.

4.2.4.1 Setor primário

4.2.4.1.1 Agropecuária

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, o município de Dourados conta com 2.014
estabelecimentos agropecuários, sendo a grande maioria destes estabelecimentos
com área entre 20 e 50 hectares, representando 23,2% do total, conforme ilustra a
Tabela 7.

Tabela 7 – Quantidade de estabelecimentos agropecuários no município de Dourados/MS
ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS

108

QUANTIDADE

Mais de 0 a menos de 0,1 ha

2

De 0,1 a menos de 0,2 ha

13

De 0,2 a menos de 0,5 ha

21

De 0,5 a menos de 1 ha

25

De 1 a menos de 2 ha

86

De 2 a menos de 3 ha

95

De 3 a menos de 4 ha

52

De 4 a menos de 5 ha

58

De 5 a menos de 10 ha

192

De 10 a menos de 20 ha

262

De 20 a menos de 50 ha

467

De 50 a menos de 100 ha

200

De 100 a menos de 200 ha

178
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ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS

QUANTIDADE

De 200 a menos de 500 ha

198

De 500 a menos de 1.000 ha

97

De 1.000 a menos de 2.500 ha

51

De 2.500 ha e mais

11

Produtor sem área

6

TOTAL
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

2.014

4.2.4.1.2 Pecuária

Para análise dos rebanhos de criação no município de Dourados, através da Tabela
8, pode-se verificar uma queda na maioria das espécies, com destaque para
bovinos, que apesar da queda de 19,5% no período de 2008 a 2012, ainda é de suma
importância para a economia local. No mesmo período houve um crescimento
expressivo para a criação de Ovinos que apresentou um crescimento de 119,2%.

Tabela 8 – Principais rebanhos no município de Dourados/MS
ESPECIFICAÇÃO
2008
2009
2010
Bovinos

215.918

207.748

203.385

2011

2012

192.538

180.570

Equinos

4.655

4.660

4.767

4.590

4.582

Suínos

53.345

64.645

67.759

66.191

44.033

Ovinos

6.178

6.672

12.637

13.018

13.541

Aves(1)
2.192
2.240
2.296
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.
*Aves (Galinhas, galos, frangos (as) e pintos) em mil cabeças.

2.305

2.250

4.2.4.1.3 Produção de origem animal

O município de Dourados, além de rebanhos, possui outras produções de origem
animal, identificados na Tabela 9.
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Tabela 9 – Principais produtos da pecuária de Dourados/MS
PRODUTOS

2008

2009

2010

2011

2012

Lã (kg)

1.210

1.249

1.299

1.337

1.307

Leite (mil litros)

14.984

18.410

18.834

18.585

17.904

Mel-de-abelha (kg)

50.000

52.500

40.000

46.000

50.000

Ovos de galinha (mil dúzias)

1.265

2.138

1.329

1.440

1.272

13

13

14

14

Ovos de codorna (mil dúzias)
13
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

4.2.4.1.4 Produção agrícola

A produção agrícola divide-se em lavoura permanente e lavoura temporária, como
mostra a Tabela 10. A maior representatividade em valor comercial é a cultura de
Soja, que corresponde a 33,7% do rendimento total.

Tabela 10 – Quantidade de área plantada e valor, por produto, em Dourados/MS
Produtos Agrícolas

Área Plantada (Hectares)

Valor da Produção (R$)

Arroz (em casca)

1.500

6.825.000,00

Aveia (em grão)

130

94.000,00

Banana (cacho)*

1

22.000,00

Cana-de-açúcar

49.726

154.610.000,00

Feijão (em grão)

1.000

3.671.000,00

Laranja*

1

26.000,00

Mandioca

750

6.435.000,00

Milho (em grão)

130.325

162.783.000,00

Soja (em grão)

150.000

312.000.000,00

Tomate

2

160.000,00

Trigo (em grão)

1.000

1.440.000,00

Uva*
2
58.000,00
Fonte: Dados IBGE - Lavoura Permanente e Lavoura Temporária, 2013. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: *Lavoura Permanente.
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4.2.4.2 Setor secundário

4.2.4.2.1 Indústria

O município conta com diversos segmentos no ramo industrial. No período de 2012 a
2013 houve por um crescimento de 14% no número de estabelecimentos industriais,
conforme ilustra a Tabela 11.

Tabela 11 – Número de estabelecimentos industriais por ramo de atividade
ATIVIDADES

QUANTIDADE
2012

2013

Bebidas

2

2

Combustíveis e biocombustíveis – fabricação de álcool

3

2

Confecção artigos de vestuários – roupas íntimas

24

24

Confecção calçados, artigos viagem, bolsas de qualquer material

2

1

Confecção de roupas e artigos do vestuário e acessórios, exceto
roupas íntimas

38

48

Construção de edifício

67

91

Construção de rodovias e ferrovias

1

2

Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

3

3

Construção de obras de infraestrutura em geral

19

18

Construção – outras obras de engenharia civil

19

18

Diversos

36

41

Impressão e reprodução de gravações

36

38

Máquinas e equipamentos

25

29

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

3

3

Metalúrgica – artigos de serralheria, exceto esquadrias

1

2

Metalúrgica – exceto máquinas e equipamentos – estruturas metálicas

7

9

Metalúrgica – exceto máquinas e equipamentos – esquadrias de metal

3

3

Metalúrgica – exceto máquinas e equipamentos – outros produtos de
metal

3

3

Minerais não metálicos – prod. de concreto, cimento, gesso e
semelhantes

22

27

Minerais não metálicos – artefatos de cerâmica e barro cozido p/
construção

4

4

111

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 112 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL

ATIVIDADES

2012

2013

Minerais não metálicos – extração, britamento e aparelho de pedras e
outras

2

2

Minerais não metálicos – estruturas pré-moldadas de concreto armado

5

8

Minerais não metálicos – extração de areia, cascalho ou pedregulho

5

5

Minerais não metálicos – fabricação de produtos cerâmicos

2

2

Minerais não metálicos – extração de outros produtos não-metálicos

5

6

Móveis com predominância de madeira

28

32

Móveis com predominância de metal

3

4

Preparação de couros – calçados de couro

1

1

Preparação de couros – artigos para viagens e calçados

3

3

Produtos alimentícios – abate de bovinos

1

1

Produtos alimentícios – abate de suínos, aves e peq. animais

4

4

Produtos alimentícios – laticínios

20

18

Produtos alimentícios – moagem e fabricação de produtos de origem
vegetal

12

11

Produtos alimentícios – moagem

-

3

Produtos alimentícios – produtos de panificação

6

6

Produtos alimentícios – óleos vegetais refinados

3

3

Produtos alimentícios – produtos de carne

5

1

Produtos alimentícios – outros produtos

18

22

Produtos alimentícios – sorvetes e outros gelados comestíveis

8

8

Produtos alimentícios – torrefação e moagem de café

1

1

Produtos de borracha e material plástico

16

14

Produção de madeira – serrarias sem desdobramento de madeira

2

2

Produção de madeira – serrarias com desdobramento de madeira

1

2

Produção de madeira – outros produtos de madeira

9

10

Produtos químicos

16

20

Produtos têxteis – produtos diversos

4

11

Veículos automotores, peças e acessórios, reboques e carrocerias

7

7

520

597

TOTAL
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.
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4.2.4.3 Setor terciário

4.2.4.3.1 Comércio

Segundo dados da SEMAC (2014), Dourados teve um crescimento de 63% no setor
do comércio entre os anos de 2009 e 2013, chegando ao total de 3.941
estabelecimentos no ano de 2013 (Gráfico 21). Destacam-se o setor varejista com
3.679 estabelecimentos, enquanto o ramo atacadista conta com 262 unidades.

Varejista

4.500

Atacadista
262

4.000
250

3.500
218

3.000
2.500

212

213

2.000
1.500
1.000

2.158

2.395

2.744

3.200

3.679

500
0

2009
2010
2011
2012
Gráfico 21 – Número de estabelecimentos comerciais em Dourados/MS
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

2013

4.2.4.3.2 Serviços

O município em 2013 apresentou uma diversidade de atividades, destacando-se a
atividade de serviços diversos e de transporte rodoviário de cargas, conforme
demonstra a Tabela 12.
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Tabela 12 – Estabelecimentos de serviços por ramo de atividades
TIPO DE ATIVIDADE

QTD

TIPO DE ATIVIDADE

QTD

Saúde

3

Serviços arquit. engenharia; análises
técnicas

Operadora de tv. por assinatura via
cabo

6

Informática e serv. na web, provedor

15

Serviço especial para construção

2

Outros serviços de comunicação

5

1

Geração de energia elétrica

2

17

Transmissão de energia elétrica

1

Transportes rodoviários de carga

287

Alojamento – hotéis

8

Outros serviços de transporte

28

Alojamento – motéis

3

11

Agências de viagem e turismo

7

1

Diversos – leiloeiros

1

Atividades de rádio

1

Diversos

93

Atividades de televisão aberta

2

Reparo, manutenção de
equipamentos e máquinas
Transporte rodoviário coletivo
(passageiros)

Armazenagem e ativ. auxiliar
transportes
Reparo, manutenção de
equipamentos e máquinas

TOTAL
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

3

497

4.2.4.4 Produto Interno Bruto (PIB) e ICMS

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e Comunicação – ICMS é de competência dos Estados
e do Distrito Federal e está presente na Constituição Federal de 1988. O objetivo do
ICMS é apenas fiscal, sendo o principal fato gerador a circulação de mercadorias,
inclusive as iniciadas no exterior. O ICMS também incide sobre diversos tipos de
serviços, como telecomunicações, transportes, importação, prestação de serviços,
entre outros.
Todos os processos de circulação de mercadorias e de prestação de serviços estão
sujeitos ao ICMS, necessitando emissão de nota fiscal, sendo em alguns Estados a
maior fonte de recursos financeiros.
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Analisando os valores arrecadados pelo ICMS do município de Dourados, destaca-se
o setor de comércio. No ano de 2013 o ICMS arrecadado neste setor foi de R$
193.417.312,07, resultando em 48,44% do total do ICMS do município, seguido pela
agricultura, que arrecadou R$ 152.958.164,49, gerando quase 38,31% do total. O
Gráfico 22 ilustra a arrecadação total do ICMS em Dourados no ano de 2013.

Serviços
1,60%

Eventuais
0,44%

Agricultura
38,31%

Pecuária
5,33%

Comércio
48,44%

Indústria
5,88%

Gráfico 22 – Gráfico de arrecadação do ICMS para o ano de 2013
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

Verifica-se que a economia local está baseada em atividades relacionadas a
comércio e agricultura, que somaram 86,75% do ICMS recolhido no ano de 2013.
A Tabela 13 apresenta os valores da arrecadação do ICMS e seu percentual de
representatividade anual por setor. Percebe-se que o setor comercial teve a maior
participação em todos os anos, com exceção de 2012, no qual a agricultura superou
esse setor.
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2009

2010

2011

2012

2013

Comércio

R$ 100.680.973,23

R$ 122.259.053,08

R$ 136.837.882,31

R$ 149.951.126,26

R$ 193.417.312,07

48,70%

53,16%

48,12%

43,65%

48,44%

R$ 21.040.877,81

R$ 18.052.610,14

R$ 21.348.161,72

R$ 23.182.387,32

R$ 23.460.006,07

10,18%

7,85%

7,51%

6,75%

5,88%

R$ 2.990.238,57

R$ 3.536.298,50

R$ 4.259.177,40

R$ 6.563.361,54

R$ 21.293.551,30

1,44 %

1,54%

1,50%

1,91%

5,33%

R$ 76.433.459,89

R$ 81.261.172,55

R$ 115.970.232,50

R$ 156.693.175,00

R$ 152.958.164,49

36,97%

35,33%

40,78%

45,61%

38,31%

R$ 4.670.444,21

R$ 3.863.414,89

R$ 4.630.777,07

R$ 5.357.959,00

R$ 6.395.938,91

2,26%

1,68%

1,63%

1,56%

1,60%

R$ 916.469,92

R$ 1.025.329,02

R$ 1.332.414,49

R$ 1.784.125,91

R$ 1.776.156,87

0,44%

0,45%

0,47%

0,52%

0,44%

TOTAL

R$ 206.732.463,63

R$ 229.997.878,18

R$ 284.378.645,49

R$ 343.532.135,03

R$ 399.301.129,71

Serviços

Agricultura

Pecuária

Indústria

SETOR

Eventuais

Tabela 13 – Participação de cada setor na arrecadação do ICMS (R$ 1,00)

Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

O Produto Interno Bruto – PIB – tem papel fundamental na mensuração de riqueza e
evolução econômica de um país ou região, e representa a soma dos bens e serviços
produzidos pelos mesmos. Atua também como indicativo da capacidade de
consumo e o comportamento adotado pela população, tal como seu padrão de
vida. Relaciona-se diretamente com o consumo de água, geração de esgoto
sanitário e volume de resíduos sólidos gerados, já que municípios com PIB elevado
tendem a consumir e produzir volumes superiores.
O município de Dourados entre os anos de 2007 e 2011 teve um significativo aumento
no seu PIB per capita, de R$ 12.976,00, em 2007, passou para R$ 21.862,00 em 2011,
ou seja, um acréscimo de 68,48% no período analisado. Estas variações estão
ilustradas no Gráfico 23, onde é possível observar que o PIB per capita de Dourados
esteve acima do PIB per capita do Estado de Mato Grosso do Sul de 2007 a 2011.
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R$ 23.000

PIB per capita (R$ 1,00)

R$ 21.000
R$ 19.000
R$ 17.000
R$ 15.000
R$ 13.000
R$ 11.000

2007

2008

2009

2010

2011

PIB de Dourados

R$ 12.976

R$ 15.308

R$ 15.827

R$ 18.075

R$ 21.862

PIB de MS

R$ 12.411

R$ 14.187

R$ 15.407

R$ 17.766

R$ 19.875

Gráfico 23 – PIB per capita de Dourados e do estado no período entre 2007 e 2011
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.
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DIAGNÓSTICO DOS ASPECTOS LEGAIS

O resgate das informações legais e institucionais são fundamentais para concepção
e implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Contribuem
com a operacionalização das ações e serviços de saneamento básico, com a
definição das responsabilidades e estruturação dos mecanismos de planejamento e
fiscalização. Estes serviços são atividades essenciais de interesse público e local, cujo
provimento é de responsabilidade direta ou indireta da gestão pública. Conforme o
Art. 30 da Constituição Federal, é de competência municipal, entre outras, legislar,
organizar e prestar serviços públicos de interesse local, além de promover o
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano.
Após a promulgação da Política Nacional de Saneamento Básico – Lei Federal n°
11.445/2007, o setor de saneamento vem passando por novas formulações teóricoconceituais. A Lei foi criada de modo a abrigar todos os meios legalmente possíveis
de organização, implicando em um novo quadro institucional para a área, o qual,
por sua vez, tanto mais efetivo e coerente no atendimento dos interesses e realidade
social, ambiental e econômica do local.
Neste capítulo será apresentada uma síntese de informações a respeito das
legislações existentes, no âmbito Federal, Estadual e Municipal, aplicáveis a questão
do saneamento básico em seu planejamento, estruturação e operação.
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PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO PMSB

Conforme a Avaliação de Impacto na Saúde das Ações de Saneamento (FUNASA,
2011), o sistema de gerenciamento de serviços públicos de saneamento é formado
pelo conjunto de agentes institucionais, governamentais e entidades privadas, com
objetivo de executar a política de saneamento adotada, tendo como principal
instrumento o Plano Municipal de Saneamento Básico. Desse modo, a gestão de
serviços de saneamento deve ser respaldada em quatro enfoques:
 Técnico-gerencial e operacional: entendido pelas ações que garantam a
prestação de serviços com qualidade e quantidade, com a adoção de
tecnologias atuais apropriadas à realidade local. Relaciona-se aos princípios
de regularidade, continuidade, qualidade, modicidade dos custos e de
segurança. Refere-se à disponibilidade de pessoal qualificado para a
execução dos serviços e a existência de programas de capacitação. Envolve
a existência de equipamentos para as ações de operação e manutenção e
atividades de controle da qualidade da água distribuída à população;
 Social: entendido pelas ações que promovam a prestação dos serviços de
forma universal e igualitária para a população, envolvendo os princípios da
equidade e modicidade das tarifas e taxas. Contempla as ações de
educação sanitária e ambiental, de forma a disseminar comportamentos mais
positivos quanto ao meio ambiente, e envolve a existência de programas de
comunicação social para atendimento ao cidadão;
 Legal e institucional: envolve a disponibilidade de arcabouço jurídicoinstitucional que possa garantir a prestação dos serviços de saneamento em
quantidade e qualidade à população. Relacionam-se ao poder concedente,
por parte do município, na prestação dos serviços de saneamento, a
existência de órgão prestador dos serviços, de leis, planos, programas, fóruns
e fundos. Refere-se à existência da participação e controle social;
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 Financeiro: envolve os aspectos relativos ao financiamento dos serviços de
saneamento (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem). Inclui a existência
de plano de investimentos e dotação orçamentária anual que contemple o
setor de saneamento, a capacidade de investimentos e estrutura tarifária e
de taxas. Refere-se ainda a situação financeira dos prestadores dos serviços.
O saneamento básico além de ser um serviço essencial à qualidade de vida, direito
do cidadão e dever do Estado, também é uma ação de saúde pública e proteção
ambiental. Suas ações devem ser compatíveis com as políticas públicas e sociais. O
Quadro 2 apresenta, de forma sintetizada, os princípios aplicáveis que orientam a
formulação do PMSB do município de Dourados/MS.

Quadro 2 – Princípios aplicáveis ao PMSB de Dourados/MS
LEI

PRINCÍPIOS

÷
÷
Constituição da
República
Federativa do
Brasil - 1988

÷
÷
÷
÷

Política de Saúde
Lei n° 8.080 de
1990

÷

Art. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
Art. 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado,
devendo o seu acesso ser universal e igualitário, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doenças e de outros agravos;
Art. 225, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
Art. 225 – inciso VI, promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino e a conscientização pública para preservação do
meio ambiente.
Art. 2, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício;
Art. 3, os níveis de saúde expressam a organização social e
econômica do País, tendo a saúde como determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais;
Art.6, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS),
inciso II - participação na formulação da política e na execução
de ações de saneamento básico.
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LEI

PRINCÍPIOS

÷
Política Nacional
de Recursos
Hídricos
Lei n° 9.433 de
1997

÷
÷
÷
÷

Política Urbana
Lei n° 10.257 de
2001

÷

A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso
múltiplo das águas e ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.
Art. 2, inciso I - garantia do direito a cidades sustentáveis,
entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e
futuras gerações; Inciso XVIII - tratamento prioritário às obras e
edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações,
abastecimento de água e saneamento;
Compete a União: instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transportes
urbanos e infraestrutura de energia e telecomunicações.

÷

Serviços de saneamento básico a serem realizados de formas
adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

÷
÷
÷
÷

÷
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Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é
o consumo humano e a dessedentação de animais;

Universalização do acesso;

÷
÷
÷
÷
Fonte: Groen, 2016.

Água é um bem de domínio público e um recurso natural limitado,
dotado de valor econômico;

÷
÷

÷
Política Nacional
de Saneamento
Básico
Lei n° 11.445/2007

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos
seguintes fundamentos:

Integralidade, propiciar à população o acesso a conformidade
de suas necessidades, maximizando a eficácia das ações e
resultados;

Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de
drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde
pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;
Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as
peculiaridades locais e regionais;
Articulação com as políticas voltadas para a melhoria da
qualidade de vida;
Eficiência e sustentabilidade econômica;
Utilização de tecnologias apropriadas e adoção de soluções
graduais e progressivas;
Transparência das ações;
Controle social;
Segurança, qualidade e regularidade;
Integração das infraestruturas e serviços com gestão eficiente dos
recursos hídricos;
Adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de
água.
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ÂMBITO FEDERAL

O Quadro 3 apresenta a Legislação relacionada ao serviço de saneamento básico
no âmbito Federal.

Quadro 3 – Legislação Federal
LEI/RESOLUÇÃO

EMENTA

Constituição da
República Federativa
do Brasil de 1988

A Constituição da República destinada a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulga, sob a proteção de Deus;

Decreto nº 24.643 de
1934

Decreta o Código de Águas;

Lei nº 6.938 de 1981

Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente;

Lei nº 8.080 de 1990

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências;

Lei n° 8.666 de 1993

Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da constituição federal, institui
normas para licitações e contratos da administração pública;

Lei n° 8.897 de 1995

Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos;

Lei n° 8.987 de 1995

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos, previsto no Art. 175 da constituição federal;

Lei nº 9.433 de 1997

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos;

Lei n° 9.605 de 1998

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências;

Lei n° 9.795 de 1999

Política Nacional de Educação Ambiental;

Resolução Conama
nº 275 de 2001

Estabelece a padronização para cores de recipientes para
resíduos sólidos;

Lei nº 10.257 de 2001

Estatuto das Cidades;

Resolução Conama
nº 307 de 2002

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
dos resíduos da construção civil. Alterada pelas resoluções n°
348, de 2004, n° 431, de 2011, e n° 448/2012;

Resolução Anvisa RDC
306 de 2004

Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde;

Lei nº 11.107 de 2005

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios
públicos e dá outras providências;
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LEI/RESOLUÇÃO

EMENTA

Resolução nº 358 de
2005

Dispõe sobre o tratamento e destinação final dos resíduos dos
serviços de saúde;

Decreto n° 5.440 de
2005

Estabelece definições e procedimentos sobre a qualidade da
água e mecanismo para a divulgação de informação ao
consumidor;

Resolução CONAMA
n° 377 de 2006

Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de sistemas
de esgotamento sanitário;

Lei nº 11.445 de 2007

Política Nacional de Saneamento Básico. Estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico;

Resolução CONAMA
n° 357 de 2007

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento;

Resolução CONAMA
n° 396 de 2008

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento das águas subterrâneas;

Resolução Conama
nº 401 de 2008
Resolução Conama
nº 416 de 2009
Decreto nº 7.217 de
2010
Lei nº 12.305 de 2010
Decreto Federal nº 7.404
de 2010

Portaria n° 2.914 de 2011

Dispõe sobre mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no
território nacional e os critérios e padrões para o seu
gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras
providências. Alterada pela Resolução n° 424, de 2010;
Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada
por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente
adequada, e dá outras providências;
Regulamenta a Lei Federal nº 11.445/2007;
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
Regulamenta a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o
Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de
Logística Reversa, e dá outras providências;
Define os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade;

Resolução CONAMA
nº 430 de 2011

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de
efluentes;

Decreto Federal nº 9.254
de 2017

Altera o Decreto nº 7.217/2010, que regulamenta a Lei nº
11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
Saneamento Básico;

Fonte: Groen, 2016.

ÂMBITO ESTADUAL

O Quadro 4 apresenta a relação da legislação relacionada aos serviços de
saneamento básico no âmbito Estadual.
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Quadro 4 – Legislação Estadual
LEGISLAÇÃO
Lei nº 90 de 1980
Decreto nº 4.625 de 1988

Lei nº 1.339 de 1992

Decreto n° 6.689 de 1992

Lei nº 2.263 de 2001

EMENTA
Dispõe sobre as alterações do meio ambiente, estabelece
normas de proteção ambiental e dá outras providências;
Regulamenta a Lei nº 90, de 02 de junho de 1980, e dá
outras providências;
Dispõe sobre a concessão, renovação e rescisão de
serviços públicos de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário, aos Municípios, pela Empresa de
Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL, e dá outras
providências;
Aprova o Regulamento dos Serviços de Abastecimento de
Água e de Esgotamento Sanitário, prestados pela Empresa
de Saneamento de Mato Grosso do Sul Sociedade
Anônima – SANESUL;
Dispõe sobre a prestação, regulação, fiscalização e
controle dos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e resíduos sólidos no Estado de
Mato Grosso do Sul; cria o Conselho Estadual de
Saneamento e dá outras providências;

Decreto Nº 10.199 de 2001

Dispõe sobre a competência e aprova a estrutura básica
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Cultura e
Turismo, e dá outras providências;

Decreto Nº 10.752 de 2002

Dispõe sobre a estrutura básica, a competência da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Cultura e Turismo,
consolida quadro de cargos em comissão, e dá outras
providências;

Lei n° 2.406 de 2002

Institui a Política Estadual dos Recursos Hídricos, cria o
Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos
e dá outras providências;

Lei nº 2.581 de 2002

Autoriza a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul
a explorar serviços públicos específicos e dá outras
providências;

Decreto nº 11.296, de 15 de
Julho de 2003

Dispõe sobre o pagamento do adicional de incentivo à
produtividade à Auditores da Gestão de Serviços de
Saúde e Fiscais de Vigilância Sanitária, integrantes do
Grupo Saúde Pública do Plano de Cargos, Empregos e
Carreiras do Poder Executivo, e dá outras providências;

Decreto nº 11.422 de 2003

Altera os Anexos I e II do Decreto nº 11.296 de 15 de julho
de 2003, que dispõe sobre o pagamento do adicional de
incentivo à produtividade à Auditores da Gestão de
Serviços de Saúde e Fiscais de Vigilância Sanitária, e dá
outras providências;

Decreto nº 11.693 de 2004

Organiza a carreira Fiscalização e Gestão Ambiental,
define a composição da Tabela de Pessoal da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o
Quadro de Pessoal do Instituto Meio Ambiente-Pantanal, e
dá outras providências;

Decreto nº 11.766 de 2004

Estabelece critérios para cálculo dos custos de serviços
prestados pelo Instituto de Meio Ambiente-Pantanal, e dá
outras providências;
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LEGISLAÇÃO

EMENTA

Lei nº 2.971 de 2005

Institui o Programa Estadual de Educação Ambiental e dá
outras providências;

Lei n° 3.183 de 2006

Lei n° 3.367 de 2007

Lei nº 3.480 de 2007

Decreto nº 12.230 de 2007

Dispõe sobre a competência e aprova a estrutura básica
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, das Cidades,
do Planejamento, da Ciência e Tecnologia – SEMAC;

Decreto nº 12.460 de 2007

Reorganiza a Estrutura Básica da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento, da
Ciência e Tecnologia (SEMAC), e dá outras providências;

Lei n° 3.839 de 2009

Institui o Programa de Gestão Territorial do Estado de Mato
Grosso do Sul (PGT/MS); aprova a Primeira Aproximação
do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Mato
Grosso do Sul (ZEE/MS), e dá outras providências;

Decreto nº 13.037 de 2010

Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual das
Cidades de Mato Grosso do Sul;

Lei nº 4.191 de 2012

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial ao
orçamento vigente, e dá outras providências;

Lei Nº 4.219 de 2012

Lei n° 4.303 de 2012

Decreto nº 13.442 de 2012
Decreto nº 13.464 de 2012

Dispõe sobre o ICMS Ecológico na forma do Art. 1º, inciso
III, alínea “f”, da Lei Complementar nº 57, de 4 de janeiro
de 1991, na redação dada pela Lei Complementar nº 159,
de 26 de dezembro de 2011, e dá outras providências;
Institui o Programa de Parceria Público-Privada do Estado
de Mato Grosso do Sul (PROPPP-MS), e dá outras
providências;
Dispõe sobre os Cadastros Técnico-Ambiental Estadual
(CTAE) e sobre a Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental Estadual (TFAE), instituídos pela Lei nº 3.480, de
20 de Dezembro de 2007;
Reorganiza a estrutura básica da Secretaria de Estado de
Habitação e das Cidades (SEHAC);

Decreto nº 13.595 de 2013

Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual das
Cidades de Mato Grosso do Sul;

Lei n° 4.555 de 2014

Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC,
no âmbito do Território do Estado de Mato Grosso do Sul, e
dá outras providências;

Fonte: Groen, 2016.
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Dispõe sobre a administração, proteção e conservação
das águas subterrâneas de domínio do Estado e dá outras
providências;
Dispõe sobre a proibição, em todo o território do Estado de
Mato Grosso do Sul, de instalação e funcionamento de
incineradores de lixo, de origem doméstica e industrial, ou
de resíduos de qualquer natureza, e dá outras
providências;
Institui o Cadastro Técnico-Ambiental Estadual, cria a Taxa
de Controle e Fiscalização Ambiental Estadual (TFAE) e a
Taxa de Transporte e Movimentação de Produtos e
Subprodutos Florestais (TMF), inclui dispositivos ao Anexo
único da Lei n° 1.810, de 22 de dezembro de 1997, e dá
outras providências;
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ÂMBITO MUNICIPAL
A seguir estão elencadas as principais Leis municipais de Dourados/MS, aplicáveis ao
setor de saneamento básico (Quadro 5):

Quadro 5 – Legislação Municipal
LEGISLAÇÃO

EMENTA

Lei Orgânica

Art. 148: O Município garantirá acesso à habitação e ao
saneamento a toda a população, como condição
essencial à sadia qualidade de vida e ao desenvolvimento
social;

Lei n° 1.067/1979

Institui o Código de Posturas do Município de Dourados/MS,
e dispõe sobre as relações de polícia administrativa entre
o Poder Público Municipal e os munícipes de Dourados, no
que se refere à higiene e bem-estar da comunidade, aos
costumes, à segurança e ordem pública e ao
funcionamento regular dos estabelecimentos comerciais,
industriais, de prestação de serviços, mercados municipais,
feiras livres e demais posturas municipais;

Lei n° 1.391/1986

Código de Obras;

Lei nº 2.257/2001

Dispõe sobre as diretrizes do licenciamento ambiental
estadual, estabelece os prazos para a emissão de Licenças
e Autorizações Ambientais, e dá outras providências;

Lei Complementar n°
055/2002

Dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente do
Município de Dourados, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, instituindo o Sistema Municipal de
Meio Ambiente, o Fundo Municipal de Meio Ambiente;

Lei Complementar n°
072/2003

Institui o Plano Diretor do município de Dourados, cria o
Sistema de Planejamento Municipal e dá outras
providências;

Resolução nº 01/2008

Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Gestor do
Fundo Municipal de Meio Ambiente, instituído pela Lei
Complementar nº55/2002;

Lei nº 3.266/2009

Dispõe sobre a política municipal e o sistema municipal de
saneamento básico, interrupções, salvo nas hipóteses
previstas em lei; as diretrizes para o plano municipal de
saneamento básico, e a outorga de concessão IV - a
segurança, implicando que os serviços sejam prestados
com o menor risco dos serviços de saneamento básico e
dá outras providências;

Lei nº 3.992/2010

Altera e acresce dispositivos à Lei nº 2.257, de 9 de julho de
2001, que dispõe sobre as diretrizes do licenciamento
ambiental, e dá outras providências;
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LEGISLAÇÃO

EMENTA

Lei nº 3.494/2011

Institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos, nos termos
da Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, incluindo o
Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção
Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Integrado de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, nos
termos da Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de
2002, e dá outras providências;

Decreto Municipal nº
497/2011

Regulamenta a Lei nº 3.494 de 21 de novembro de 2011
que instituiu a Política Municipal de Resíduos Sólidos,
incluindo o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Integrado
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, e cria
o Comitê Executivo da Política Municipal de Resíduos
Sólidos envolvendo membros e estruturas organizacionais
das secretarias municipais mencionadas e o Comitê
Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística
Reversa e dá outras providencias, no âmbito do Município
de Dourados;

Lei Municipal n° 205/2012

Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo e o
sistema viário no município de Dourados;

Lei nº 3.904/2015

Institui o Plano Municipal de Educação. Tem como objetivo
o atendimento às demandas educacionais da população,
através de projeto político institucional local que sirva de
referência para formulação e implementação de políticas
públicas, de modo articulado e integrado à legislação das
esferas estadual e nacional;

Lei Complementar nº329/2017

Dispõe sobre a estruturação organizacional da Prefeitura
Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, e
dá outras providências.

Fonte: Groen, 2017.

÷

Código de Posturas – Lei Municipal nº 1.067/1979:

A Lei n° 1.067 de 1979 “institui o Código de Posturas do Município de Dourados/MS”,
e dispõe sobre as relações de polícia administrativa entre o Poder Público Municipal
e os munícipes de Dourados, no que se refere à higiene e bem-estar da comunidade,
aos costumes, à segurança e ordem pública e ao funcionamento regular dos
estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços, mercados
municipais, feiras livres e demais posturas municipais (Art. 1º).
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O Art. 3º estabelece como competência da Prefeitura Municipal fiscalizar e controlar
os sistemas públicos de abastecimento de água, esgoto e resíduos sólidos no
munícipio para assegurar, manter, proteger, desenvolver e melhorar as condições de
saúde e o bem-estar da comunidade.
É proibida a introdução direta ou indireta de águas pluviais ou resultantes de
drenagens, nos esgotos sanitários, a utilização de galerias pluviais para despejo de
esgoto sanitário, assim como a construção de instalações sanitárias sobre rios, riachos,
córregos ou qualquer curso de água (Art. 11, inciso I e VII).
O Art. 14 estabelece que, nas edificações em área rural, devem-se canalizar as águas
residuais para local recomendável do ponto de vista sanitário, bem como assegurar
a proteção aos mananciais, poços e fontes utilizadas para o abastecimento de água
para o consumo domiciliar.
Conforme o Capítulo IV “do controle do sistema público de esgotos sanitários”, é
obrigatória a instalação de esgotos sanitários em habitações, estabelecimentos de
qualquer natureza, templos e prédios em geral, situados em local servido pela rede
pública de esgotos sanitários, entretanto, nos prédios localizados em área desprovida
de rede pública de esgotos sanitários é obrigatória a instalação e a manutenção de
fossas sépticas ou absorventes, segundo as normas e exigências do órgão específico
do Governo Estadual.
O Art. 86 do Capítulo X “da limpeza pública e do controle de lixo” sentencia que a
Prefeitura estabelecerá normas sobre a coleta, transporte e destino final do lixo e
fiscalizará o seu cumprimento, complementando que o órgão de limpeza pública da
Prefeitura, deverá promover, sempre que necessário, campanhas públicas visando
esclarecimentos e educar a população, sobre os perigos que o lixo representa para
a saúde, e manter a cidade em condições satisfatórias de higiene.
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÷

Política Municipal de Meio Ambiente (PMMA) – Lei Complementar nº 055/2002

Esta Lei, fundamentada no interesse local e nos Art. 181 e Art. 203 da Lei Orgânica do
Município de Dourados, institui a Política Municipal de Meio Ambiente - PMMA, que
regula a ação do Poder Público Municipal com os cidadãos e instituições públicas e
privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, uso
sustentado dos recursos naturais e controle do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (Art.
1º).
Artigo 4º - são objetivos da PMMA:
I – Induzir, por meio de estímulos e incentivos, à adoção de hábitos, costumes,
posturas e práticas sociais e econômicas aptas a não prejudicar o meio ambiente,
compatibilização das metas de desenvolvimento sócio econômico com a
conservação dos recursos ambientais e do equilíbrio ecológico.
Inciso XII – exigir o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos, lançamento de
efluentes e emissões gasosas de qualquer natureza de forma adequada à proteção
do meio ambiente.
Inciso XIV – cooperar com a implementação de um programa permanente de
implementação e manutenção, pelo Município, de uma política de saneamento
básico.
Artigo 5º - dos instrumentos da PMMA:
I.

O planejamento e a gestão ambiental;

II.

A avaliação de impacto ambiental;

III.

O licenciamento ambiental;

IV.

O cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras e o sistema de
informações ambientais;

V.
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A educação ambiental;
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VI.

O controle, o monitoramento e a auditoria ambientais das atividades,
processos e obras que causem ou possam causar impactos ambientais;

VII.

O estabelecimento de normas, padrões, critérios e parâmetros de qualidade
ambiental;

VIII.

Os mecanismos de estímulos e incentivos que promovam a recuperação, a
preservação e a melhoria do meio ambiente;

IX.

A fiscalização ambiental;

X.

A guarda municipal ambiental;

XI.

O Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA.

Artigo 6º - do Planejamento Ambiental – é o instrumento da Política Ambiental que
estabelece as diretrizes visando o desenvolvimento sustentável do Município.
São objetivos do Planejamento Ambiental:
I.

Produzir subsídios para a implementação e permanente revisão da Política
Municipal de Meio Ambiente implementando ações através de um Plano de
Ação Ambiental Integrado;

II.

Recomendar ações visando o aproveitamento sustentável dos recursos
naturais;

III.

Subsidiar com informações, dados e critérios técnicos, a análise dos estudos
de impacto ambiental;

IV.

Fixar diretrizes para a orientação dos processos de alteração do meio
ambiente;

V.

Recomendar ações destinadas a articular e integrar os processos ambientais
dos planos, programas, projetos e ações desenvolvidos pelos diferentes órgãos
municipais, estaduais e federais;

VI.

Propiciar a participação dos diferentes segmentos da sociedade organizada
na sua elaboração e na sua aplicação;

VII.

Definir

estratégias

de

conservação;

de

exploração

econômica

autossustentável dos recursos naturais e de controle das ações antrópicas.
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Artigo 16º - das Avaliações de Impacto Ambiental: é uma atividade técnico-científica
apta a determinar a viabilidade ambiental de empreendimentos potencialmente
causadores de significativa degradação ambiental, de forma sistemática e
previamente às consequências da sua implantação e operação, e tem como
principais finalidades instrumentais:
I.

Permitir a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico e urbano
com a proteção ambiental;

II.

Subsidiar o processo de tomada de decisão pelo IPLAN, e em última instância
pelo COMDAM;

III.

Favorecer a concepção final de planos, programas e projetos menos
agressivos ao meio ambiente, incorporando alternativas, recomendações,
medidas mitigadoras e compensatórias, e o desenvolvimento de tecnologias
mais adaptadas às condições dos locais onde serão implementados;

IV.

Incrementar processos de mediação e solução de conflitos de uso dos recursos
naturais por meio dos esclarecimentos sobre os impactos positivos e negativos
dos empreendimentos, auxiliando a negociação social;

V.

Apontar formas de controle e monitoramento eficazes dos recursos naturais
demandados pelos empreendimentos, ao poder público e aos particulares,
reforçando a gestão ambiental.

Artigo 25º - do Licenciamento Ambiental: ao Município, como membro integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente, compete utilizar o procedimento do
licenciamento ambiental como instrumento de gestão ambiental, visando ao
desenvolvimento sustentável.
Artigo 42º - do Cadastro Técnico de Atividades Poluidoras e Sistema Municipal de
Informações Ambientais: com a finalidade de realizar o controle e a fiscalização da
emissão de poluição ambiental o IPLAN manterá Cadastro Técnico de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, devidamente
atualizado, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem
a atividades ou empreendimentos potencialmente poluidores, bem como de
atividades consumidoras de insumos florestais com ênfase para madeireiras e
serrarias, recursos minerais ou de grandes volumes de água e geradoras de efluentes
líquidos e de emissões gasosas como as usinas termelétricas.
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Artigo 44º - A Educação Ambiental: considerada um instrumento indispensável para
a implementação dos objetivos da PMMA, devendo permear todas as ações do
IPLAN e do Executivo Municipal.
Artigo 45º - O IPLAN criará condições para garantir a implantação de programas de
educação ambiental, assegurando o caráter interinstitucional e multidisciplinar das
ações envolvidas.
Artigo 46º - A Educação Ambiental será promovida para toda a comunidade e em
especial:
I.

Na rede municipal de ensino, em todas as áreas de conhecimento e no
decorrer de todo o processo educativo devendo conformar com os currículos
e programas elaborados pela Secretaria Municipal da Educação;

II.

Na rede Estadual de Ensino, em articulação com a Secretaria de Estado da
Educação e Cultura;

III.

Em apoio às atividades da rede particular através de parcerias;

IV.

Para outros segmentos da sociedade civil organizada, em especial aqueles
que possam atuar como agentes multiplicadores;

V.

Junto às entidades e associações ambientalistas;

VI.

Junto a moradores de áreas contíguas às bacias hidrográficas;

VII.

Junto às Prefeituras vizinhas.

Artigo 47º - do Auto Monitoramento e das Auditorias Ambientais: com o objetivo de
verificar o cumprimento da legislação, normas, regulamentos e técnicas relativas à
proteção do meio ambiente, os estabelecimentos, públicos ou privados, cujas
atividades sejam potencialmente causadoras de impacto ambiental, deverão
proceder ao auto monitoramento dos padrões e índices de suas emissões gasosas,
de lançamento de efluentes e de disposição final de resíduos sólidos, bem como de
seus sistemas de controle de poluição. Os estabelecimentos deverão promover a
realização, de públicas e periódicas, auditorias ambientais de responsabilidade
técnica e financeira do empreendedor.
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Artigo 52º - dos Mecanismos de Estímulos e Incentivos: o Município deverá criar
através de lei específica os mecanismos de estímulos e incentivos que promovam a
recuperação, a preservação e a melhoria do meio ambiente.
Artigo 53º - da Fiscalização Ambiental: será exercida por servidores da Administração
Municipal direta ou indireta e através de agentes credenciados ou conveniados.
Artigo 55º - Compete à Fiscalização Ambiental:
I.

Efetuar vistorias, levantamentos e avaliações;

II.

Lavrar Autos de Constatação e informar sobre a ocorrência de infrações;

III.

Lavrar o Termo de Advertência circunstanciado comunicando a infração
cometida e as penalidades a que está sujeito;

IV.

Lavrar autos de infração;

V.

Lavrar termos de embargos e interdição;

VI.

Lavrar termos de apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e
da flora, instrumentos, equipamentos ou veículos de quaisquer naturezas
utilizadas na infração;

VII.

Lavrar termos de depósitos ou guarda de instrumentos, equipamentos ou
veículos de quaisquer naturezas utilizadas na infração;

VIII.

Lavrar termos de suspensão de venda ou de fabricação de produto;

IX.

Elaborar laudos técnicos de inspeção;

X.

Intimar, por escrito, os responsáveis pelas fontes de poluição a apresentarem
documentos ou esclarecimentos em local e data previamente determinados;

XI.

Desenvolver operações de controle aos ilícitos ambientais;

XII.

Prestar atendimento a acidentes ambientais, encaminhando providências no
sentido de sanar os problemas ambientais ocorridos;

XIII.

Vistoriar instalações hidráulicas e sanitárias de imóveis;

XIV.

Fiscalizar estabelecimentos que exercem exploração econômica dos recursos
hídricos;
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XV.

Fiscalizar a circulação de veículos com cargas perigosas;

XVI.

Exercer outras atividades que lhe vierem a ser designadas.
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Artigo 58º - da Guarda Municipal Ambiental: será exercida pela Guarda Municipal de
Dourados, através de uma equipe formada para esse fim específico, em
conformidade com o disposto na Lei municipal nº 2.029/95 e subordinada às normas
da Lei Completar n. º 021/96.
Artigo 59º - Compete à Guarda Municipal Ambiental:
I.

Policiamento ostensivo e preventivo das áreas de proteção aos mananciais e
das unidades de conservação ambiental do município;

II.

A proteção das reservas, parques, lagoas, represas e congêneres, em sua
fauna, flora e beleza natural;

III.

A proteção dos mananciais, bem como dos rios que abastecem a cidade,
visando coibir a incidência de agentes depredadores;

IV.

A defesa da fauna e da flora local;

V.

Impedir a caça, a pesca e a exploração de produtos florestais sem a
necessária licença da autoridade competente;

VI.

Agir nas ocorrências ambientais, lavrando autos de constatação, de
advertência e de infração;

VII.

Autuar os infratores, apreendendo os produtos e instrumentos utilizados na
infração, encaminhando-os às autoridades competentes;

VIII.

Executar atividades visando a educação ambiental e a conscientização da
população sobre a necessidade da preservação do meio ambiente.

Artigo 60º - do Fundo Municipal de Meio Ambiente: possui o objetivo de captar
recursos para o financiamento de projetos de interesse ambiental tais como:
I.

Campanhas educativas;

II.

Recuperação de áreas degradadas;

III.

Manutenção e consolidação de áreas verdes municipais;

IV.

Zoneamentos e mapeamento das fontes de poluição, reflorestamento das
áreas de preservação permanente;

V.

Fomento à agricultura orgânica;

VI.

Reforço das ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento, inclusive
com a aquisição de materiais e pagamento de pessoal;

VII.

Manejo dos recursos naturais.
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÷

Plano Diretor – Lei Complementar n° 072/2003:

A Lei Complementar n° 072/2003 institui o Plano Diretor do município de Dourados e
cria o Sistema de Planejamento Municipal, em conformidade com a Constituição
Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município. Os objetivos,
propostas e diretrizes constantes desta Lei Complementar são a base de orientação
da política de desenvolvimento, a política urbana e as políticas setoriais do município.
Através deste Plano foi criado o Sistema de Planejamento Municipal (SISPLAM) com
a finalidade de obter a cooperação conjunta e participativa entre o Poder Público
e a comunidade na execução da Política de Desenvolvimento e da Política Urbana
do Município, bem como na elaboração e implementação das políticas setoriais do
Município (Art. 6º).
Conforme o Art. 28º são objetivos fundamentais da Política Urbana do Município de
Dourados:
I.

Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, mediante um conjunto de diretrizes e instrumentos de
execução;

II.

Instituir a coordenação e o controle do processo de urbanização, a
compatibilização das atividades humanas com as de preservação ambiental,
a redução das desigualdades sociais de acesso aos bens e serviços públicos
essenciais e a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.

O zoneamento estabelece as regras básicas para o ordenamento territorial,
considerando o uso e ocupação do solo a partir das características dos seus
ambientes (Art. 28º).
O Município fica dividido em Regiões Urbanas (RU), Regiões Urbano/Rurais (RUR) e
Regiões Urbano-Rurais Indígenas (RURI), que são espaços territoriais específicos,
referenciais para descentralização das ações de planejamento, respeitadas as
características sócias espaciais da população residente, as microbacias existentes e
a setorização do cadastro imobiliário urbano.
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§ 1º As Regiões Urbanas (RU), Regiões Urbano/Rurais (RUR) e Regiões Urbano/Rurais
Indígenas (RURI) são espaços selecionados que têm como objetivo a formação de
polos de desenvolvimento urbano.
§ 2º Cada região sofrerá um processo de desenvolvimento específico em que serão
observadas suas potencialidades e vocações para o desenvolvimento sustentável.
§ 3º As divisões territoriais – RU, RUR e RURI – serão objetos dos Planos Locais.
§ 4º O território urbano da cidade de Dourados será composto de 10 (dez) Regiões
Urbanas e os Distritos Municipais serão considerados, cada um, uma Região UrbanoRural. A Zona Rural do Distrito-Sede será considerada uma Região Urbano/Rural (RUR),
assim como as Áreas Indígenas de Dourados também serão territórios demarcados
para os Planos Locais, sendo denominada Região Urbano-Rural indígena (RURI).
§ 5º As regiões estão assim denominadas:
I.

Região Urbana 1 – RU – Parque das Nações II;

II.

Região Urbana 2 – RU – Vila Industrial;

III.

Região Urbana 3 – RU – Terra Roxa;

IV.

Região Urbana 4 – RU – Grande Água Boa;

V.

Região Urbana 5 – RU – Grande Itália;

VI.

Região Urbana 6 – RU – Grande Flórida;

VII.

Região Urbana 7 – RU – Vila Progresso;

VIII.

Região Urbana 8 – RU – Jd. Ouro Verde;

IX.

Região Urbana 9 – RU – Jd. Sta. Brígida;

X.

Região Urbana 10 – RU – Zona de Transição Urbana;

XI.

Região Urbano/Rural 11 – RUR – Itahum;

XII.

Região Urbano/Rural 12 – RUR – Picadinha;

XIII.

Região Urbano/Rural 13 – RUR – Sede;

XIV.

Região Urbano/Rural 14 – RUR – Panambi;

XV.

Região Urbano/Rural 15 – RUR – Vila São Pedro;

XVI.

Região Urbano/Rural 16 – RUR – Indápolis;

XVII.

Região Urbano/Rural 17 – RUR – Vila Vargas;
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XVIII.

÷

Região Urbano/Rural 18 – RUR – Vila Formosa;

XIX.

Região Urbano/Rural 19 – RUR – Guassu;

XX.

Região Urbano/Rural Indígena 20 – RURI – Jaguapirú-Bororó;

XXI.

Região Urbano/Rural Indígena 21 – RURI – Panambizinho.

Política Municipal de Saneamento Básico – Lei nº 3.266/2009

A presente Lei institui a Política Municipal de Saneamento Básico que tem como
premissas:
Art. 2º Todos têm direito à vida em ambiente salubre, cuja promoção e preservação
é dever do Poder Público e da coletividade.
Art. 4º Para efeito da presente lei, considera-se saneamento básico o conjunto de
serviços, ações, infraestruturas e instalações operacionais empregadas com o
objetivo de alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, nas condições que
maximizem a promoção e a melhoria das condições de qualidade de vida nos meios
urbanos e rurais, compreendendo abastecimento de água, o esgotamento sanitário,
sua coleta, tratamento e o afastamento dos efluentes.

÷

Política Municipal de Resíduos Sólidos – Lei Municipal nº 3.494/2011

Conforme o Art. 1º. Esta Lei institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos, dispondo
sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas
à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos
aplicáveis.
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O Art. 8º apresenta os instrumentos que a Política Municipal de Resíduos Sólidos institui:
I.

os planos de resíduos sólidos, incluído o plano municipal integrado de
gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil elaborado, na forma
exigida pela resoluçãoCONAMA307/2002;

II.

inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;

III.

a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos;

IV.

o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;

V.

o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;

VI.

a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e
tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e
disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;

VII.

a pesquisa científica e tecnológica;

VIII.

a educação ambiental;

IX.

os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;

X.

o Fundo Municipal do Meio Ambiente;

XI.

os conselhos municipais de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;

XII.

os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de
resíduos sólidos urbanos;

XIII.

o Cadastro Técnico Municipal de Atividades Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais;

XIV.

o Cadastro Municipal de Operadores de Resíduos Perigosos;

XV.

os acordos setoriais;

XVI.

no que couber, os instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente, entre
eles:
a) os padrões de qualidade ambiental;
b) a avaliação de impactos ambientais;
c) o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
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XVII.

os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta;

XVIII.

o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação
previstas em lei, com outros entes federados e a iniciativa privada, incluída a
parceria

público

privada,

com

vistas

à

elevação

das

escalas

de

aproveitamento e à redução dos custos envolvidos.

÷

Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo – Lei Municipal n° 205/2012:

Conforme seu Art. 5º, toda intervenção urbanística, instalação de atividades
econômicas, serviços e/ou atividades públicas e particulares deverão obedecer às
disposições contida na presente Lei e serem precedidas de licença da Administração
Municipal.
Assim, segundo Art. 6º o território do Município fica dividido em Zona Rural, Reservas
Indígenas, Zona de Restrição Urbana, Zona de Expansão Urbana e Zonas Urbanas –
dos distritos e do distrito sede.
A. Zona rural: é aquela que não possui demarcação com finalidade urbanística,
constituída por áreas destinadas às atividades primárias de produção
agrícola, bem como de atividades extrativistas, de reflorestamento e de
mineração, entre outras (Art. 7º);
B. Reservas indígenas: áreas que seguem a demarcação e determinação de uso
obedecendo à legislação federal específica (Art. 8º);
C. Zona de Restrição Urbana: é toda a área que contorna a Reserva Indígena –
Aldeias Jaguapirú e Bororó - situada no território de Dourados, sendo que na
zona rural e urbana abrange uma faixa de 300 m de largura, a partir da linha
divisória do território indígena, sendo permitida a implantação de loteamento
social direcionado à população indígena e proibida qualquer atividade
industrial/comercial/serviços ou ainda de impacto sócio ambiental na porção
rural e controlada na porção urbana (Art. 9º);
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D. Zona de Expansão Urbana: correspondem às áreas adjacentes ao perímetro
urbano do Distrito Sede, diante da qual, o Poder Público Municipal possui
interesse de controle urbanístico sendo que a esse espaço será dedicada
especial atenção para as atividades e ocupações territoriais ali pretendidas.
(Art. 10);
E. Zonas Especiais do Plano Diretor: são classificadas segundo os potenciais:
social, urbanístico e de adensamento, e ainda as demandas de preservação
e proteção ambiental, histórica, cultural, arqueológica e paisagista. São elas:
1. Zonas Especiais de Interesse Difuso:
a. Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA);
b. Zona Especial de Interesse Industrial (ZEII);
c. Zonas Especiais de Interesse Turístico (ZEIT);
d. Zonas Especiais de Interesse Cultural (ZEIC).
2. Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS: correspondem às áreas
selecionadas para a acomodação, adequação e readequação da
população de baixa renda de maneira a possibilitar melhor qualidade de
vida aos cidadãos. Serão incentivadas as edificações de habitações
multifamiliares, contribuindo para a otimização da infraestrutura por meio
do adensamento que a moradia coletiva proporciona. A densidade
demográfica líquida das ZEIS não deve ultrapassar a 500 habitantes por
hectare (Art.39);
3. Zona Especial de Interesse Urbanístico – ZEIU: são áreas demarcadas no
território municipal, que necessitam de intervenção urbana pelo Poder
Público

Municipal

para

a

regularização

de

loteamentos,

para

readequações urbanísticas dos loteamentos existentes, ou de regiões que
necessitem de direcionamento quanto ao sistema viário, de conformidade
com as diretrizes apontadas pelo IPLAN (Art. 44);
F. Zonas de Ocupação Especial (ZOE): são consideradas atividades especiais
dentro das Zonas de Ocupação Especial os entornos e áreas de aeroporto,
hospital, usina, eixo universitário entre as Instituições de Ensino Superior, escolas,
universidades, parques lineares, presídio, zona e área de restrição urbana.
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
Consoante à Lei Complementar n° 329 de 2017 que substitui a Lei Complementar n°
214 de 2013, a qual dispõe sobre a estruturação organizacional da Prefeitura
Municipal de Dourados, são princípios da administração pública direta e indireta,
assegurar a justiça social, desenvolvimento territorial sustentável nos aspectos
econômico, social, ambiental e cultural.
Sua administração é composta pela Esfera Administrativa Direta, que correspondem
aos Órgãos de Assessoramento e das Secretarias Municipais e também pela Indireta,
integrando-se as autarquias e fundações, sendo que o quadro de funcionários da
Prefeitura, conforme informações disponibilizadas pelo setor de recursos humanos da
Prefeitura de Dourados, apresenta o número de funcionários das Secretarias descritos
na Tabela 14 e na Figura 19 apresenta o organograma geral da prefeitura municipal
de Dourados.

Tabela 14 – Número de funcionários por gerência municipal de Dourados/MS
QUANTITATIVO DE SERVIDORES – REFERÊNCIA 09/2016
GESTÃO

EFET.¹

EFET. COM.²

COMIS.³

CON.4

GR.5

C. EL.6

SUBTOTAL

AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
DE DOURADOS

61

1

25

0

14

0

101

PMD - EDUCAÇÃO

1.411

5

29

624

50

0

2.119

PMD - FUNDEB

784

0

0

1.232

0

0

2.016

PMD - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

3

0

11

0

4

0

18

PMD - GUARDA MUNICIPAL DE
DOURADOS

134

2

0

0

6

0

142

PMD - SEC MUN SERVIÇOS URBANOS

46

2

35

0

41

0

124

PMD - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO

46

9

19

0

14

0

88

PMD - SEC MUN PLANEJAMENTO

18

4

37

0

7

0

66

PMD - SEC MUN GOVERNO

0

1

9

0

0

0

10

PMD - PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO

27

7

25

0

5

0

64

PMD - GABINETE DO PREFEITO E VICE

11

5

50

0

12

2

80

PMD - SEC MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

76

2

44

18

19

4

163

PMD - SEC MUN CULTURA

2

0

18

0

4

0

24

PMD - SEC MUN DESENVOLV
ECONÔMICO

5

1

13

0

3

0

22
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QUANTITATIVO DE SERVIDORES – REFERÊNCIA 09/2016
GESTÃO

EFET.¹

EFET. COM.²

COMIS.³

CON.4

GR.5

C. EL.6

SUBTOTAL

PMD - SEC MUN AGRIC FAM ECON
SOLIDÁRIA

8

0

20

0

11

0

39

PMD - SEC MUN FAZENDA

21

11

52

0

18

0

102

PMD - SEC MUN INFRAESTRUTURA

26

1

42

0

4

0

73

FUNDAÇÃO DE ESPORTES

2

2

18

0

4

0

26

3

0

0

2

0

0

5

5

0

4

48

0

0

57

3

0

23

0

6

0

32

1.202

11

86

131

54

0

1.484

3.894

64

560

2.055

276

6

6.855

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ADM
HOSP DDOS
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE
DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
DOURADOS
TOTAL

Fonte: Setor de Recursos Humanos da prefeitura de Dourados/MS. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: ¹Efetivos; ²Efetivo Comissionado; ³Comissionados; 4Contratados; 5Gratificação de Função; 6Cargo
Eletivo.

Prefeitura Municipal
de Dourados
Gabinete da Prefeita

Gabinete da Vice-Prefeita

Coordenadoria Especial de
Políticas Públicas para Juventude

Controladoria-Geral do Município

Procuradoria Geral do Município

Coordenadoria Especial de
Assuntos Indígenas

Junta de Serviço Militar

Coordenadoria Especial de
Políticas Públicas para as Mulheres

Guarda Municipal

Coordenadoria de Defesa Civil

Secretaria
Municipal de
Educação

Secretaria
Municipal de
Cultura

Secretaria
Municipal de
Saúde

Secretaria
Municipal de
Administração

Secretaria
Municipal da
Fazenda

Secretaria
Municipal de
Governo e
Gestão
Estratégica

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social

Secretaria
Municipal de
Desenvolviment
o Econômico

Secretaria
Municipal de
Obras Públicas

Secretaria
Municipal de
Planejamento

Secretaria
Municipal de
Serviços Urbanos

Secretaria
Municipal de
Agricultura
Familiar

Assessoria
Especial de
Comunicação e
Cerimonial

Figura 19 – Organograma geral da Prefeitura Municipal de Dourados
Fonte: Lei Complementar nº329/2017, adaptado por Groen, 2017.
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA

6.2.1

Órgãos de Assessoramento

O órgão de Assessoramento compreende unidades da administração direta
responsáveis pelo apoio à direção superior do município no planejamento,
elaboração, organização, coordenação e controle de programas, projetos e
atividades da Administração Pública Municipal.
A seguir estão elencados os Órgãos de Assessoramento ao Prefeito e Vice-Prefeito de
Dourados:
 Gabinete da Prefeita;
 Gabinete do Vice-Prefeito;
 Assessoria Especial de Comunicação e Cerimonial;
 Controladoria-Geral do Município;
 Procuradoria-Geral do Município;
 Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas;
 Junta do Serviço Militar;
 Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres;
 Guarda Municipal;
 Coordenadoria de Defesa Civil;
 Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Juventude.

6.2.2

Secretarias Municipais

As Secretarias Municipais compreendem os órgãos da administração direta de
primeiro nível hierárquico de naturezas meio e finalísticas de políticas públicas.
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6.2.2.1 Secretaria Municipal de Administração

O Art. 27º da Lei Municipal Complementar nº 329/2017 estabelece que a Secretaria
Municipal de Administração tem como competências:
I - a formulação e a condução da política de gestão de pessoas, a coordenação
e a execução das atividades de pagamento, cadastramento, recrutamento e
seleção de pessoal para os órgãos e entidades da Administração Municipal;
II - a formulação, a elaboração e a administração do plano de cargos e carreiras
da Prefeitura Municipal, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município;
III - a fixação, o controle do quadro de lotação dos cargos efetivos e
comissionados;
IV - o estudo e a proposição das políticas de definição dos sistemas remuneratórios;
V - o acompanhamento da regularidade dos recolhimentos das contribuições ao
sistema de previdência social dos servidores municipais e a administração do
programa de assistência social, saúde e de perícia médica;
VI - o estudo das proposições de criação, transformação ou extinção de cargos
em comissão e funções de confiança e a elaboração dos atos de provimento e
vacância de cargos;
VII - a formulação e a promoção da implementação de políticas e diretrizes
relativas às atividades de administração de material e equipamentos, de serviços
em

geral,

patrimonial,

de

transportes

e

logística

e

de

comunicações

administrativas;
VIII - a organização e a manutenção dos serviços de protocolo, tramitação e
distribuição de documentos, correspondências e processos e a prestação dos
serviços de manutenção e conservação de prédios públicos, locação, alienação,
permissão e cessão de uso de bens municipais e a negociação para uso de
imóveis de propriedade do Estado, da União ou de terceiros pelo Município;
IX - a apuração de denúncias relativas a infrações disciplinares de agentes e
servidores municipais e a abertura e condução de processo administrativo
disciplinar, bem como a aplicação das penalidades cabíveis, ressalvadas as de
competência privativa da Prefeita Municipal;
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X - o planejamento e a coordenação das atividades relativas à tecnologia de
informações, no desenvolvimento da configuração física e lógica dos sistemas
usados ou operados em rede pelos órgãos e entidades do Poder Executivo
Municipal;
XI - a promoção da infraestrutura tecnológica de comunicação, necessárias à
integração e operação de sistemas estruturantes, das atividades administrativas e
operacionais e da comunicação eletrônica oficial entre os órgãos e entidades da
Administração Municipal;
XII - o desenvolvimento e a implantação de soluções tecnológicas de tratamento
da informação na Administração Municipal, que subsidiem a tomada de decisões
e o planejamento de políticas públicas;
XIII - a coordenação, a supervisão e o controle de rotinas e procedimentos
administrativos vinculados aos sistemas de recursos humanos e suprimento de bens
e serviços para que os órgãos e entidades municipais possam executar suas
atividades operacionais de forma eficiente;
XIV - a programação, a implantação e a gestão das atividades de organização,
registro e guarda de documentos municipais e a manutenção do arquivo público
municipal, assegurando a consulta a processos e documentos preservados;
XV - a aplicação de medidas para o cumprimento de prazos de pronunciamento
e oferecimento de informações solicitadas à Prefeita e aos órgãos da
Administração Municipal em resposta ao Tribunal de Contas;
XVI - a gestão de suprimento e patrimônio.

6.2.2.2 Secretaria Municipal de Planejamento

O Art. 24º da Lei Municipal Complementar nº 329/2017 estabelece que a Secretaria
Municipal de Planejamento tem como competências:
I - a gerência e a execução de ações para a captação de recursos para
programas e projetos de interesse do município, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Obras Públicas;
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II - o planejamento do ordenamento urbano mediante orientação normativa,
metodológica e executiva do processo de programação governamental dos
demais órgãos e entidades da Administração Municipal e com a sociedade,
observando as diretrizes políticas e estabelecidas no Programa de Governo;
III - a revisão, o acompanhamento, o controle e a implementação do Plano Diretor
do Município, em articulação com a Procuradoria Geral do Município, bem como
o cumprimento do Estatuto das Cidades e a formulação e elaboração dos demais
instrumentos que lhe são complementares;
IV - o estudo e a sistematização de dados e informações sobre economia urbana
e regional, subsidiando a elaboração de pareceres, programas e projetos para o
desenvolvimento urbano e municipal;
V - a proposição da normatização, através de legislação básica do zoneamento
e ocupação do solo, do parcelamento do solo, do plano viário, do mobiliário
urbano, do meio ambiente, do código de obras, mobilidade urbana e demais
atividades correlatas à ocupação do espaço físico e territorial do Município;
VI - o desenvolvimento de atividades e processos relacionados à estatística,
geografia, cartografia, aerofotogrametria e geoprocessamento de interesse do
Município;
VII - o estudo e a elaboração de Guia de Diretrizes Urbanísticas – GDU, para
instituição e implantação de monumentos, obras especiais e as de urbanismo, em
conjunto com a Secretaria Municipal de Obras Públicas;
VIII - a manutenção da planta cadastral do Município, para efeito de
disciplinamento da expansão urbana, e do licenciamento de obras e edificações
particulares, em apoio às atividades de tributação e fiscalização de bens imóveis
localizados no Município;
IX - cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente ao uso e ocupação do solo;
X - a fiscalização e a aprovação de projetos das edificações públicas e
particulares, bem como do parcelamento do solo, pertinentes à legislação de Uso
e Ocupação do Solo e Código de Obras, procedendo às autuações e interdições,
quando couberem;
XI - a promoção de ações visando a implementação e o acompanhamento das
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos,
bem como do equilíbrio ambiental, determinados no Estatuto das Cidades.
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XII - o levantamento das áreas públicas ocupadas irregularmente para
identificação das medidas a serem tomadas;
XIII - o levantamento e a regularização de áreas pertencentes ao município, em
conjuntos com as demais Secretarias, e o controle das áreas permutadas, cedidas
e doadas;
XIV - o estabelecimento de diretrizes para o planejamento e controle do processo
de implantação de empreendimento e atividade do Município.
XV - a gestão do sistema cartográfico municipal, o controle do patrimônio
imobiliário do Município e do e do parcelamento do solo;
XVI - analisar e elaborar projetos para instituição e implantação de monumentos,
obras especiais e de urbanismo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras
Públicas;
XVII - a apreciação e a aprovação da licença de localização para qualquer
atividade industrial, comercial, de prestação de serviços e outras em imóveis no
território do município.
XVIII - a promoção de estudos visando a identificação de soluções para os
problemas habitacionais do município, seguindo guia de diretrizes urbanísticas GDU;
XIX - o acompanhamento de projetos de loteamentos sociais urbanizados;
XX - a gestão fundiária na execução de ações para a regularização de áreas com
as análises técnicas e cartorárias pertinentes, englobando o registro e averbações.
XXI - acompanhar e controlar a gestão das áreas públicas municipais, visando o
desenvolvimento de programas de interesse social.
XXII - a elaboração de projetos relacionados à criação e extinção de serviços de
transporte coletivo, a análise da inter-relação dos sistemas de transportes e a
definição de prioridades e proposição de modificações na circulação viária e na
estrutura física por meio da Agência Municipal de Transportes e Trânsito de
Dourados - AGETRAN;
XXIII - a elaboração do plano de paisagismo e arborização dos logradouros
públicos municipais em conjunto com o Instituto de Meio Ambiente de Dourados
e com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
XXIV - elaboração de projetos técnicos indispensáveis às obras e aos serviços de
engenharia a serem realizados pela Prefeitura Municipal.
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Parágrafo único: Fica alterado a denominação desta secretaria para Secretaria
Municipal de Planejamento em todo texto desta Lei Complementar. (criada pela LC
332 de 03/07/17).

6.2.2.3 Secretaria Municipal de Fazenda

O Art. 28º da Lei Municipal Complementar nº 329/2017 estabelece que a Secretaria
Municipal de Fazenda tem como competências:
I - a formulação, a coordenação, a administração e a execução da política de
administração tributária, fiscal e financeira do Município;
II - a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária, da Lei Orçamentária Anual e
do Plano Plurianual, em consonância com o planejamento das Secretárias e a
anuência da Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica quanto aos
projetos e programas prioritários definidos conforme inciso XI, do Art. 29;
III - a coordenação das atividades relativas a execuções orçamentária, financeira
e contábil dos órgãos da administração direta municipal e o estabelecimento e
acompanhamento da programação financeira dedesembolso, em conformidade
com determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal e normas legais pertinentes,
em consonância com acompanhamento da Secretaria Municipal de Governo e
Gestão Estratégica disposto no inciso XIII, do Art. 29;
IV - o levantamento dos gastos com pessoal, material, serviços e encargos diversos,
instalações,

material

permanente

e

equipamentos

para

proposição

da

programação das despesas de custeio e de capital e sua inclusão no orçamento
anual do município, em articulações com as demais Secretarias;
V - a emissão de autos para inscrição na dívida ativa e a promoção da sua
cobrança, mediante encaminhamento à Procuradoria-Geral do Município, e o
acompanhamento, controle e registro do seu pagamento;
VI - a proposição de critérios para a concessão de incentivos fiscais e financeiros,
tendo em vista o desenvolvimento econômico e social do Município, em
articulação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a serem
definidos pela Prefeita Municipal;
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VII - a proposição de normas e procedimentos para controle, registro e
acompanhamento dos gastos públicos e a análise da viabilidade de instituição e
manutenção de fundos especiais e a fixação de normas administrativas para seu
funcionamento e controle de sua gestão;
VIII - a elaboração, a manutenção e a atualização do Plano de Contas Único para
os órgãos da administração direta, bem como a aprovação dos planos de contas
das entidades da administração indireta;
IX - o processamento do pagamento das despesas, da movimentação das contas
bancárias da Prefeitura e o repasse de recursos ao Poder Legislativo, formalização
e controle das transferências constitucionais e voluntárias;
X - o estabelecimento da programação financeira de desembolso, a
uniformização e a padronização de sistemas, procedimentos e formulários
aplicados utilizados na execução financeira e a promoção de medidas
asseguradoras do equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas
municipais;
XI - despesa orçamentária dos órgãos, entidades e fundos da administração direta
e indireta, em articulação com a Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Estratégica, a Secretaria Municipal de Administração e a Controladoria Geral do
Município;
XII - o cadastramento, o acompanhamento e o controle da execução de
convênios em que são convenentes órgãos ou entidades do Poder Executivo, bem
como avaliação da fixação de contrapartidas que envolvam recursos humanos,
financeiros ou materiais de órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal;
XIII - o acompanhamento e o controle dos créditos inscritos em dívida ativa,
pertencentes ao Município;
XIV - gerenciamento e atualização do Cadastro Econômico do Município, com
coordenação e execução das atividades de processamento de dados da área
financeira do Município;
XV - coordenação e supervisão das ações de fiscalização e tributação, bem como
acompanhamento e controle da arrecadação dos tributos no exercício;
XVI - manter atualizada a legislação tributária e orientar os contribuintes quanto a
sua aplicação;
XVII - emitir parecer em processo fiscal para o julgamento em primeira instância
administrativa;
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XVIII - adotar medidas preventivas, complementares e corretivas provenientes de
auditorias e processos da Controladoria Geral do Município, Tribunal de Contas do
Estado e demais órgãos de controle externo ou interno, em matérias dentre as suas
atribuições e que afetem o equilíbrio fiscal do Município;
XIX - planejar, acompanhar e controlar o lançamento e a arrecadação dos
tributos municipais, assim como emitir os respectivos carnês;
XX - planejamento e coordenação das atividades de cadastro técnico imobiliário,
através das demais unidades das Secretarias que geram alterações nos dados dos
imóveis, de acordo com o Manual do Cadastro;
XXI - fiscalização da regularidade fiscal e documental, pertinentes à legislação
tributária municipal, incluindo alvarás e documentos afins relativos aocadastro
econômico e ao imobiliário, procedendo às autuações interdições e multas
quando couberem;
XXII - a realização dos processos licitatórios e a manifestação nas dispensas e
inexigibilidades nas compras e contratações para órgãos e entidades da
Administração Municipal, bem como a organização e manutenção do cadastro
de fornecedores da Prefeitura Municipal.

6.2.2.4 Secretaria Municipal de Educação

O Art. 18º da Lei Municipal Complementar nº 329/2017 estabelece que a Secretaria
Municipal de Educação tem como competências:
I - a formulação, o planejamento, organização, o controle e a implementação da
política

educacional

do

Município,

fundamentada

nos

objetivos

de

desenvolvimento político e social das comunidades e a concretização do
processo educacional de forma democrática e participativa, destacando a
função social da escola na formação e transformação do cidadão, em harmonia
com o Conselho Municipal de Educação;
II - a elaboração e implementação de programas, projetos e atividades
educacionais, com atuação prioritária no ensino fundamental e pré-escolar;
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III - a aplicação do Plano Municipal de Educação, em articulação com os órgãos
integrantes do sistema de ensino municipal e com segmentos representativos da
sociedade e da comunidade escolar;
IV - a integração das ações do Município visando à erradicação do
analfabetismo, a melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos profissionais
de educação;
V - a administração e a execução das atividades de educação especial, infantil
e fundamental por intermédio das suas unidades orgânicas e da Rede Municipal
de Ensino;
VI - o acompanhamento e o controle da aplicação do recursos financeiros de
custeio e investimento no sistema e no processo educacional do Município, para
fins de avaliação e verificação do cumprimento das obrigações constitucionais;
VII - o diagnóstico permanente, quantitativo e qualitativo, das características e
qualificações do magistério, da população estudantil e da atuação das unidades
escolares e sua compatibilidade com as demandas identificadas;
VIII - a coordenação, a supervisão e o controle das ações do Município relativas
ao cumprimento das determinações constitucionais referentes à educação,
visando à preservação dos valores regionais e locais;
IX - a promoção e o incentivo à qualificação e capacitação dos profissionais que
atuam nos ambientes educativos do Município;
X - direcionar e monitorar as políticas públicas para o esporte e lazer, sob a
execução da Fundação de Esportes de Dourados (FUNED).

6.2.2.5

Secretaria Municipal de Saúde

O Art. 20º da Lei Municipal Complementar nº 329/2017 estabelece que a Secretaria
Municipal de Saúde tem como competências:
I - a formulação e a execução da política de saúde do município, em articulação
com o Conselho Municipal de Saúde, de forma a promover a integração,
disseminação e hierarquização dos serviços da saúde, em conformidade com as
normas do Sistema Único de Saúde;
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II - a coordenação, a supervisão e a execução de programas, projetos, atividades
e ações vinculadas ao Sistema Único de Saúde, em articulação com a Secretaria
de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e com o Ministério da Saúde;
III - a coordenação e a execução das ações de controle sanitário do meio
ambiente e de saneamento básico, em articulação com as Secretarias Municipais
que têm atuação complementar nesta área;
IV - a coordenação, a fiscalização e a execução das ações de vigilância sanitária
e a aplicação do ordenamento normativa de defesa sanitária vegetal e animal,
no território do Município;
V - a promoção de medidas preventivas de proteção à saúde, em especial, as de
caráter imunológicas e educativas, concernentes ao perfil epidemiológico do
Município e as ações de prevenção da saúde bucal;
VI - a identificação, o cadastramento, a inspeção e a auditoria dos
estabelecimentos médico-hospitalares de referências para credenciamento e
prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde;
VII - a promoção da integração das atividades públicas e privadas, coordenando
a prestação dos serviços de saúde e estabelecendo normas, parâmetros e critérios
necessários ao padrão de qualidade exigido, no nível de competência do
Município;
VIII - a administração, a coordenação, a manutenção, a execução e o controle
dos serviços de saúde prestados pela rede pública de ambulatórios, postos,
laboratórios e hospitais para a prevenção à saúde da população;
IX - a distribuição de medicamentos, como atividade da assistência farmacêutica,
em consonância com a política e as diretrizes do Sistema Único de Saúde;
X - a execução dos serviços de vigilância epidemiológica e de saúde do
trabalhador e a colaboração na fiscalização das agressões ao meio ambiente
que tenham repercussão sobre a saúde humana;
XI - a promoção e a coordenação da integração das atividades de prestação de
serviços de saúde no Município, visando assegurar graus de eficiência e
produtividade nesse setor;
XII - a manutenção, em caráter permanente, de ações voltada a humanização
do atendimento à saúde.
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6.2.2.6

Secretaria Municipal de Assistência Social

O Art. 21º da Lei Municipal Complementar nº 329/2017 estabelece que a Secretaria
Municipal de Saúde tem como competências:
I - o planejamento, a organização, a execução e o controle da política pública
de assistência social aplicada no Município de Dourados, conforme preconiza o
Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
II - o incentivo e o apoio ao pleno exercício dos direitos e deveres sociais dos
cidadãos, em todas as expressões da cidadania, da liberdade, da igualdade e da
democracia, associado à gestão de riscos e combate a situações de
vulnerabilidade social da população;
III - o cumprimento do princípio da equidade e o caráter emancipatório da política
de assistência social, promoção da ascensão social e integração à vida
comunitária e à inclusão produtiva;
IV - a implementação, a execução, a avaliação e a vigilância de programas,
projetos e serviços continuados de assistência social destinados a prevenir riscos e
vulnerabilidades sociais, priorizando:
a) o atendimento integral à família em caráter continuado, fortalecendo sua
função de proteção, prevenindo a ruptura dos seus vínculos, promovendo o
seu acesso e usufruto de direitos, orientando e acompanhando membros da
família em situações de ameaça ou violação de direitos, contribuindo na
melhoria da qualidade de vida, oportunizando acesso a programas de
transferência de renda e benefícios assistenciais;
b) o apoio e a proteção à população atingida por situações de emergência
e calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenção e
provisões materiais, conforme as demandas apresentadas e o atendimento
a outras ocorrências de riscos sociais, a ser concedido o benefício eventual,
mediante laudo social emitido por profissional de Serviço Social;
c) a defesa e a proteção da criança e do adolescente em situação de risco
social,

fortalecendo

vínculos

familiares

e

comunitários,

prevenindo

ocorrências de violação de direitos, acolhendo temporariamente em
instituição especializadas nos casos de perda de vínculos familiares e
promovendo ações de caráter sócioeducativo;
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d) o fortalecimento da convivência familiar e comunitária de adolescentes e
jovens, contribuindo para o retorno e permanência na escola, por meio do
desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a
participação cidadã e a formação geral para a inclusão ao trabalho;
e) o atendimento às mulheres em situação de violência, propiciando
condições de segurança física, emocional e o fortalecimento da autoestima
pessoal e social, visando a superação da situação de violência,
desenvolvimento de capacidades, oportunizando autonomia pessoal e
social;
f)

o

atendimento

à

pessoa

idosa,

contribuindo

no

processo

de

envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de
sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio
comunitário, prevenindo situações de risco social;
g) a defesa e a afirmação dos direitos da pessoa com deficiência e suas
famílias, fortalecendo vínculos familiares, bem como, o desenvolvimento de
capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas
emancipatórias, na superação da vulnerabilidade social;
h) o atendimento às pessoas em situação de rua, assegurando atividades
direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva do
fortalecimento de vínculos interpessoais e familiares, oportunizando a
construção de novos projetos de vida, da autonomia, da inserção social e
da proteção às situações de violência;
i) o estabelecimento de parceria com entidades da rede socioassistencial
para a execução da Política Municipal de Assistência Social, apoiando a
organização e o atendimento social à população;
j) o fortalecimento dos Conselhos de Políticas Públicas e de defesa de direitos,
visando a efetivação do controle social, bem como, a participação da
sociedade civil na gestão operacional dos serviços da assistência social,
compreendendo a manutenção patrimonial, a logística, suprimento,
almoxarifado e recursos humanos;
k) a gestão financeira e contábil, compreendendo a gestão orçamentária e
financeira, a gestão de convênios e contratos e o gerenciamento dos
recursos da assistência social, do Fundo Municipal de Assistência Social, de
forma compartilhada com o Conselho Municipal de Assistência Social CMAS.
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V - formular, executar e controlar políticas públicas que promovam a igualdade
racial, a defesa dos direitos de idosos, crianças, adolescente e portadores de
necessidades especiais.

Figura 20 – Organograma da Secretaria Municipal de Assistência Social de Dourados/MS
Fonte: Decreto n° 660 de 2013.
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6.2.2.7

Secretaria Municipal de Agricultura Familiar

O Art. 26º da Lei Municipal Complementar nº 329/2017 estabelece que compete à
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar as seguintes competências:
I - o acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos nas esferas
estadual e federal e relacionados ao desenvolvimento agropecuário e da
piscicultura;
II - o estímulo à localização, manutenção e desenvolvimento de empreendimentos
agropecuários e de piscicultura;
III - a articulação com órgãos e entidades do Estado e do Governo Federal para
formulação de diretrizes e execução de programas e projetos de apoio ao
desenvolvimento da produção familiar, do abastecimento alimentar e do
desenvolvimento social, técnico, ambiental e econômico dos agricultores
familiares em geral e da organização das comunidades rurais;
IV - a organização social e econômica dos agricultores familiares com vistas ao
desenvolvimento local sustentável e a melhoria da qualidade de vida por meio do
implemento da produção sustentável, da agregação de valor aos produtos e da
geração de renda;
V - o planejamento para promoção de melhorias de infraestrutura rural para
facilitar a permanência do homem no campo e o desenvolvimento da
agroindústria familiar organizada em redes solidárias de produção;
VI - a orientação ao pequeno agricultor no desenvolvimento da sua produção e
a assistência técnica rural e sanitária para o desenvolvimento da agricultura
familiar;
VII - o incentivo e o apoio às atividades da agricultura familiar, identificando
propriedades economicamente viáveis, visando agregar valor à pequena
produção e preservando as características culturais e ambientais, para retirar o
pequeno produtor da clandestinidade e proporcionar a manutenção do trabalho
e o incremento da renda familiar;
VIII - o apoio na execução dos serviços de interesse coletivo, em melhorias na
infraestrutura das propriedades rurais, de forma subsidiada, priorizando os
agricultores de baixa renda;

162

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 163 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOURADOS/MS

IX - a disponibilidade de serviços ao meio rural, de modo a obter melhorias de
infraestrutura e meio ambiente, no âmbito das comunidades indígenas;
X - o incentivo e a orientação ao associativismo e ao cooperativismo, mediante
apoio à criação de organismos e a promoção de cursos, palestras e eventos afins;
XI - a proposição de políticas para o desenvolvimento agrário Municipal e a
regularização fundiária, de forma a possibilitar o aprimoramento das medidas e
processo de assentamento rural, buscando alternativas de sua viabilidade
econômica, o acompanhamento e a avaliação dos seus resultados em conjunto
com a Secretaria Municipal de Planejamento;
XII - a definição das políticas públicas e a coordenação da implementação dos
serviços de assistência técnica ligados ao desenvolvimento e ao aprimoramento
das atividades da agricultura familiar realizadas por pequenos produtores rurais,
assentados e comunidades indígenas;
XIII - a promoção de programas voltados para a fixação do homem no campo,
levantamentos sobre a situação dos trabalhadores rurais e o desenvolvimento de
programas de geração de emprego e renda no meio rural;
XIV - o planejamento para promoção de melhorias de infraestrutura rural para
facilitar a permanência do homem no campo e o desenvolvimento da
agroindústria familiar organizada em redes solidárias de produção em conjunto
com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano;
XV - implantação de políticas de estímulo à produção associativa, cooperada ou
em parceria com micro e pequenos produtores rurais e urbanos, visando a
produção de hortifrutigranjeiros e incentivando a criação de núcleos produtivos
em consonância com o sistema de abastecimento municipal;
XVI - apoiar e articular com organizadores e produtores familiares a realização de
feiras livres, visando dinamizar o mercado local de hortifrutigranjeiros e outros que
predominam na produção de pequenas propriedades e comumente ofertado
neste tipo de evento;
XVII - integrar suas ações junto às demais instituições estaduais e federais de
desenvolvimento da agricultura familiar, bem como universidades, escolas
técnicas e outras instituições públicas e privadas, visando o resgate da
competitividade dos produtos gerados nas pequenas e médias produtividades;
XVIII - organizar e manter o Serviço de Inspeção Municipal - SIM - Dourados, para
promover a fiscalização e a inspeção industrial e sanitária, bem como conceder
Alvará de Registro e Certificado de Registro dos estabelecimentos e produtos de
origem animal.
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XXIX - promover a política de economia solidária e incentivar todas as formas
associativas

de

economia

popular,

estruturando

redes

de

produção,

desenvolvimento de produtos e articulação de pontos de vendas, redes do
consumo e canais de mercado, transversamente com as demais Secretarias.

6.2.2.8

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

O Art. 22º da Lei Municipal Complementar nº 329/2017 estabelece que a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico tem como competências:
I - a formulação, a elaboração e a implementação de projetos estratégicos de
desenvolvimento local, bem como a coordenação e a implementação de ações
de estímulo e de apoio ao desenvolvimento dos setores produtivos, da indústria,
do comércio, dos serviços e do turismo;
II - a estruturação de sistemas locais de produção integrada, tendo como objetivos
a diversificação produtiva, o fortalecimento do sistema agroindustrial e o
desenvolvimento de produtos de alto valor agregado e do acesso ao mercado;
III - a promoção de estudos e pesquisas sociais, econômicos e institucionais, a
transformação de potencialidades do Município em oportunidades para
instalação de empreendimentos voltados para o desenvolvimento econômico,
social e sustentável do Município;
IV

-

a

formulação

empreendimentos

e

a

produtivos

implementação
que

de

envolvam a

projetos

para

comunidade

incentivar

científica

e

acadêmica local, para estabelecimento de parcerias no sentido de aplicação de
ciência e tecnologia para otimizar, modernizar e racionalizar processos de
produção;
V - a proposição de políticas para o desenvolvimento, indicando alternativas de
sua viabilidade econômicas, observadas normas de preservação e conservação
ambiental;
VI - o investimento na melhoria dos ambientes institucional e organizacional locais,
com vistas a estimular interesses de empreendedores e promover a atração de
investimentos para o Município;

164

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 165 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOURADOS/MS

VII - o incentivo e a orientação para a instalação, localização, ampliação e
diversificação de indústrias que utilizem tecnologias, mão-de-obra e insumos locais
e o desenvolvimento de programas e projetos de fomento a outras atividades
produtivas e comerciais compatíveis o Município;
VIII - a orientação, de caráter indutor, à iniciativa privada para a implantação, a
expansão, a modernização ou adaptação de empreendimentos de interesse
econômico para o Município, em especial a implementação de projetos voltados
para a expansão dos segmentos industrial;
IX - o acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos nas esferas
estadual e federal e relacionados ao desenvolvimento da indústria, do comércio
e do turismo, para identificação de oportunidades de expansão ou instalação de
novos empreendimentos no Município;
X - a promoção de medidas para atração de interessados em instalar atividades
empresariais no Município, em articulação com os setores locais, estaduais e
nacionais;
XI - o incentivo e apoio à pequena e média empresa nas suas áreas de atuação
e o estímulo à localização, manutenção e desenvolvimento de empreendimentos
industriais, comerciais e de serviços no Município;
XII - o fomento e incentivo à instalação de novos negócios e investimentos que
busquem valorizar e explorar o potencial de turismo de negócios e do turismo rural,
no Município;
XIII - o incentivo e a orientação ao desenvolvimento do associativismo dos
pequenos produtores em associações e ou cooperativas para fins de
comercialização de produtos e serviços relacionados ao agronegócio;
XIV - a proposição e a implementação em articulação com a Secretaria Municipal
de Assistência Social das políticas de qualificação e requalificação profissional e
colocação de mão-de-obra habilitada às demandas apresentadas nas atividades
econômica no Município;
XV - articulação institucional com órgãos e entidades federais, estaduais ou
privadas para o desenvolvimento de projetos, captação de recursos e incentivos
para apoio ao segmento do agronegócio, bem como apoio a projetos de
comercialização de produtos oriundos da produção do pequeno produtor rural,
em consonância com a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar;
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XVI - promoção, de capacitação para os pequenos produtores rurais com objetivo
de promover amplos conhecimentos na comercialização e gestão da produção,
visando o aumento da renda e qualidade de vida, em consonância com a
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar;
XVII - fazer o controle das áreas doadas para as empresas e averiguar as atividades
da beneficiária e o cumprimento de prazos indicados na legislação pertinente;
XVIII - a formulação e a promoção da política municipal de trabalho, de geração
de emprego e renda e de capacitação de mão-de-obra, bem como o incentivo
à instituição de organismos para integração e apoio à criação de ocupações
profissionais, em articulação com os demais órgãos públicos afins;
XIX - o desenvolvimento de programas e ações ligadas à relação de trabalho e
cursos profissionalizantes, com vistas a minimizar o impacto do desemprego e a
direcionar a profissionalização conforme as demandas dos empreendimentos
industriais, comerciais e de serviços no Município;
XX - apoiar e organizar feiras, exposições, missões técnicas e outros eventos
similares, visando a divulgação do Município e suas potencialidades;
XXI - promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento econômico
e social, apoiando o trade e os eventos relacionados ao turismo e fomentando a
infraestrutura turística do município;
XXII - incentivar a instalação, ampliação e modernização de empreendimentos
voltados ao desenvolvimento econômico e turístico do Município;
XXIII - articulação com organismos governamentais e privados, visando o
aproveitamento de incentivos e recursos para o desenvolvimento industrial,
comercial e do setor de serviços;
XXIV - formular e propor políticas de incentivos ao desenvolvimento industrial e
comercial do Município, bem como da produção e comercialização de produtos
rurais;
XXV - articulação, elaboração e auxílio em aprovações de projetos junto às
instituições de credito fundiário, bem como a aprovação ou não, dentro do
conselho de desenvolvimento rural do município, em consonância com a
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar.
XXVI - a promoção de estudos e a proposição de critérios para a concessão de
incentivos fiscais e financeiros, tendo em vista o desenvolvimento econômico e
social do Município, em articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda, a
serem definidos pela Prefeita Municipal;
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6.2.2.9 Secretaria Municipal de Obras públicas

O Art. 23º da Lei Municipal Complementar nº 329/2017 estabelece que a Secretaria
Municipal de Obras Públicas tem como competências:
I - a execução de obras viárias, de saneamento básico, de edificações, galerias
pluviais, pavimentação asfáltica de vias urbanas mediante execução e
administração direta ou indireta;
II - a fiscalização, o acompanhamento e a emissão de laudos de vistoria de
conclusão de obras e serviços de engenharia realizados por terceiros contratados
pela Prefeitura ou por outras instituições em que resulte impacto na infraestrutura,
obras ou patrimônio imobiliário do Município, assim como em projetos relacionados
com concessões ou outros tipos de parcerias envolvendo os serviços ou o
patrimônio públicos no território municipal;
III - a gerência e a execução de ações para a captação de recursos programas e
projetos de infraestrutura e edificações de interesse do Município, em conjunto
com a Secretaria Municipal de Planejamento;
IV - o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos e programas
habitacionais, bem como a fiscalização de áreas de loteamento e unidades
residenciais destinadas ao uso em programas sociais de habitação, em
consonância e conjuntamente com a Agência Municipal de Habitação de
Interesse Social;
V - a operação, a reparação e a manutenção de máquinas e equipamentos da
área de obras e de manutenção e conservação de rodovias e vias urbanas;
VI - a recomposição ou a reposição de pavimentação asfáltica de vias públicas
danificadas em decorrência de obras realizadas por terceiros, para instrução de
processos de ressarcimento ao Tesouro Municipal em atuação conjunta com a
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
VII - a reforma, a recuperação e a conservação de vias urbanas e pavimentação
asfáltica de rodovias, mediante execução e administração direta ou indireta;
VIII - o levantamento, o cadastramento topográfico, bem como as obras e os
serviços de engenharia a serem realizados pela prefeitura Municipal e a
manutenção do arquivo técnico desses projetos, das obras realizadas ou
programada;
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IX - a implantação, a manutenção e a conservação de estradas vicinais e de vias
urbanas não pavimentadas;
X - a implantação de projetos habitacionais, bem como o fomento e a
intermediação de financiamentos para aquisição de moradias, em conjunto com
a Agência Municipal de Habitação de Interesse Social.

6.2.2.10 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

O Art. 25º da Lei Municipal Complementar nº 329/2017 estabelece que a Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos tem como competências:
I - o planejamento, a elaboração e a execução, direta ou indireta, de projetos de
administração, manutenção e obras de conservação, e preservação dos espaços
públicos como praças, jardins, parques, áreas verdes, cemitérios, calçadas, guias
e sarjetas, bocas de lobo, bocas de dragão, poços de visita, logradouros e outros
bens pertencentes ao Município, em conjunto com a Secretária Municipal de
Planejamento Urbano e Secretaria Municipal de Obras Públicas;
II - a coordenação, a gestão e a execução, direta ou indireta, dos serviços de
iluminação e limpeza pública, coleta e destinação final do lixo, capina, roçada,
varrição e limpeza das vias, logradouros públicos e dos mercados e feiras livres,
além da roçada de terrenos particulares, mediante pagamento;
III - o controle, a supervisão e a execução das atividades relativas a transportes
concedidos, em conformidade com a legislação pertinente, e articulação com as
entidades estaduais e federais de controle e fiscalização dos serviços de
transporte, por meio da Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados
- AGETRAN;
IV - a preservação da eficiência econômica e técnica dos serviços públicos
municipais

concedidos,

visando

propiciar

condições

de

regularidade,

continuidade, segurança, atualidade, universalidade e a estabilidade nas
relações entre a poder concedente, as entidades reguladas e os usuários;
V - a promoção de ações visando assegurar a prestação de serviços públicos
concedidos aos usuários de forma adequada e em condições de eficiência,
atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade nas suas
tarifas;
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VI - a fiscalização das posturas municipais, pertinentes à legislação municipal de
localização e as relativas ao desenvolvimento de atividades, procedendo às
autuações e interdições, incluindo a fiscalização de alvarás e demais documentos,
em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento, quando couber;
VII - a execução do plano de paisagismo e arborização dos logradouros públicos
municipais, em atuação conjunta com a Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano e Instituto Municipal de Meio Ambiente.

6.2.2.11 Secretaria Municipal de Cultura

O Art. 19º da Lei Municipal Complementar nº 329/2017 estabelece que a Secretaria
Municipal de Cultura tem como competência:
I - formular a política de cultura do Município;
II - articular-se com órgãos federais, estaduais e municipais de modo a assegurar a
coordenação e a execução de programas culturais de qualquer iniciativa;
III - promover a defesa do patrimônio histórico do Município de Dourados-MS;
IV - conceder auxílio às instituições culturais existentes no Município, para assegurar
o desenvolvimento cultural efetivo;
V - promover intercâmbio com entidades públicas e privadas, mediante acordos,
convênios, termos de cooperação e outros instrumentos que possibilitem a
realização de exposições, reuniões, seminários e outros eventos de caráter cultural;
VI - realizar promoções de integração social da população com vistas à elevação
do seu nível cultural;

6.2.2.12 Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica

O Art. 29º da Lei Municipal Complementar nº 329/2017 estabelece que a Secretaria
Municipal de Governo e Gestão Estratégica tem como competência:
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I - a formulação da estratégia governamental, mediante a definição de objetivos,
metas, projetos e processos prioritários, bem como a orientação normativa e
metodológica aos demais órgãos e entidade do Município nas etapas de
planejamento, execução, controle e revisão;
II - o direcionamento, a coordenação, o monitoramento e a avaliação das ações
e resultados do governo, com vistas a garantir a unidade do planejamento, do
ordenamento administrativo, da organização e do controle dos processos de
gestão, bem como a otimização de recursos e a eficiência operacional,
priorizando o atendimento à população;
III - a formulação das diretrizes, a coordenação das negociações e a articulação
para captação de recursos financeiros de organismos multilaterais e de agências
governamentais estrangeiras, destinados a programas para o setor público;
IV - a orientação geral a todos os órgãos e entidades do Governo Municipal,
garantindo o ordenamento das ações, organização, direção e controle das
atividades e dos processos administrativos, quanto à orientação política aplicada
na execução do Programa de Governo, dos objetivos e metas priorizados pela
Prefeita e nas relações com a sociedade;
V - a aplicação de medidas para o cumprimento de prazos de pronunciamento e
oferecimento de informações solicitadas à Prefeita e aos órgãos da Administração
Municipal em resposta aos órgãos do Poder Legislativo;
VI - a coordenação das ações de suporte às relações do Município com outros
Municípios, Consórcios Municipais, Governo Estadual, Governo Federal, outros
países e organizações estrangeiras;
VII - a coordenação, a supervisão e o acompanhamento de proposições, projetos
de lei, vetos e informações encaminhados à apreciação dos membros da Câmara
Municipal;
VIII - o acompanhamento e a avaliação sistemática do desempenho dos órgãos
e entidades da administração municipal na consecução dos objetivos
consubstanciados em seus planos, programas, atividades, contratos e convênios;
IX - a promoção da integração de informações gerenciais e das ações da
Administração Municipal relativamente aos trabalhos realizados pelos órgãos e
entidades responsáveis pelas políticas de indução ao desenvolvimento e de
inclusão social, assim como das relações com os movimentos organizados da
sociedade civil e de organizações não governamentais;
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X - a coordenação da formulação e definição dos programas e projetos
governamentais e a serem inseridos na Lei Orçamentária Anual e no Plano
Plurianual do Município, em alinhamento com a Secretaria Municipal de Fazenda,
observadas as normas da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XI - o acompanhamento da execução orçamentária municipal, mediante a
manutenção de registros da utilização dos recursos orçamentários alocados ao
atendimento das despesas de custeio e de investimento dos órgãos da
administração direta da Prefeitura Municipal, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Fazenda e a Controladoria Geral do Município;
XII - a elaboração de estudos, pesquisas e análises conjunturais, regionais e
urbanas,

em

articulação

com

órgãos

públicos

e

privados,

visando

o

aprimoramento do processo decisório no Poder Executivo Municipal;
XIII - a avaliação e o monitoramento da ação governamental e dos órgãos e das
entidades da administração pública municipal, em especial das metas e
programas

prioritários

definidos

pela

Prefeita

Municipal,

priorizando

os

estabelecidos em Contratos de Gestão com cada Secretaria Municipal;
XIV - a pesquisa de informações econômico-financeiras, sua consolidação e
divulgação sistemática entre os órgãos da administração pública, assim como a
disponibilização à iniciativa privada e entidades não governamentais;
XV - a disseminação de informações públicas e viabilização do acesso, fácil e em
tempo real, às informações existentes em órgãos e entidades públicas ou privadas
e nacionais;
XVI - a preservação da eficiência econômica e técnica dos serviços públicos
municipais

concedidos,

visando

propiciar

condições

de

regularidade,

continuidade, segurança, atualidade, universalidade e a estabilidade nas
relações entre a poder concedente, as entidades reguladas e os usuários;
XVII - ao acompanhamento e a avaliação sistemática do desempenho dos órgãos
e entidades da administração municipal na consecução e execução dos
contratos firmados com a iniciativa privada para prestação de serviços ou
fornecimento de bens e materiais;
XVIII - a coordenação de projetos de aperfeiçoamento da transparência dos atos
e resultados do Município, em conjunto com a Controladoria-Geral, estimulando o
acesso fácil e em tempo real às informações em todo o âmbito do Poder Executivo
Municipal;

171

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 172 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

XIX - o assessoramento e coordenação da política do Poder Executivo e o
relacionamento com a Câmara Municipal de Vereadores;
XX - o assessoramento direto e imediato à Prefeita no desempenho de suas
atribuições, principalmente no que diz respeito à constitucionalidade e legalidade
de seus atos;
XXI - a análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas
apresentadas pelos órgãos e entidades da administração municipal e das
matérias em trâmite na Câmara Municipal de Vereadores com as diretrizes
governamentais;
XXII - a coordenação de medidas relativas ao cumprimento dos prazos de
pronunciamento, pareceres e informações do Poder Executivo às solicitações da
Câmara Municipal de Vereadores e da formalização de vetos e encaminhamento
de projetos de lei ao Poder Legislativo;
XXIII - a proposição e a supervisão dos atos normativos de competência da Prefeita
Municipal, com o devido acompanhamento da tramitação de projetos de lei na
Câmara Municipal de Vereadores.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

A Administração Indireta do Poder Executivo compõe-se dos seguintes órgãos:
I.

Fundação:
a. Fundação de Esportes de Dourados – FUNED;
b. Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de
Dourados;
c. Fundação de Serviços de Saúde de Dourados.

II.

Autarquia:
a. Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM;
b. Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de
Dourados/MS;
c. Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dourados – AGETRAN;
d. Agência Municipal de Habitação de Interesse Social – AGEHAB.
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As atribuições dos órgãos citados acima estão definidas em lei própria. No tocante à
responsabilidade executiva frente ao Plano Municipal de Saneamento Básico, será
dado enfoque apenas nos princípios e objetivos do Instituto de Meio Ambiente de
Dourados – IMAM.
O Instituto de Meio Ambiente de Dourados tem como finalidade manter o meio
ambiente equilibrado, buscando orientar o desenvolvimento socioeconômico em
bases sustentáveis, orientando-se pelos seguintes princípios:

 O direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a
obrigação de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras;

 O planejamento e a fiscalização do uso dos recursos naturais;
 A gestão do meio ambiente com a participação efetiva da sociedade nos
processos de tomada de decisões sobre o uso dos recursos naturais e nas
ações de controle e defesa ambiental;

 A articulação e integração com as demais políticas setoriais e com as políticas
federal e estadual de meio ambiente, bem como com as dos municípios
contíguos, através de consórcios, para a solução de problemas comuns; no
combate à miséria e seus efeitos; o uso racional dos recursos naturais; o
cumprimento da função ambiental, inclusa na função social das propriedades
urbanas e rurais; a educação ambiental como base transformadora e
mobilizadora da sociedade; o incentivo à pesquisa científica e tecnológica
voltadas para o uso, proteção, conservação, monitoramento e recuperação
do meio ambiente, com ênfase para aquelas que possam assegurar o
desenvolvimento de práticas econômicas a partir do manejo sustentável dos
recursos naturais presentes nos ecossistemas que cobrem o território municipal;

 A proteção da flora e da fauna e de seus habitats, incentivando a formação
de corredores ecológicos;

 A proteção das áreas de preservação permanente; das Unidades de
Conservação; das áreas de arborização urbana e de especial interesse
ecológico; bem como daquelas ameaçadas de degradação.
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CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS DE REFERÊNCIA

O conhecimento da situação atual do município através do diagnóstico técnico
participativo viabilizou a elaboração do Prognóstico, onde são analisadas as
demandas futuras de cada eixo que compõe o saneamento básico, com o objetivo
de reduzir incertezas, identificar, dimensionar, analisar e prever a implementação de
alternativas de intervenção, seja emergencial e/ou contingencial, visando
atendimento das demandas e prioridades referentes ao sistema de abastecimento
de água, sistema de esgotamento sanitário, sistema de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e sistema de drenagem de águas pluviais, onde são construídos
cenários para elaboração do planejamento estratégico do município.
Neste tópico do PMSB são elencados fatores críticos que interferem no planejamento
dos eixos do Saneamento Básico e, posteriormente, estabelecidos os dois cenários
utilizados: o cenário tendencial e o cenário desejável, conforme elucidado na Figura

Utiliza-se o pressuposto de
que o comportamento e
demandas pelos serviços dos
eixos de saneamento básico
sigam a tendência histórica
identificada no diagnóstico
situacional.

Cenário Desejável

Cenário Tendencial

21.

Considera-se a busca pelo
atendimento às exigências
legais, anseios da população
por melhor qualidade de
vida e preservação
ambiental, sendo previstas
melhorias desejáveis nos
serviços de saneamento
básico no município.

Figura 21 – Cenários utilizados para planejamento do PMSB do município de Dourados/MS
Fonte: Groen, 2017.
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CENÁRIOS

Para o cenário tendencial se considera a situação atual da gestão dos serviços de
saneamento básico e os índices calculados até o ano de 2016 no município, e que
seu comportamento no horizonte temporal pelas demandas dos serviços sigam as
tendências diagnosticadas, servindo como subsídio para estabelecer as metas do
cenário desejável, onde o município sofrerá grandes interferências positivas,
almejando a universalização e otimização dos serviços.
Neste sentido, as figuras a seguir apresentam um panorama geral dos aspectos
positivos e negativos identificados no Produto 3 (Diagnóstico Técnico-Participativo)
referente aos quatro eixos do saneamento básico, além dos aspectos institucionais,
responsáveis por gerir os serviços correlatos.

Aspectos Institucionais
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

- Descentralização das competências
de
fiscalização dos serviços correlatos
- Existência de ações, mesmo que
ao saneamento básico;
pontuais, de Educação Ambiental;
- Inexistência de um Sistema de
específico
para
o
- Criação do Comitê de Implantação Informações
do Centro de Educação Ambiental de saneamento básico;
Dourados;
- Inexistência de convênio com
agência reguladora e fiscalizadora;
- Presença de Parcerias Publico
Privadas para
desenvolvimento do - Necessidade por maior assistência do
saneamento;
poder público as comunidades rurais
no tocante ao saneamento;
- Existência do Fundo Municipal de - Necessidade por maior interação
Meio Ambiente (FMMA) e Fundo entre os órgãos municipais;
Municipal de Saneamento (FMS).
- Necessidade por maior controle,
acompanhamento e efetividade dos
Fundos (FMMA e FMS).
Figura 22 – Panorama geral dos aspectos institucionais relacionados aos serviços de saneamento
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PROJEÇÃO

POPULACIONAL

E

DA

ÁREA

URBANIZADA

O Plano Municipal de Saneamento Básico tem como objetivo principal o
planejamento estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável do município.
A estimativa populacional e área urbanizada tem papel fundamental ao projetar as
ações vinculadas ao planejamento urbano, associada ainda ao conhecimento dos
aspectos sociais e econômicos locais e, também, das necessidades da população
de acordo com as peculiaridades do projeto.
Para a concepção do planejamento estratégico das atividades são projetadas para
um horizonte temporal definido de vinte anos, 2018 a 2037, sendo necessária a
avaliação de dados quantitativos para que o PMSB de Dourados seja aplicado de
maneira efetiva e eficaz durante o período pré-estabelecido em cada unidade
territorial do município.
O ordenamento territorial de Dourados, conforme o Plano Diretor é composto por
nove distritos urbanos. Portanto, as projeções populacionais, seja urbana ou rural,
foram calculadas a partir de dados do IBGE para cada distrito, conforme apresenta
a Figura 23.
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Figura 23 – Unidades territorias de Dourados/MS
Fonte: IBGE, 2010. Adaptado por Groen, 2016.
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PROJEÇÃO POPULACIONAL

A estimativa populacional tem papel fundamental ao projetar as ações vinculadas
ao planejamento urbano, associada ainda ao conhecimento dos aspectos sociais e
econômicos locais e, também, das necessidades da população de acordo com as
peculiaridades do projeto.
Existem variados métodos para a definição da projeção populacional, os quais
devem ser estudados para que a escolha seja a mais próxima da realidade possível
e sensata aos projetos de saneamento básico, pois seu dimensionamento será
baseado no resultado obtido da projeção populacional pela aplicação do método
adotado.
Para a elaboração da projeção populacional em um horizonte de 20 anos utilizou-se
de uma adaptação da metodologia apresentada por Von Sperling (2005) e também
do método de tendência de crescimento demográfico, apresentado pelo IBGE
(2008). Foram realizadas cinco projeções populacionais com procedimentos de
cálculos diferenciados.
No Quadro 6 são apresentadas as metodologias citadas por Von Sperling (2005) para
projeção aritmética, geométrica, taxa decrescente de crescimento e crescimento
logístico.
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dP
= K g .P
dt

Crescimento
populacional função da
população existente a
cada instante. Utilizado
para estimativas de
menor prazo. O ajuste
da curva pode ser
também feito por
análise da regressão.

Premissa de que, à
medida que a cidade
cresce, a taxa de
crescimento torna-se
menor. A população
tende assintoticamente
a um valor de
saturação. Os
parâmetros podem ser
também estimados por
regressão não linear.

Projeção
Geométrica

Taxa
Decrescente
de
Crescimento

dP
= K d .(Ps − P)
dt

dP
= Ka
dt

Projeção
Aritmética

Fórmula da projeção

K g .(t − t 0 )

. [1 - e

- K d .(t - t 0 )

]

Pt = P0 + (Ps - P0 ) .

=
Pt P0 .(1 + i) (t − t 0 )

ou

Pt = P0 .e

=
Pt P0 + K a .(t − t 0 )

Taxa de crescimento

Crescimento
populacional segundo
uma taxa constante.
Método utilizado para
estimativas de menor
prazo. O ajuste da
curva pode ser também
feito por análise da
regressão.

Forma da curva

Descrição

Método

Quadro 6 – Métodos matemáticos de projeção populacional

− ln[(Ps − P2 )/(Ps − P0 )]
t2 − t 0

P0 .P2 − P12

−1

2.P0 .P1.P2 − P12 .(P0 + P2 )
Kd =

Ps =

Kg

ou

lnP2 − lnP0
t2 − t0
=
i e

Kg =

P − P0
Ka = 2
t2 − t0

Coeficientes (caso não seja
efetuada análise da regressão)
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O crescimento
populacional segue
uma relação
matemática, que
estabelece uma curva
em forma de S. A
população tende
assintoticamente a um
valor de saturação. Os
parâmetros podem ser
também estimados por
regressão não linear.
Condições necessárias:
P0<P1<P2 e P0.P2<P12. O
ponto de inflexão na
curva ocorre no tempo
[to-ln(c)/K1] e com
Pt=Ps/2.

Crescimento
Logístico

Forma da curva

(P − P)
dP
= K l .P. s
dt
P

Taxa de crescimento

Pt =
1 + c.e

Ps
K l .(t − t 0 )

Fórmula da projeção

P .(P - P )
1
.ln[ 0 s 1 ]
t 2 - t1
P1.(Ps - P0 )

=
c (Ps − P0 )/P0

2.P0 .P1.P2 − P12 .(P0 + P2 )
P0 .P2 − P12

Kl =

Ps =

Coeficientes (caso não seja
efetuada análise da regressão)

Fonte: A partir dos dados de Von Sperling, 2005. Adaptado parcialmente de Qasim, 1985.
dP/dt = taxa de crescimento da população em função do tempo;
P0, P1, P2 = populações nos anos t0, t1 , t2 (as fórmulas para taxa decrescente e crescimento logístico exigem valores equidistantes, caso não sejam baseadas na
análise da regressão) (hab);
Pt = população estimada no ano t (hab) ; Ps = população de saturação (hab);
Ka, Kg, Kd, K1, i, c, r, s = coeficientes (a obtenção dos coeficientes pela análise da regressão é preferível, já que se pode utilizar toda a série de dados existentes,
e não apenas P0, P1 e P2).

Descrição

Método
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Analisando o Método de tendência de Crescimento Demográfico, segundo IBGE
(2008), verifica-se que tem como princípio fundamental a subdivisão de uma área
maior, cuja estimativa já se conhece, em áreas menores. Assim, o Quadro 7 traz as
fórmulas e hipóteses utilizadas neste método.

Quadro 7 – Síntese de cálculo do método de tendência de crescimento demográfico
Hipótese
Fórmula
Cálculo dos coeficientes
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑡𝑡) = � 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑡𝑡)
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑡𝑡) + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 ) + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑡𝑡1 ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑡𝑡1 ) + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖

Fonte: IBGE (2008).
Onde:
t o = data do primeiro censo demográfico (adotada contagem de 2007);
t1 = data do segundo censo demográfico (adotado censo de 2010);
t = ano para qual a população será estimada;
Pi= População estimada conhecida de uma área maior (adotado Mato Grosso do Sul);
P = População que se deseja estimar de uma área menor;
ai= coeficiente de proporcionalidade do incremento da população da área menor i em relação
ao incremento da população da área maior;
bi= coeficiente linear de correção.

8.1.1 Sede Urbana

Na etapa de quantificação dos habitantes de Dourados foram utilizados como base
os Censos Demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) em 1991, 2000 e 2010 e dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de
Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (SEMAC),
através da Base de Dados do Estado (BDE).
Assim, o Gráfico 24 apresenta os dados utilizados das fontes supracitadas, com a
identificação da população do município no período entre 1991 e 2010, obtida a
partir de censos, contagens e estimativas populacionais do IBGE e dados oficiais
disponíveis.
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Gráfico 24 – Série histórica da população de Dourados entre 1991 e 2010
Fonte: IBGE, 2016.

A partir da aplicação das metodologias para projeção populacional obteve-se
cinco resultados distintos pelos métodos de projeção aritmética, projeção
geométrica, taxa decrescente de crescimento, crescimento logístico e tendência de
crescimento demográfico, conforme apresentados na Tabela 15.

Tabela 15 – Projeção populacional da Sede Urbana de Dourados/MS
Taxa
Crescimento
Ano
Aritmética
Geométrica
Decrescente
Logística
de Crescimento

Tendência de
crescimento
demográfico

2018

197.676

205.263

195.376

196.787

216.332

2019

200.664

209.581

197.987

200.184

219.191

2020

203.651

213.989

200.578

203.605

221.968

2021

206.639

218.490

203.150

207.050

224.631

2022

209.627

223.086

205.704

210.517

227.182

2023

212.615

227.779

208.238

214.006

229.649

2024

215.602

232.570

210.753

217.516

232.028

2025

218.590

237.462

213.250

221.044

234.318

2026

221.578

242.458

215.729

224.592

236.497

2027

224.566

247.558

218.188

228.156

238.563

2028

227.553

252.765

220.630

231.736

240.539

2029

230.541

258.082

223.054

235.331

242.423

2030

233.529

263.511

225.459

238.940

244.214

2031

236.516

269.054

227.847

242.561

246.004
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Ano

Aritmética

Geométrica

Taxa
Decrescente
de Crescimento

Crescimento
Logística

Tendência de
crescimento
demográfico

2032

239.504

274.713

230.217

246.193

247.794

2033

242.492

280.492

232.570

249.834

249.585

2034

245.480

286.392

234.905

253.485

251.375

2035

248.467

292.416

237.222

257.142

253.166

2036

251.455

298.567

239.523

260.806

254.956

2037
254.443
304.848
241.806
264.474
256.747
Fonte: Groen, 2017.
Obs: Para as projeções foram utilizadas populações dos censos de 1991, 2000 e 2010 e contagem
populacional de 2007 (IBGE, 2015) aplicadas nos métodos de von Sperling (2005) e IBGE (2008).

O Gráfico 25 apresenta a projeção populacional de cada metodologia
apresentada, como forma de facilitar a análise dos métodos. A escolha do método
é de grande importância, uma vez que, a projeção da população de Dourados
servirá como subsídio para verificar a demanda dos serviços de água, esgoto e
resíduos sólidos, direcionando as ações de planejamento e investimentos futuros.

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000

Aritmética
Geométrica

100.000
50.000

Decrescente
Logística
Tendência de Crescimento Demográfico

-

Gráfico 25 – Projeções populacionais obtidas para a Sede Urbana do município de Dourados/MS
Fonte: Groen, 2017.
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Avaliando-se o Gráfico 25 a projeção Geométrica apresenta elevado crescimento
em relação aos demais, sendo desconsiderado pelo fato de superestimar as ações e
serviços de saneamento básico.
Para a definição foi então avaliada as características dos demais métodos e
apontado aquele que apresentou melhores comportamentos, com resultado final
próximo a média das projeções.
Diante disto o método para a projeção populacional para a Sede Urbana a ser
adotado no Plano Municipal de Saneamento Básico de Dourados foi a Projeção
Aritmética, pois apresenta um bom desempenho, têm características preventivas e
de segurança e suas linhas de crescimento populacional fora bem posicionado entre
os demais métodos, evitando encargos excessivos ou demasiado conservadores no
planejamento urbano. Cabe destacar que o PMSB deverá passar por revisões a cada
4 anos, com a devida atualização das projeções com base nas situações e
características do município nos anos de efetivação das revisões.

8.1.2 Distritos

Para projetar a população dos distritos de Dourados foram calculados a partir dos
cinco métodos apresentados anteriormente. A Tabela 16 apresenta a projeção
populacional por situação de domicílio (rural e urbana) dos nove distritos que fazem
parte do território do município, incluindo o Distrito Sede.

Tabela 16 – Histórico da população dos Distritos de Dourados
DISTRITOS
SEDE DE DOURADOS
INDÁPOLIS

ANO

Situação do
domicilio

1991

2000

2010

Urbana

117.007

143.590

173.774

Rural

5.066

7.622

9.007

Urbana

1.356

1.362

1.377

Rural

2.164

1.564

1.266
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DISTRITOS
SÃO PEDRO
VILA VARGAS
ITAHUM
MACAÚBA
VILA FORMOSA
PANAMBI
PICADINHA

ANO

Situação do
domicilio

1991

2000

2010

Urbana

887

1.299

1.851

Rural

454

254

247

Urbana

1.368

1.451

1.684

Rural

600

395

411

Urbana

1.059

1.054

1.114

Rural

680

1.448

969

Urbana

428

444

493

Rural

1.908

1.682

1.333

Urbana

389

381

355

Rural

1.241

1.070

1.021

Urbana

362

347

357

Rural

720

654

568

Urbana

295

332

208

-

-

-

Rural
Fonte: IBGE (2010), adaptado por Groen, 2017.

Para a definição foi então avaliada as características dos métodos e apontado
aquele que apresentou melhores comportamentos, com resultado final próximo a
média das projeções.
Neste sentido, o método aritmético foi o adotado, sendo apresentado na Tabela 17
a estimativa para a população urbana de cada distrito para o período de 2018 –
2037 e a Tabela 18 refere-se à população que reside em área rural de cada distrito.
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197.676

200.664

203.651

206.639

209.627

212.615

215.602

218.590

221.578

224.566

227.553

230.541

233.529

236.516

239.504

242.492

245.480

248.467

251.455

254.443

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Cresc. a.a. (%)
1,4358%
Fonte: Groen, 2017.

SEDE DE
DOURADOS

ANO

0,0798%

1.407

1.406

1.405

1.404

1.402

1.401

1.400

1.399

1.398

1.397

1.396

1.395

1.394

1.392

1.391

1.390

1.389

1.388

1.387

1.386

INDÁPOLIS

2,2998%

3.221

3.170

3.119

3.069

3.018

2.967

2.916

2.866

2.815

2.764

2.714

2.663

2.612

2.561

2.511

2.460

2.409

2.358

2.308

2.257

SÃO PEDRO

0,9238%

2.133

2.116

2.100

2.083

2.067

2.050

2.033

2.017

2.000

1.983

1.967

1.950

1.933

1.917

1.900

1.884

1.867

1.850

1.834

1.817

VILA VARGAS

0,2552%

1.192

1.189

1.186

1.183

1.181

1.178

1.175

1.172

1.169

1.166

1.163

1.160

1.157

1.155

1.152

1.149

1.146

1.143

1.140

1.137

ITAHUM

0,6618%

585

582

579

575

572

568

565

561

558

555

551

548

544

541

537

534

531

527

524

520

MACAÚBA

POPULAÇÃO URBANA ESTIMADA

Tabela 17 – Projeção populacional urbana dos Distritos, referente ao método aritmético adotado

-0,5225%

307

308

310

312

314

316

317

319

321

323

325

326

328

330

332

334

335

337

339

341

VILA FORMOSA

-0,0741%

350

350

350

351

351

351

351

352

352

352

353

353

353

353

354

354

354

354

355

355

PANAMBI

-2,6025%

84

89

94

98

103

107

112

116

121

126

130

135

139

144

148

153

158

162

167

171

PICADINHA
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191

192

SEDE DE
DOURADOS

10.666

10.874

11.081

11.289

11.496

11.703

11.911

12.118

12.326

12.533

12.741

12.948

13.155

13.363

13.570

13.778

13.985

14.193

14.400

14.607

1,8474%

ANO

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Cresc. a.a. (%)
Fonte: Groen, 2017.
-5,3231%

0

37

84

132

179

226

273

321

368

415

463

510

557

604

652

699

746

793

841

888

INDÁPOLIS

-6,8159%

0

0

0

0

0

7

18

29

40

51

62

73

84

94

105

116

127

138

149

160

SÃO PEDRO

-3,0014%

142

152

162

172

182

192

202

212

222

232

242

252

262

272

282

292

302

312

321

331

VILA VARGAS

1,3946%

1.380

1.364

1.349

1.334

1.319

1.304

1.288

1.273

1.258

1.243

1.228

1.212

1.197

1.182

1.167

1.152

1.136

1.121

1.106

1.091

ITAHUM

-2,7742%

516

546

576

607

637

667

697

728

758

788

819

849

879

909

940

970

1.000

1.030

1.061

1.091

MACAÚBA

POPULAÇÃO RURAL ESTIMADA

-1,2472%

708

720

732

743

755

766

778

789

801

813

824

836

847

859

870

882

894

905

917

928

VILA FORMOSA

-1,5873%

352

360

368

376

384

392

400

408

416

424

432

440

448

456

464

472

480

488

496

504

PANAMBI

Tabela 18 – Projeção populacional rural dos Distritos pertencentes ao território de Dourados, referente ao método aritmético adotado
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Conforme demonstrado nas tabelas anteriores a maioria dos distritos apresenta uma
taxa de crescimento de sua população urbana, no entanto, os distritos de Vila
Formosa, Panambi e Picadinha apresentam uma taxa decrescente de crescimento
populacional.
Já em relação a população rural dos distritos os únicos que apresentaram uma taxa
de crescimento da população foram os distritos Sede e Itahum, com os demais
apresentando uma taxa decrescente de crescimento populacional.
Em virtude da não classificação do distrito de Picadinha pelo IBGE em urbano e rural,
e o mesmo sendo atendido pelos serviços característicos do meio urbano, com
fornecimento de água pela Sanesul e coleta de resíduos sólidos, a sua população foi
considerada na totalidade como urbana.

8.1.3 Aldeias Indígenas

A projeção populacional das Aldeias Indígenas Bororó, Jaguapirú e Panambizinho
teve como base as informações disponibilizadas pela Secretaria Especial de Saúde
Indígena (SESAI), por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do
Sul (DSEI – MS).
A projeção populacional é frequentemente realizada com base nos dados
censitários, geralmente dos últimos Censos realizados pelo IBGE, entretanto, em
virtude da defasagem de informações disponibilizadas pelo Órgão mencionado em
relação as populações indígenas, optou-se pela utilização de informações mais
recentes e atualizadas da SESAI.
Desta forma, o Gráfico 26 apresenta os dados populacionais disponibilizados para a
realização da projeção populacional das Aldeias Indígenas localizadas no município
de Dourados, para o horizonte temporal do Plano (2018-2037).

193

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 194 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PROJEÇÃO POPULACIONAL E DA ÁREA URBANIZADA

8.000

habitantes

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

2011

2012

2013

2014

2017*

Bororó

5.738

6.083

6.438

6.341

6.948

Jaguapirú

5.899

6.283

6.432

6.753

7.160

323

330

339

347

369

Panambizinho

Gráfico 26 – Evolução da população indígena entre os anos de 2011 e 2017
Fonte: SESAI/DSEI-MS, 2017. Adaptado por Groen, 2017.
(*): Dados não oficiais.

É importante ressaltar que a aplicação das metodologias utilizadas na projeção
populacional considera no mínimo dois anos distintos de dados populacionais para
o cálculo. Portanto, com base nos dados apresentados, optou-se pela utilização
como ano de referência os dados de 2011 e 2014 (Método Aritmético, Geométrico e
Decrescente), já o Método do Crescimento Logístico foi necessário a utilização de
três anos de referência, sendo usado o ano de 2011, 2012 e 2014.
Assim, a partir dos dados populacionais e da aplicação das metodologias para
projeção populacional obteve-se quatro resultados distintos pelos métodos de
projeção aritmética, projeção geométrica, taxa decrescente de crescimento e
crescimento logístico.


Aldeia Indígena Bororó:

Para a Aldeia Indígena Bororó os resultados das metodologias aplicadas se
encontram na Tabela 19.
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Tabela 19 – Projeção populacional da Aldeia Indígena Bororó
População Estimada (hab)
Ano

Aldeia Indígena Bororó
Aritmética

Geométrica

Decrescente

Logística

2018

7.145

7.245

6.710

6.601

2019

7.346

7.490

6.760

6.662

2020

7.547

7.744

6.801

6.712

2021

7.748

8.006

6.833

6.755

2022

7.949

8.277

6.858

6.790

2023

8.150

8.558

6.879

6.819

2024

8.351

8.847

6.895

6.844

2025

8.552

9.147

6.908

6.864

2026

8.753

9.457

6.918

6.881

2027

8.954

9.777

6.927

6.894

2028

9.155

10.108

6.933

6.906

2029

9.356

10.451

6.938

6.915

2030

9.557

10.805

6.942

6.923

2031

9.758

11.171

6.946

6.929

2032

9.959

11.549

6.948

6.934

2033

10.160

11.940

6.951

6.939

2034

10.361

12.344

6.952

6.942

2035

10.562

12.763

6.954

6.945

2036

10.763

13.195

6.955

6.948

10.964

13.642

6.955

6.950

2,67%

4,41%

0,18%

0,26%

2037
Cresc. médio
anual (%)
Fonte: Groen, 2017.

Comparando-se os resultados de todos os métodos de projeção com o crescimento
médio anual entre os anos de 2011 e 2014 (Tabela 20), onde apresentou uma taxa
de crescimento de 2,62% ao ano, o método mais próximo a este foi o Aritmético, com
crescimento médio anual de 2,67%, sendo este o identificado para a projeção
populacional na Aldeia Indígena Bororó.

Tabela 20 – Crescimento médio anual populacional da Aldeia Indígena Bororó
Aldeia Indígena
Bororó

População (hab)
2011

2014

5.738

6.341

Cresc. médio anual (%)
Fonte: SESAI/DSEI-MS, 2017. Adaptado por Groen, 2017.

2,62%
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Aldeia Indígena Jaguapirú:

Para a Aldeia Indígena Jaguapirú os resultados das metodologias aplicadas se
encontram na Tabela 21.

Tabela 21 – Projeção populacional da Aldeia Indígena Jaguapirú
População Estimada (hab)
Ano

Aldeia Indígena Jaguapirú
Aritmética

Geométrica

Decrescente

Logística

2018

7.892

7.448

8.315

7.692

2019

8.176

7.700

8.801

8.092

2020

8.461

7.961

9.333

8.553

2021

8.746

8.231

9.915

9.088

2022

9.030

8.509

10.551

9.716

2023

9.315

8.798

11.247

10.464

2024

9.600

9.096

12.008

11.370

2025

9.884

9.404

12.841

12.487

2026

10.169

9.722

13.751

13.899

2027

10.454

10.051

14.747

15.739

2028

10.738

10.392

15.837

18.235

2029

11.023

10.744

17.029

21.812

2030

11.308

11.108

18.332

27.362

2031

11.592

11.484

19.758

37.132

2032

11.877

11.873

21.318

58.866

2033

12.162

12.275

23.024

149.106

2034

12.446

12.691

24.889

-254.836

2035

12.731

13.121

26.930

-67.040

2036

13.016

13.565

29.163

-38.048

13.300

14.025

31.604

-26.291

3,43%

4,41%

14,00%

–

2037
Cresc. médio
anual (%)
Fonte: Groen, 2017.

Das metodologias utilizadas, o método do Crescimento Logístico, conforme pode ser
verificado, não apresentou resultados satisfatórios, pois os dados populacionais de
entrada não satisfazem os requisitos mínimos para a utilização do método. As
metodologias restantes apresentaram resultados próximos do crescimento médio
anual identificado para a Aldeia Indígena Jaguapirú, a qual resultou em um
crescimento de 3,61% entre os anos de 2011 e 2014, conforme demonstra a Tabela
22.
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Tabela 22 – Crescimento médio anual populacional da Aldeia Indígena Jaguapirú
População (hab)
Aldeia Indígena
2011
2014
Jaguapirú

5.899

Cresc. médio anual (%)
Fonte: SESAI/DSEI-MS, 2017. Adaptado por Groen, 2017.

6.753
3,61%

Comparando-se o crescimento médio anual da Aldeia com o crescimento estimado
das projeções, observa-se que o método da Taxa Decrescente de Crescimento
apresentou dados populacionais muito elevados, com crescimento anual médio de
14,00%, e diante disso não foi utilizado este método para a projeção.
Em relação aos métodos Aritmético e Geométrico, ambos apresentaram resultados
próximos, com crescimento médio anual de 3,43% para o Aritmético, que se utilizado
poderia estar se subestimando a projeção populacional, e crescimento médio anual
de 4,41% para o Geométrico. Diante disso foi optado pelo método Geométrico,
mesmo podendo haver uma pequena superestimação da população, a qual em
trabalhos de planejamento são melhores vistos em comparação aquelas que
causariam uma subestimação.


Aldeia Indígena Panambizinho:

Para a Aldeia Indígena Panambizinho os resultados das metodologias aplicadas se
encontram na Tabela 23.

Tabela 23 – Projeção populacional da Aldeia Indígena Panambizinho
População Estimada
Ano

Aldeia Panambizinho
Aritmética

Geométrica

Decrescente

Logística

2018

379

408

602

446

2019

387

422

819

559

2020

395

436

1.202

907

2021

403

451

1.878

13.790

2022

411

466

3.070

-677

2023

419

482

5.173

-263
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População Estimada
Ano

Aldeia Panambizinho
Aritmética

Geométrica

Decrescente

Logística

2024

427

498

8.884

-137

2025

435

515

15.429

-80

2026

443

532

26.976

-49

2027

451

550

47.346

-31

2028

459

569

83.281

-20

2029

467

588

146.674

-13

2030

475

608

258.505

-9

2031

483

629

455.789

-6

2032

491

650

803.817

-4

2033

499

672

1.417.777

-2

2034

507

695

2.500.867

-2

2035

515

718

4.411.554

-1

2036

523

743

7.782.212

-1

531

768

13.728.412

0

2,01%

4,41%

–

–

2037
Cresc. médio
anual (%)
Fonte: Groen, 2017.

Conforme verificado nos resultados expostos, os métodos da Taxa Decrescente de
Crescimento e Crescimento Logístico não apresentaram resultados consistentes para
análise, sendo descartados para essa projeção. Em relação aos métodos Aritmético
e Geométrico, as taxas de crescimento médio anual apresentaram resultados
consistentes, com o Aritmético mais próximo da realidade local, conforme
comparação ao crescimento médio anual entre os anos de 2011 e 2014, que foi de
1,85% (Tabela 24).

Tabela 24 – Crescimento médio anual populacional da Aldeia Indígena Panambizinho
População (hab)
Aldeia Indígena
2011
2014
Panambizinho

323

Cresc. médio anual (%)
Fonte: SESAI/DSEI-MS, 2017. Adaptado por Groen, 2017.
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Com base nos resultados apresentados, optou-se por utilizar o método Aritmético
para a projeção populacional da Aldeia Indígena Panambizinho, em virtude do
crescimento anual médio demonstrar valores mais próximos da realidade se
comparado ao Geométrico.
Desta maneira, para a projeção populacional das Aldeias Indígenas obteve-se os
resultados apresentados na Tabela 25, sendo que no ano de 2018 a população
estimada total seja de 14.972 habitantes e ao final do horizonte temporal do Plano
chegue a 25.520 habitantes, um crescimento total no período de aproximadamente
70,4%.

Tabela 25 – Projeção populacional das Aldeias Indígenas
População Estimada (hab)
Ano

Aldeia Indígenas
Bororó

Jaguapirú

Panambizinho

Total

2018

7.145

7.448

379

14.972

2019

7.346

7.700

387

15.433

2020

7.547

7.961

395

15.903

2021

7.748

8.231

403

16.382

2022

7.949

8.509

411

16.869

2023

8.150

8.798

419

17.367

2024

8.351

9.096

427

17.874

2025

8.552

9.404

435

18.391

2026

8.753

9.722

443

18.918

2027

8.954

10.051

451

19.456

2028

9.155

10.392

459

20.006

2029

9.356

10.744

467

20.567

2030

9.557

11.108

475

21.140

2031

9.758

11.484

483

21.725

2032

9.959

11.873

491

22.323

2033

10.160

12.275

499

22.934

2034

10.361

12.691

507

23.559

2035

10.562

13.121

515

24.198

2036

10.763

13.565

523

24.851

10.964

14.025

531

25.520

2037
Fonte: Groen, 2017.
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Vale destacar que a projeção populacional para as Aldeias Indígenas foi realizada
com base nos dados oficiais disponibilizados pela Secretaria Especial de Saúde
Indígena, através do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul.
Assim, a projeção populacional das Aldeias Bororó e Jaguapirú foi realizada
considerando toda a sua população, porém, ambas as Aldeias possuem seu território
dividido entre os municípios de Itaporã e Dourados, destacando-se também que o
DSEI-MS não possui informações sobre a população separado por município, por tal
motivo foi realizada a projeção considerando a população destas Aldeias como um
todo. Em relação a Aldeia Panambizinho, por estar totalmente inserida no Distrito de
Panambi, não há ressalvas.

PROJEÇÃO DA ÁREA URBANIZADA
A projeção da área urbanizada da sede urbana possui um papel fundamental
durante a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, pois trata-se de
uma ferramenta importante para o planejamento estratégico do município,
buscando identificar o seu crescimento e intervindo para que as áreas em expansão
estejam preparadas para o atendimento às novas demandas.
Dentro deste contexto, através da projeção das áreas já consolidadas pode-se
estimar o crescimento urbano da cidade ao longo do horizonte temporal deste PMSB.
Assim, para a projeção da área urbanizada de Dourados, foi analisado o crescimento
urbano até os dias atuais, por meio de imagens de satélite entre o período de 1996
até 2016.
As imagens utilizadas foram adquiridas junto ao Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), através da Divisão de Geração de Imagens (DGI). Estas imagens,
posteriormente a aquisição, foram geoprocessadas por meio de técnicas de
correções geométricas, para que fosse possível realizar a delimitação das áreas
urbanizadas por meio da classificação e avaliação visual das imagens pela técnica
de Composição Falsa–Cor. O Quadro 8 apresenta os dados referentes às imagens
utilizadas para a projeção da área urbanizada.
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Quadro 8 – Informações sobre as imagens utilizadas na projeção da área urbanizada
Ano

Satélite

Data

Sensor

Órbita

Ponto

Resolução Espacial (m)

1996

Landsat – 5

20/08/1996

TM

225

075

30

2007

Landsat – 5

12/05/2007

TM

225

075

30

2010

Landsat – 5

15/09/2010

TM

225

075

30

2016

Resource Sat – 2

28/10/2016

LISS 3

324

093

23,5

Fonte: INPE, 2016, adaptado por Groen, 2017.

As imagens de Composição–Falsa–Cor são imagens coloridas formadas pela
composição de três bandas de imagem que contém informações espectrais fora do
intervalo sensível do olho humano, sendo: R – o infravermelho próximo, G – o
infravermelho médio e B – luz visível. A união destas bandas resulta em uma imagem
com tonalidades diferentes das reais, denominando-se assim a Composição–Falsa–
Cor (Paranhos, 2008).
Através desta técnica é possível tornar os espectros eletromagnéticos das imagens
que são invisíveis ao olho humano em imagens que se tornem possível à visualização
e avaliação, auxiliando na diferenciação dos componentes que se deseja identificar,
através de critérios de tamanhos, formas, cores, texturas e similaridades.
Para a realização da projeção urbana foram utilizadas as imagens de satélite
descritas no Quadro 8, pois apresentaram qualidade superior as demais imagens,
após o geoprocessamento e aplicação da Composição Falsa–Cor. Posteriormente
realizou-se a delimitação das áreas urbanizadas para cada imagem, e calculou-se
as suas respectivas áreas, ilustradas por meio do Gráfico 27.
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Gráfico 27 – Projeção do crescimento da área urbanizada de Dourados de 1996 a 2016
Fonte: Groen, 2017.

Durante o período, percebe-se um crescimento total de 2.398,0 hectares, indicando
um crescimento médio anual de 119,9 hectares neste período histórico de 20 anos,
com um crescimento acentuado entre os anos de 1996 e 2010. É importante salientar
que a área urbanizada apresentada refere-se somente a sede urbana do município
de Dourados e não corresponde a delimitação do perímetro urbano.
Com a projeção da área urbanizada atual de Dourados, relacionando-a com os
dados censitários e estimados pelo IBGE da população urbana do município, é
possível identificar a densidade demográfica de Dourados dos respectivos anos
analisados, conforme demonstra a Tabela 26.

Tabela 26 – Dados da área urbanizada de Dourados
ANO

População Urbana (hab)

Área Urbanizada (ha)

Densidade Demográfica
(hab/ha)

1996

131.946

4.776,0

27,6

2007

164.811

5.537,0

29,8

2010

173.774

6.851,0

25,4

2016

191.700

7.174,0

26,7

Fonte: Groen, 2017.
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Apesar da expansão de 2.398 hectares da área urbanizada em Dourados, percebese que o aumento populacional se manteve no mesmo ritmo, já que a densidade
demográfica se manteve entre uma faixa de variação mínima de 25,4 hab/ha e
máxima de 29,8 hab/ha no período analisado, gerando uma média de 27,37 hab/ha,
conforme ilustrado no Gráfico 28.

31,0
30,0
29,0
28,0

Média da densidade demográfica = 27,37 hab/ha

27,0
26,0
25,0

29,8
27,6
25,4

24,0
23,0

1996

2007

Densidade demográfica (hab/ha)

2010

26,7

2016

Média da densidade demográfica (hab/ha)

Gráfico 28 – Densidade demográfica da área urbanizada de Dourados
Fonte: Groen, 2017.

Na Figura 24 são apresentadas as imagens de satélites dos anos de 1996, 2007, 2010
e 2016 utilizadas para a delimitação da área urbanizada de Dourados. Com base nas
imagens também se torna possível identificar a direção em que vem ocorrendo a
expansão urbana, destacando um desenvolvimento em todas as direções, sendo a
expansão mais acentuada na porção sul da área urbanizada.
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Figura 24 – Crescimento da Área Urbanizada de Dourados (1996, 2000, 2004 e 2016)
Fonte: Groen, 2016.
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Assim, a partir dos resultados referentes às projeções até o ano de 2016, foi possível
realizar uma estimativa de crescimento urbano ao longo do horizonte temporal deste
PMSB. Portanto, considerando que a área urbanizada teve um crescimento total de
2.398 ha em 20 anos, pode-se concluir que houve um crescimento anual médio de
aproximadamente 119,9 ha. Diante disto foi elaborada uma projeção da área
urbanizada para os próximos 20 anos, conforme apresentado Tabela 27.

Tabela 27 – Projeção da área urbanizada de Dourados no período de 2018 a 2037
População Urbana
Área Urbana
Área Estimada para
Ano Futuro
(hab)
Projetada (ha)
Expansão (ha)
2018
197.676
7.293,90
119,90
2019

200.664

7.413,80

239,80

2020

203.651

7.533,70

359,70

2021

206.639

7.653,60

479,60

2022

209.627

7.773,50

599,50

2023

212.615

7.893,40

719,40

2024

215.602

8.013,30

839,30

2025

218.590

8.133,20

959,20

2026

221.578

8.253,10

1.079,10

2027

224.566

8.373,00

1.199,00

2028

227.553

8.492,90

1.318,90

2029

230.541

8.612,80

1.438,80

2030

233.529

8.732,70

1.558,70

2031

236.516

8.852,60

1.678,60

2032

239.504

8.972,50

1.798,50

2033

242.492

9.092,40

1.918,40

2034

245.480

9.212,30

2.038,30

2035

248.467

9.332,20

2.158,20

2036

251.455

9.452,10

2.278,10

254.443

9.572,00

2.398,00

2037
Fonte: Groen, 2017.

Presume-se então que o município de Dourados atingirá uma densidade
demográfica de 26,58 hab/ha no ano de 2037, com um percentual de crescimento
de 31,8%, equivalente a um aumento de 2.398 hectares em relação ao ano de 2017.
No entanto, esta expansão é uma previsão com base nos dados históricos de área
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urbanizada e deverá ser objeto de planejamento em instrumentos como o Plano
Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo, para nortear as expansões, juntamente
com a possibilidade de identificação e utilização de vazios urbanos que existam,
evitando a necessidade de expansões desnecessárias e que acarretam a
necessidade por investimentos em infraestrutura e serviços.

8.2.1 Expansão do Perímetro Urbano

O Estatuto da Cidade instituído pela Lei Federal n° 10.257 de 2001 estabelece normas
de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em
prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do
equilíbrio ambiental.
O Plano Diretor (PD) é um dos instrumentos do Estatuto da Cidade, que estabelece
normas, regras e diretrizes sobre como executar o ordenamento territorial do
município, atendendo as necessidades da população de forma equânime no
âmbito social, econômico, político, cultural e ambiental. O plano diretor de Dourados
foi instituído em 2003 através da Lei Complementar n° 72, abrangendo todo o território
do município (urbano e rural) como parte integrante do planejamento municipal,
como uma ferramenta básica da política de desenvolvimento e expansão urbana.
Conforme o Estatuto da Cidade, os PDs devem ser revistos num prazo máximo de 10
anos após sua criação, o que não ocorreu em Dourados, onde a revisão do plano
diretor iniciou após 13 anos, no qual atualmente encontra-se em etapa de execução.
A revisão permite analisar tecnicamente a viabilidade de ampliar ou não o perímetro
urbano, pois seu aumento implica o fornecimento de serviços públicos e de
infraestrutura, uma vez que o atendimento aos direitos da população em áreas
urbanizadas por parte do poder público municipal é, acima de tudo, um dever
constitucional.
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Contudo, mesmo sem a revisão do PD, o perímetro urbano de Dourados passou por
inúmeras ampliações, apresentando um aumento significativo de sua área, de 81,42
km2 em 2010 para 210,82 km2 em 2011 pela Lei n° 3.480 de 2011. Sua última alteração
foi através da Lei n° 3.929 de 2015 atingindo uma área de 216,52 km2. Esta expansão
pode estar relacionada à especulação imobiliária do solo urbano, onde lotes que
anteriormente encontrava-se em área rural passaram a se tornar urbano, através da
expansão do perímetro, permitindo a implantação de loteamentos urbanos e
habitações populares.
Os lotes são terrenos servidos de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos
índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou Lei Municipal para a zona em que
se situe. (Lei nº 6.766, Art. 2º, § 4º, com redação dada pela Lei nº 9.785/99).
A Lei Municipal n° 1041 de 1979 que regula o loteamento e terrenos urbanos,
condiciona que todo loteamento deve ser previamente submetido à aprovação da
prefeitura municipal, mediante apresentação de estudos técnicos que comprove a
viabilidade, obedecendo às regras relativas ao zoneamento e às edificações e
demais exigências legais específicas.
A Lei Complementar n° 205 de 2012 que dispõe sobre o “zoneamento, uso e
ocupação do solo e o sistema viário no município de Dourados”, em seu Art. 56, inciso
II determina que os empreendedores dos loteamentos deverão demonstrar a
viabilidade as seguintes infraestruturas básicas:
I.

Rede de água tratada;

II.

Rede de energia elétrica;

III.

Iluminação pública;

IV.

Pavimentação;

V.

Guia e sarjeta;

VI.

Rede de captação de água pluvial;

VII.

Arborização;

VIII.

Solução adequada para a captação e disposição final de esgotamento
sanitário, observando-se, prioritariamente, a interligação com as redes
preexistentes;
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Conforme o Art. 15º da Lei Municipal n° 1041, os projetos de loteamentos só poderão
ser aprovados se vier acompanhado de todos os requisitos e exigências
determinadas pelas leis e regulamentos da União que se refiram aos loteamentos em
geral, além daqueles especificados nos instrumentos legais do município.
Conforme o Convênio de Gestão Compartilhada entre Prefeitura Municipal de
Dourados e Sanesul, firmado em 1999, no qual outorga a concessionária os serviços
públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário durante o
período de 20 anos, todos os projetos de água e coleta de esgoto referente aos
loteamentos urbanos são obrigatoriamente submetidos à análise técnica para
verificar a viabilidade de ligação ou não na rede pública.
Portanto, o empreendedor deve consultar à concessionária sobre a disponibilidade
de água e possibilidade de escoamento dos esgotos, e a Prefeitura deve analisar e
avaliar em conjunto com a Prestadora dos Serviços, para posteriormente realizar a
aprovação de novos loteamentos, conjuntos habitacionais e instalação de novas
indústrias.
Projetos aprovados deverão ser fiscalizados pela Sanesul durante a execução das
obras. Em casos de não aprovação, ou seja, inviabilidade de conexão na rede
existente, o loteador deverá apresentar projetos de soluções independentes de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, ambos condicionados à
aprovação da concessionária e administração municipal.
De acordo com dados disponibilizados pela SEPLAN no ano de 2017, a Figura 25
apresenta os projetos de loteamentos urbanos no município de Dourados que se
encontram regularizados, aprovados e em regularização. Destaca-se também no
mapa a delimitação do perímetro urbano de 2008 e sua última alteração realizada
no ano de 2015.
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Figura 25 – Novos loteamentos urbanos em Dourados
Fonte: Seplan, 2017. Adaptado por Groen, 2017.
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Importante salientar que a aprovação de novos loteamentos, bem como a expansão
do perímetro urbano reflete diretamente em uma pressão nos serviços de
saneamento básico em atender a demanda das novas regiões a serem ocupadas.
Em se tratando de localidades muito distante do centro urbano os investimentos
necessários são ainda maiores. Logo, um aumento desnecessário do perímetro
urbano torna-se oneroso ao território urbano, pois resulta em novos custos à
administração pública e aos contribuintes.
Outro efeito da expansão do perímetro urbano quando ocorrido em virtude da
especulação é a supervalorização de lotes vazios dificultando a aquisição por parte
da população de baixa renda, limitando suas opções de moradia com uma
infraestrutura básica, onde acabam buscando regiões acessíveis financeiramente
e/ou

ocupações

irregulares,

geralmente

estas

vulnerabilidade ambiental, como os fundos de vale.
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PROSPECTIVAS DOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS
Os princípios e as estratégias das ações referentes aos serviços de saneamento
básico contemplam dimensões em diferentes escalas temporais e espaciais. Neste
sentido, a Figura 26 apresenta os princípios das estratégias do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Dourados.

•Estrutura tarifária
acessível;
•Investimentos para
universalização;
•Aplicação eficiente
dos recursos;

•Eficiência dos
sistemas;
•Redução de rupturas
e interrupções;
•Redução do índice
de perdas;

•Equidade de
oportunidades;
•Universalização de
acesso;
•Redução da
desigualdade;
•Aspectos culturais;

EconômicoFinanceiro

Social

Tecnológico

Ambiental
•Conservação
dos
recursos naturais;
•Consumo
consciente;
•Proteção ecológica.

Figura 26 – Princípios das estratégias do Plano Municipal de Saneamento Básico de Dourados
Fonte: Groen, 2017.

Conciliar a obtenção dos resultados econômicos com a preservação dos recursos
naturais é um fator importante a ser levado em consideração, uma vez que os
serviços de saneamento lidam diretamente com recursos naturais, como a água,
sendo matéria-prima essencial aos seus processos operacionais.
Os serviços de saneamento básico em Dourados são geridos por diferentes órgãos,
conforme apresenta a Figura 27, onde o sistema de abastecimento de água e
esgotamento sanitário são conduzidos pela concessionária SANESUL, através de um
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convênio de gestão compartilhada, com autonomia financeira, administrativa e
patrimonial, no qual tem o direito de implantar, ampliar, administrar e explorar os
serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento do esgoto sanitário.
A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) tem a incumbência de
coordenar a gestão e execução (direta ou indireta) dos serviços de iluminação e
limpeza pública, coleta e destinação final do lixo, capina, roçada, varrição e limpeza
das vias e logradouros públicos (Figura 27).
Para os serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais no município a
gestão e a prestação de serviços são de responsabilidade da Secretaria Municipal
de Planejamento (SEPLAN), atuando no planejamento, e a Secretaria Municipal de
Obras Públicas (SEMOP) atuando na execução e fiscalização dos serviços.
A Figura 27 reúne os setores responsáveis por cada eixo do saneamento básico de
Dourados, onde os sistemas são operados de forma descentralizada.

SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Água

Esgoto

Drenagem

Resíduos

SANESUL

SEMOP

SEMSUR

Figura 27 – Atual conjuntura do sistema de gerenciamento dos eixos do saneamento
Fonte: Groen, 2017.

A

SEPLAN

possui

competências

que

envolvem

o

planejamento,

e

que

consequentemente influenciam nos serviços de drenagem e manejo das águas
pluviais, tais como, o planejamento do ordenamento urbano e estratégico municipal,
implementação do Plano Diretor, normatização da ocupação do solo, levantamento
de áreas públicas ocupadas irregularmente, entre outras.

214

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 215 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOURADOS/MS

Já a SEMSUR tem também participação nos serviços relacionados à drenagem
urbana e manejo de águas pluviais, visto que, executam a limpeza, manutenção e
obras de conservação dos dispositivos de microdrenagem de Dourados. Além disso,
outro órgão envolvido nos serviços deste eixo é a Defesa Civil que atua no
reassentamento de populações situadas em áreas de risco, como fundo de vale.
Os serviços de água e esgoto são providos por redes de alta capilaridade, tornandoos naturalmente como um monopólio, visto que, os custos fixos para implantação dos
sistemas são bastante elevados, suas execuções visam atender uma demanda em
até 30 anos, onde a presença de mais uma empresa na mesma área de concessão
é economicamente inviável (Philippi Jr, 2012). Já a configuração de monopólio
natural para os serviços de manejo de resíduos sólidos e água pluvial são improváveis
de ocorrer, uma vez que apresentam características de um serviço comercial
convencional.
Portanto, mesmo que a prestação dos serviços de saneamento ocorram por
diferentes órgãos e/ou entidades, os resultados da gestão e gerenciamento de cada
componente reflete diretamente na qualidade e prestação de outro serviço, por
exemplo, a ineficácia da limpeza urbana prejudica os dispositivos de drenagem, ou,
a poluição dos corpos hídricos causados pelo lançamento de esgoto sem o devido
tratamento, compromete o abastecimento público, além de desencadear
problemas em outras vertentes, como saúde pública e degradação ambiental
(Achkar, 2013; Philippi Jr, 2012).
Na intenção de alcançar o que preconiza a Lei Federal n° 11.445/2007, a
“universalização do acesso aos serviços de saneamento básico a toda a população”
se destaca como um dos principais desafios, considerando-se essencial a projeção
dos aspectos institucionais e gerenciais, onde são responsáveis por conduzir as ações
de saneamento no município. Portanto, este capítulo apresenta as alternativas de
gestão, diretrizes para a regulação e fiscalização dos serviços e as atividades de
controle social, de forma a garantir a melhoria no sistema institucional e assim, atingir
a universalização desejada.
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Também são apontadas recomendações para elaboração dos projetos básicos e
executivos de engenharia e licenciamento ambiental, de forma a viabilizar e
assegurar a implantação e a eficiência das estruturas projetadas.

ALTERNATIVAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 175 dispõe o seguinte: “incumbe ao Poder
Público, na forma de lei, diretamente sob regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de serviços públicos”.
Desta forma, a titularidade da prestação do serviço é do município, podendo ser
administrada de diversas formas, de acordo com a viabilidade do ente competente.
Seguindo este contexto, a Figura 28 apresentada as possíveis formas de gestão dos
serviços de saneamento básico.

Gestão Pública

Gestão Pública
Associada

Administração
Pública Direta

Consórcios Públicos

Administração
Pública Indireta por
órgãos ou
departamentos

Convênio Associado
ou Cooperação

Figura 28 – Formas de administração e gestão dos serviços
Fonte: Groen, 2017.
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Gestão Público-Privada

Contratação de
Prestação de
serviços
Concessão Privada
Concessão
Patrocinada,
Administrativa e
Urbanística:
Parcerias PúblicoPrivadas
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A forma de gestão fica a critério do município, o qual através de análises de
viabilidade pode optar por uma destas opções ou associar mais de uma, em virtude
da gestão dos componentes do saneamento básico envolverem distintas atividades
correlacionadas entre si.
Para determinar o modelo de gestão a ser adotado deve-se analisar questões
técnicas,

operacionais,

políticas,

sociais,

ambientais

e

financeiras,

sendo

fundamental que o modelo escolhido tenha as formas de constituição de serviços
mais adequados, do ponto de vista legal, para suprir com qualidade as necessidades
locais, pensando sempre na melhor relação custo-benefício. Para tanto, o Quadro 9
apresenta as vantagens e desvantagens de cada modelo de gestão citado.

Quadro 9 – Vantagens e desvantagens dos modelos de gestão aplicáveis para os serviços de
saneamento



Modelo de Gestão

Vantagens

•
Administração
Pública Direta

Gestão
Pública

Administração
Pública
Indireta Autarquia,
Empresa
Pública ou
Sociedade de
Economia
Mista

Em pequenas localidades situadas
em áreas isoladas, sem conurbação,
é muitas vezes o modelo mais
adequado
por
permitir
maior
eficiência e menor custo para a
municipalidade.



Desvantagens

• Ingerência

política no
órgão
municipal
ou
departamento responsável
pelos
serviços
pode
acarretar prejuízos de ordem
funcional, prejudicando a
eficiência da operação.

• Apesar da redução do

•

Pode aumentar a eficiência em
relação à administração direta e
evita, em algum grau, a ingerência
política e suas consequências para a
operação.

risco, é ainda possível a
ingerência política por parte
dos administradores públicos
da municipalidade, de forma
que
a
eficiência
administrativa e operacional
pode ficar prejudicada.

•

Gestão
Pública
Associada

Consórcio
Público

Possibilidade de articulação com
organizações da sociedade civil,
formação de rede interinstitucional de
cooperação e ajuda mútua, com
ganhos na relação horizontal e
participativa em oposição às relações
competitivas e isoladas com menor
poder diante das relações verticais;
• Priorização na obtenção de recurso
federais, conforme preconiza Lei nº
12.305/2010.

• Complexidade

e
burocracia exigidos para a
implementação e operação
de um consórcio público;
• Possibilidade
de
interferência negativa de
desentendimentos políticos.
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Modelo de Gestão

Gestão
Pública
Associada

Convênio
associativo
ou de
cooperação

Gestão
PúblicoPrivada

Contrato de
Prestação de
Serviços

Gestão
PúblicoPrivada

Concessão
Privada –
Concessão
Comum

Vantagens



Desvantagens

•

• Definições

•

• Impossibilidade

Possibilidade de articulação com
organizações da sociedade civil,
formação de rede interinstitucional de
cooperação e ajuda mútua, com
ganhos na relação horizontal e
participativa em oposição às relações
competitivas e isoladas com menor
poder diante das relações verticais;
• Regido por Lei, maior estabilidade.
Ganhos
de
eficiência
e
produtividade
a
custo
prédeterminado pela Administração
Pública.

•

Possibilidade de melhoria do serviço
antes da disponibilidade de recurso
para tal feito (iniciativa privada
financia as melhorias e recebe a
longo prazo).

imprecisas
podem fazer com que o
município assine obrigações
vagas;
• Podem
ainda
gerar
desequilíbrios
econômicos
financeiros no contrato que
precisarão ser equalizados
em casos de necessidades
não previstos em contrato.
de
financiamento privado limita
a inovação e aumento de
eficiência.

• Risco total da iniciativa

privada, fato este que afasta
os investidores.

•

Gestão
PúblicoPrivada
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Concessão
Patrocinada,
Administrativa
e Urbanística:
Parcerias
PúblicoPrivadas
(PPP)

Canalização para os serviços
públicos da habilidade gerencial e
dos capitais privados;
• Possibilidade de articulação com
organizações da sociedade civil,
formação de rede interinstitucional de
cooperação e ajuda mútua, com
ganhos na relação horizontal e
participativa em oposição às relações
competitivas e isoladas com menor
poder diante das relações verticais;
• Regido por Lei, maior estabilidade;
• Contratação com base em
padrões e metas de desempenho,
que induz a eficiência na gestão, a
introdução de inovações e a redução
dos
custos
globais
do
empreendimento
por
meio
da
integração
entre
projeto
e
construção;
• Análise de riscos rigorosa, a fim de
assegurar estimativas de custos
confiáveis. A necessidade de garantir
um preço fixo para os contratos de
construção induz a tomada de
decisões com base em informações
mais fidedignas;
• Manutenção adequada das
facilidades, visto que o contrato de
PPP define padrões e metas de
qualidade
dos
serviços
de
manutenção, e os recursos destinados
a essa atividade não são afetados por
restrições orçamentárias de curto
prazo.

• Definições

imprecisas
podem fazer com que o
município assine obrigações
vagas;
• Elevado
tempo
de
maturação
devido
à
exigência de modelagens,
editais de licitação e arranjos
comerciais complexos que
implicam em largos prazos
de implementação;
• Possível existência de
conflitos de interesses.
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Modelo de Gestão

Vantagens



Desvantagens

•

Gestão
PúblicoPrivada

Concessão
Patrocinada,
Administrativa
e Urbanística:
Parcerias
PúblicoPrivadas
(PPP)

Partilha
das
facilidades
implementadas por meio da PPP com
terceiros, de modo a possibilitar a
exploração de receitas acessórias e,
por conseguinte, a redução do valor
das
contraprestações
para
o
governo;
• Eficiência
na
partilha
de
responsabilidades, visto que as partes
se concentram nas suas atividadesfim: o parceiro público especifica os
padrões e metas de qualidade dos
serviços, e o parceiro privado projeta,
implanta e opera o empreendimento
para atingir essas especificações.
• Não é necessário que a gestão
pública desembolse altos montantes
de
forma
concentrada
para
estruturação do sistema: o parceiro
privado
realiza
o
investimento
necessário que é pago de forma
escalonada pelo parceiro público.

Fonte: Groen, 2017.

Os modelos de gestão atualmente aplicados no município de Dourados se
encontram com maiores detalhes nos Volumes referentes aos serviços de
Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário, Manejo de
Resíduos Sólidos e Drenagem de Águas Pluviais.

9.1.1 Departamento Municipal de Saneamento Básico

O presente estudo propõe a criação de um Departamento específico para os
serviços de saneamento básico do município, inserido em uma secretaria já existente.
Este deverá ser de caráter técnico, consultivo e de acompanhamento, com o intuito
de garantir a implementação efetiva do PMSB de Dourados, atendendo as
deficiências administrativas existentes relacionadas aos serviços de saneamento
básico. Poderá ser vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento ou a Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos, em razão de abranger maiores funções em relação
aos serviços de saneamento na cidade.
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Com isso, terá maior poder de ação e intervenção nos eixos de saneamento, nas
atividades de monitoramento, fiscalização (internamente) e avaliação da
implantação do PMSB, bem como a qualidade e eficiência dos serviços correlatos
ao saneamento. Deverá também utilizar mecanismos específicos de monitoramento
e avaliação, prevendo a geração anual de relatório de acompanhamento e
garantindo ampla publicidade das informações à população de Dourados.
Sugere-se que o Departamento Municipal de Saneamento Básico seja composto por
Grupo Técnico com representantes da Secretaria de Planejamento; Secretaria de
Obras, Secretaria de Serviços Urbanos e Instituto de Meio Ambiente (atuando como
Agente Fiscalizador, conforme item 9.2.3.2), tendo como atribuição a supervisão,
coordenação e o planejamento dos serviços correlatos ao Saneamento Básico
(água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos).
Destaca-se que os profissionais acima elencados poderão ser funcionários de
carreira, com formação em nível superior na área de meio ambiente (Eng. Sanitarista,
Ambiental, Geógrafo, Biólogo), Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo.
Ressalta-se que a equipe proposta não necessariamente deverá estar em período
integral, podendo ser flexível, desde que atenda as metas e objetivos do PMSB,
redirecionando os funcionários para demais atividades da secretaria ao qual estará
inserido o departamento.

CONTROLE SOCIAL

A Política Nacional de Saneamento Básico, em seu Art. 3º definiu Controle Social
como “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade
informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação
de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de
saneamento básico” estabelecido pelo titular dos serviços.
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Em todas as etapas dos serviços de saneamento, tais como planejamento,
fiscalização, prestação e a regulação dos serviços, deve ser estabelecido os
instrumentos e regras de controle social sobre todas essas funções (Figura 29).

Planejamento

Fiscalização

GESTÃO
Serviços Públicos de
Saneamento Básico

Regulação

Prestação

Figura 29 – Controle Social em todas as funções de gestão dos serviços de saneamento
Fonte: Groen, 2017.

Segundo Haro (2011), as estratégias de gestão social buscam conciliar a equidade
coletiva com a eficiência dos serviços prestados, pautando-se na universalização do
acesso da sociedade como um todo aos benefícios gerados pelo saneamento
básico.
Conforme preconizado no Art. 34º do Decreto regulamentador n° 7.217 de 2010,
estabeleceu-se alguns mecanismos de controle social a serem adotados, podendo
ser articulado conforme a Figura 30.
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Figura 30 – Mecanismos de controle social
Fonte: Decreto Federal nº 7.217/2010.

A seguir são apresentadas algumas propostas de instrumentos de controle social,
com intuito de facilitar e promover o alcance dos objetivos do saneamento básico
no município de Dourados.

9.2.1 Órgão Colegiado

A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007) estabelece
como um de seus instrumentos os órgãos colegiados municipais destinados ao
controle social dos serviços de saneamento básico.
O órgão colegiado é composto por pessoas que representam diferentes grupos da
sociedade. Tal órgão deverá ser de caráter deliberativo, consultivo, formulador,
fiscalizador e controlador em matéria de saneamento com as seguintes
competências básicas seguindo o exposto na Figura 31.
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Fiscalizar e Controlar
A implementação do PMSB cumprindo os princípios e objetivos;
A prestação dos serviços por administração direta e utilização dos recursos;

Acompanhar e Avaliar
A implementação do PMSB;

Participar e Deliberar
Propostas de projetos de lei e programas de saneamento básico;

Divulgar
Relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à fiscalização e
dos mecanismos de avaliação e monitoramento do PMSB.
Figura 31 – Competências básicas do órgão colegiado
Fonte: Groen, 2016.

Deverá ser facilitado aos membros do órgão acesso a todos os setores da
administração pública municipal, especialmente às Secretarias e aos programas
prestados à população, a fim de possibilitar a apresentação de sugestões e
propostas de medidas de atuação, subsidiando as políticas de ação em cada área
de interesse da população.
Propõe-se que o órgão colegiado seja composto de forma paritária entre o poder
público municipal e a sociedade civil, por: um representante de cada secretaria
municipal e poder legislativo; por três representantes de entidades da sociedade civil
e atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos da população. As funções
e competências dos órgãos colegiados poderão ser exercidas por outro órgão
colegiado já existente, com as devidas adaptações da legislação.
O Art. 47 da Política Nacional de Saneamento Básico estabelece sobre a
participação de órgãos colegiados no controle social dos serviços públicos de
saneamento básico, devendo assegurar a participação:
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 Dos titulares dos serviços;
 De órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;
 Dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;
 Dos usuários de serviços de saneamento básico;
 De entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico.
O decreto assegura aos órgãos colegiados de controle social o acesso a quaisquer
documentos e informações produzidas 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.

9.2.2 Ouvidoria

A ouvidoria é o canal direto de comunicação entre os cidadãos, poder público e
prestador de serviços, e representa unidade de importância estratégica para a
gestão dos serviços de saneamento básico do município de Dourados.
A ouvidoria pode ser definida como órgão de manifestação do cidadão por
apresentar sugestões, reclamações, avaliações, denúncias, ou seja, são canais
permanentes de comunicação que auxiliam no aprimoramento e aperfeiçoamento
gradual do setor de saneamento básico do município. Ao viabilizar um diálogo entre
a sociedade e as diferentes instâncias de gestão, as Ouvidorias contribuem para a
participação do cidadão na avaliação e fiscalização da qualidade dos serviços.
O processo de escuta do cidadão se dá individualmente e o fluxo da manifestação
dentro da ouvidoria pública deve seguir um caminho lógico e racional, visando à
celeridade e à qualidade do atendimento ao cidadão. A Ouvidoria tem como
atribuição sistematizar as demandas recebidas, de forma a possibilitar a elaboração
de indicadores abrangentes que sirvam de suporte estratégico à tomada de decisão
no campo da gestão dos serviços de saneamento básico.
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Deve-se retirar o máximo de informação possível do ouvinte e agregar valor à
demanda apresentada, possibilitando: esclarecer a situação junto ao manifestante,
solicitar complementação de dados e verificar qual instituição é competente para
atender à solicitação.
Desta forma, recomenda-se que o processo desde o recebimento da manifestação
passe pelos trâmites de acordo com o ilustrado na Figura 32.
Recomenda-se a criação de um software (programa computacional) de
gerenciamento das reclamações, avaliações e denúncias de forma eficiente,
possibilitando a rastreabilidade do processo, por parte dos operadores e por parte
do interessado (manifestante).

1. Recebimento
Deverão atender, registrar e sistematizar as reclamações e/ou sugestões.

2. Análise
Analisar o teor da manifestação e verificar se há necessidade de complementação do
manifestante.
3. Condução
Conduzir a manisfestação ao órgão responsável, informando o prazo de resposta.

4. Acompanhamento
A ouvidoria deverá acompanhar todo o trâmite no órgão responsável.

5. Resposta
A resposta final ao manifestante deverá ser elaborada pela ouvidoria quando todas as
diligências forem sanadas.
6. Encerramento
A manifestação será encerrada mediante resposta satisfatória e esclarecedora.
Figura 32 – Seção interna da ouvidora
Fonte: Groen, 2017.
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9.2.3 Regulação e Fiscalização

A Política Nacional de Saneamento Básico em seu Art. 8 determina que os titulares
dos serviços públicos de saneamento básico podem delegar a organização, a
regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do Art. 241 da
Constituição Federal e da Lei Federal n° 11.107/2005.
Além de realizar a delegação, poderá realizar a criação de uma Agência
Reguladora Municipal, com a finalidade de fiscalizar e regular os serviços das
operadoras de saneamento do município, independentemente deste serviço ser
prestado por organização Municipal, Estadual ou Regional, pública ou privada.
No caso do município de Dourados, de acordo com a Lei Municipal n° 3.266/2009,
que dispõe sobre a Política Municipal e o Sistema Municipal de Saneamento Básico,
foram estabelecidas as diretrizes da criação da Agência Reguladora dos Serviços
Concedidos (ARSC), entretanto, não foi criada até o momento e poderá estar sendo
implementada pela Administração Municipal.
Algumas recomendações a serem seguidas posteriormente a criação da Agência
Reguladora em Dourados:
 Estruturar internamente o espaço físico e contratação de pessoal técnico
qualificado;
 Editar os regulamentos de infrações e penalidades, das condições gerais de
prestação de serviços, das rotinas de fiscalização (consultar normas da
Associação Brasileira de Agências Reguladoras - ABAR);
 Mapear os contratos averiguando as lacunas jurídicas (condições e processos
de

pedido

de

reequilíbrio

econômico-financeiro,

metas

genéricas,

indicadores, alocação de riscos, condições para alteração no plano de
investimentos, cláusula arbitral, aplicação de penalidades, etc.) e os aspectos
econômicos;
 Elaborar os estudos básicos de tarifação, de contabilidade, regulatórios e do
sistema de indicadores.

226

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 227 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOURADOS/MS

Entretanto, caso não seja viável, o município pode estar autorizando a regulação e
fiscalização a um ente responsável, como a Agepan (Agência Estadual de
Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), apresentada no subitem
seguinte).
É importante destacar que a Administração Municipal deve realizar a escolha do
ente regulador e fiscalizador dos serviços públicos municipais, de forma a assegurar
a eficiência e qualidade dos serviços prestados, bem como estabelecer os
mecanismos institucionais, como a formação de um órgão colegiado para que se
possa desenvolver o controle social, tornando mais participativas e transparentes as
decisões sobre o saneamento básico, tendo em vista também o descrito na Figura
33, a qual apresenta informações sobre a estrutura e missão de uma Agência
Reguladora.

Como estruturar uma Agência
Reguladora?
•Através de Lei Municipal de iniciativa
do Poder Executivo, devendo ter
autonomia administrativa e financeira.

Qual a missão:
•Compromisso com a promoção da
saúde,
qualidade
de
vida
da
população e a busca contínua pelo
desenvolvimento
sustentável
e
a
universalização
dos
serviços
de
saneamento.

Figura 33 – Agência Reguladora de serviços de saneamento básico
Fonte: Groen, 2017.

A Agência de Regulação é um ponto equidistante entre: prestador de serviço, poder
público, usuário e poder concedente, que visa redimir conflitos, estabelecer tarifas
justas, do ponto de vista social, e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
Conforme a Lei Federal n° 11.445/2007, o poder concedente dos serviços de água e
esgoto é do Município. O Poder Público e o ente Regulador devem cobrar do
prestador de serviço: a prestação de contas, publicidade e fornecimento de
informações operacionais e comerciais. Ademais, deve ser exigida a emissão dos
relatórios anuais de desempenho, de forma clara e destacada.
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O inciso II do Art. 9º da Lei Federal
Poder
Público

nº 11.445/2007 estabelece que o
titular dos serviços de saneamento
deve

prestar

diretamente

autorizar

a

delegação

serviços,

definindo

ou
dos

o

ente

responsável pela sua regulação e
fiscalização,

bem

como

Poder
concedente

Autoridade
Reguladora

Prestador do
serviço

os

procedimentos de sua atuação. A
regulação deve ser realizada com
independência,
autonomia
orçamentária

definida

como

Usuários

administrativa,
e

financeira

da

entidade reguladora, além de

Figura 34 – Envolvimento da autoridade reguladora
Fonte: Ary, 2011. Adaptado por Groen, 2017.

transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.
No esforço de alcançar a universalização, a regulação e fiscalização dos serviços
exercem vários papéis. O Quadro 10 destaca alguns aspectos legais referentes à
regulação dos serviços de saneamento.

Quadro 10 – Aspectos Legais referentes à regulação dos serviços de saneamento
Aspectos Legais

228

Lei n°
11.445
Art. 22

São objetivos da regulação:
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços
e para a satisfação dos usuários;
II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a
competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da
concorrência;
IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro
dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que
induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação
social dos ganhos de produtividade;

Lei n°
11.445
Art. 23

A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica,
econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo
menos, os seguintes aspectos:
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os
respectivos prazos;
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Aspectos Legais

Lei n°
11.445
Art. 23

Decreto n°
7.217
Art. 31

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e
prazos de sua fixação, reajuste e revisão;
V - medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI - monitoramento dos custos;
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e
certificação;
IX - subsídios tarifários e não tarifários;
X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e
informação;
XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento;
As atividades administrativas de regulação, inclusive organização, e de
fiscalização dos serviços de saneamento básico poderão ser executadas
pelo titular:
I - diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta
ou indireta, inclusive consórcio público do qual participe;
II - mediante delegação, por meio de convênio de cooperação, a órgão
ou entidade de outro ente da Federação ou a consórcio público do qual
não participe, instituído para gestão associada de serviços públicos.

9.2.3.1 Agepan

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul –
Agepan, criada pela Lei n° 2.363 de 19/12/2001, é dotada de autonomia
administrativa e financeira, tendo por atribuições a regulação e a fiscalização dos
serviços de interesse público de natureza econômica, de competência do Estado de
Mato Grosso do Sul, atuando para que os serviços prestados pelas operadoras
delegadas, públicas ou privadas, sejam adequados para o atendimento de seus
mercados, assegurando a qualidade desses serviços a preços justos e os direitos dos
usuários. Exerce, também, a função de mediação de conflitos entre as operadoras
delegadas (concessionárias, permissionárias ou autorizatárias) e os usuários, e entre
as próprias empresas dos setores regulados.
Atualmente, de acordo com a Lei n° 4.599/2014 que alterou a Lei n° 4.147/2011, onde
dispõe sobre a Taxa de Regulação, Fiscalização e Controle do Serviço Público de
Saneamento Básico, estabeleceu-se no Art 3°, Parágrafo Único, que:
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“Será igualmente devida a TRS, na forma estabelecida no caput deste
artigo, pela fiscalização e regulação, inclusive tarifária, exercida pela
AGEPAN, na hipótese de a Empresa de Saneamento de Mato Grosso
do Sul S.A (SANESUL), na condição de delegatária, prestar os serviços
de abastecimento de água e esgotamento sanitário a Município que
não celebrou termo de cooperação e não definiu o ente responsável
pela regulação e fiscalização dos referidos serviços, nem os
procedimentos de sua atuação, na forma do Art. 9º, inciso II, da Lei
Federal nº 11.445, de 2007.”

Assim, a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário já vem sendo exercida pela Agepan, devido a prestadora de
serviços atual ser a Sanesul. De acordo com a Lei Estadual n° 2.363/2001 que cria a
Agepan, em seu Art.4, destaca que a Agência possui competência para atuar em
todos dos eixos do saneamento, ou seja, poderá atuar tanto no eixo de drenagem
urbana e manejo de das águas pluviais, como na limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos.
Ressalta-se assim, que apesar da Agepan já atuar no município de Dourados, é
essencial que a Administração Municipal defina o ente regulador e fiscalizador dos
serviços de saneamento em seu território por meio de convênio entre a Prefeitura e
Agepan, atendendo o que preconiza a Lei Federal n° 11.445/2007.
A Agepan dispõe de quadro técnico especializado para o exercício da regulação,
planejamento e fiscalização dos serviços prestados a qualquer município do Estado.
Não há custos incidente sobre os serviços de regulação para a Prefeitura, pois a taxa
é financiada por um pequeno percentual incidente sobre a fatura de abastecimento
de água e esgotamento sanitário, bancado por todos os usuários do serviço.
O Quadro 11 apresenta os indicadores e informações em que a Câmara Técnica de
Saneamento (CATESA) da AGEPAN considera relevante para os serviços de
abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, onde são passíveis de
auditoria e podem ser aplicados de modo diversificado.
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Quadro 11 – Principais indicadores utilizados pela AGEPAN
Universalização

Eficiência

Qualidade

Econômico
Financeiro

Índice de
Atendimento
Urbano de Água

Índice de Perdas
na Distribuição

Índice de
Hidrometração

Margem da
Despesa de
Exploração

Índice de
Coleta de Esgoto

Índice
de produtividade
de Pessoal Total

Índice de
Macromedição

Clientes de
LP/Receita
Ano-Base

Incidências das
Análises de
Coliformes Totais
Fora do Padrão

Tarifa Média de
Água

Índice de Despesa
por Consumo de
E.E. nos Sistemas
de Abastecimento
de Água
Índice de
Esgoto Tratado
Referido a
Água Consumida

Despesa Total com
os Serviços
por m³ Faturado
Despesa
Média Anual por
Empregado

Extravasamentos
de Esgotos por
Extensão de rede

Tarifa Média de
Esgoto

Contexto
Extensão
da Rede de
Água por
Ligação
Densidade de
Economias de
Água por
Ligação
Consumo
Médio de Água
por Economia
Participação das
economias
Residenciais de
Água no Total
das e Economias
de Água
Extensão da
Rede de Esgoto
por Ligação

Fonte: CTSan/ABAR 2014. Adaptado por Groen, 2017.

9.2.3.2 Fiscalização - IMAM

O Instituto de Meio Ambiente de Dourados (IMAM) atualmente possui um
departamento de fiscalização ambiental, com a seguinte função:
“Proteger o meio ambiente garantindo controle da poluição, do
saneamento básico e domiciliar, da água e seus usos, dos esgotos
sanitários, da coleta, transporte e disposição final do lixo e das
condições ambientais das edificações, através da aplicação aos
infratores das penalidades previstas na legislação vigente [...]”

Desta forma, o plano propõe o fortalecimento das atribuições do IMAM, no que se
refere, principalmente à insalubridade ambiental resultante da ausência e/ou
ineficiência dos serviços de saneamento básico de Dourados, onde as ações do
IMAM deverão agir em conformidade com as do Departamento Municipal de
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Saneamento Básico proposto no PMSB. A integralidade de atuações de ambos os
órgãos, proporcionará uma cooperação na elaboração de dados e relatórios
técnicos gerados para cada eixo, visto que, uma ação em conjunto prioriza as ações
de emergências, promovendo o alcance dos objetivos e metas propostas ao
município.
O IMAM tem como finalidade manter o meio ambiente equilibrado, buscando
orientar o desenvolvimento socioeconômico em bases sustentáveis, atuando na:
 Expedição e renovação da licença ambiental;
 Fiscalização ambiental;
 Parecer ambiental, laudos, enquadramentos e notificações ambientais.
Nesse sistema de gestão integrada entre diferentes entes, o IMAM funcionaria como
agente fiscalizador referente às condições ambientais e os eixos do saneamento,
função essa já realizada pelo setor de fiscalização do IMAM. Na Tabela 28 elencouse as atividades mais importantes para o setor de saneamento.

Tabela 28 – Atividades realizadas pelo setor de fiscalização do IMAM, referente ao saneamento
Ação

Descrição

Verificar/diagnosticar e definir os problemas que
determinadas atividades podem causar por sua inserção
ou execução no ambiente;
Lavrar através de documentação específica os pontos
Laudos de Constatação
críticos analisados pelos fiscais ambientais durante as
fiscalizações;
Lavrar através de documentação específica as propostas
Notificação
de mudança ou adequação do empreendimento
vistoriado de acordo com a legislação;
Aplicar multas em função do descumprimento de Leis
Autos de Infração
Ambientais;
Documentar as condições ambientais dos locais
Relatório Ambiental
vistoriados.
Fonte: IMAM, 2016. Adaptado por Groen, 2017.
Parecer Ambiental
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FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
A instauração de um Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB) tem como
objetivo estimular a criação de uma reserva com aporte financeiro especifica, a fim
de subsidiar os serviços pertinentes ao saneamento básico do município, levando em
consideração as possibilidades financeiras, de forma a garantir o cumprimento das
obrigações assumidas, evitando assim, a utilização de verbas reservadas a este fundo
em outros objetos, bem como assegurando a eficiência e continuidade da
prestação dos serviços de saneamento básico.
A criação de um fundo com estas características está embasada na Lei Federal n°
4.320/1964, a qual dispõe sobre as Normas Gerais de Direito Financeiro para a
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, e determina em seu Art. 71º que os fundos especiais
são constituídos pelos produtos e receitas especificadas, sendo vinculados por lei à
realização de determinados objetos ou serviços, desde que facultados a adoção de
normas peculiares de aplicação.
O município de Dourados já possui um Fundo Municipal de Saneamento, instituído
pela Lei Municipal n° 3.933/2015, vinculado a Secretária Municipal de Planejamento,
constituído como um instrumento de captação de recursos públicos ou privados,
destinados a obras públicas. Estes recursos podem ser captados por meio de
convênios,

contratos,

parcerias,

dotações

orçamentárias,

transferências

e

aplicações financeiras dos recursos para os objetivos descritos na Figura 35, conforme
preconiza o parágrafo único do Art. 1 da referida lei.
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Objetivos do Fundo Municipal de Saneamento
•Executar de obras de saneamento;
•Custear contrapartida em contratos ou convênios com recursos para obras
de seaneamento;
•Recuperação da malha asfáltica danificada por obras de saneamento;
•Obras de saneamento básico, drenagem ou soluções de águas pluviais
urbanas;
•Outras obras aprovadas pelo Conselho Gestor do Fundo.
Figura 35 – Atividades passíveis de destinação dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento

Assim, de uma forma geral, os fundos especiais devem ter objetivos principais, como
no caso sugerido, subsidiar os serviços pertinentes ao saneamento básico, além de
prover receitas para custear as atividades do Departamento Municipal de
Saneamento Básico de Dourados.
Ressalta-se também a importância do Fundo Municipal de Saneamento Básico
funcionar de forma segregada entre os serviços de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos, abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana
e manejo das águas pluviais, em virtude da gestão financeira ser específica por eixo
do saneamento.
O Fundo Municipal de Saneamento, conforme mencionado no Art. 3 de sua
respectiva lei, está vinculado a Secretária Municipal de Planejamento, órgão gestor
e responsável pelas obrigações e direitos, movimentações de recursos e respectivas
prestações de conta. Destaca-se ainda, que o Fundo é gerido por uma Conselho
Gestor, órgão este, de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador da aplicação dos
recursos, constituído por 05 (cinco) membros titulares, sendo eles:
 Secretário Municipal de Planejamento (Presidência do Conselho);
 Um representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
 Um representante da Sanesul (Prestadora dos Serviços);
 Um representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
 Um representante da Procuradoria Geral do Município.
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Destaca-se que os representantes e suplentes são nomeados pelo Prefeito Municipal,
com mandato de dois anos, sendo permitida a recondução. O Conselho Gestor,
segundo o Art. 4 da supracitada Lei, bem como do Decreto Municipal n° 2.426/2016
em seu Art. 1, destacam como competência do Conselho:
 Gerir o Fundo Municipal de Saneamento;
 Definir os critérios para a seleção dos programas e projetos a serem
financiados com recursos do Fundo Municipal de Saneamento para dar
cumprimento dos objetivos, finalidade e diretrizes estabelecidas na lei;
 Aprovar a destinação e utilização dos recursos do Fundo Municipal de
Saneamento;
 Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do fundo, solicitando, se
necessário, o auxílio do órgão de finanças do Executivo;
 Aprovar semestralmente as demonstrações das receitas e despesas do Fundo;
 A gestão patrimonial, de bens, valores e títulos, do fundo;
 Suspender o desembolso de recurso caso sejam constatadas irregularidades
na aplicação;
 Manter o controle sobre convênios ou contratos com previsão de recursos
destinado ao Fundo Municipal de Saneamento;
 Elaborar seu regimento interno.
O Fundo Municipal de Saneamento, de um modo geral, tem por finalidade custear
os serviços de saneamento básico, entretanto, para o alcance dos objetivos, tornase necessário a arrecadação do fundo. Deste modo à Figura 36 apresenta as
possíveis fontes de recursos para o Fundo Municipal de Saneamento de Dourados.
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Fontes possíveis de arrecadação de recursos para o Fundo Municipal
•Transferências de agências e fundos de desenvolvimento nacionais,
internacionais, a título de contribuição, subvenção ou doação, além
de outras formas de transferências de fundo perdido;
•Doações de pessoas físicas e/ou jurídicas, entidades públicas e /ou
privadas participantes de programas de incentivo;
•Contribuições, subvenções e auxílios da União, Estado e do Município,
de suas administrações Diretas e Indiretas;
•Arrecadações resultantes de consórcios, programas de cooperação,
contratos e convênios, celebrados entre o Município e instituições
públicas e/ou privadas, nacionais e/ou estrangeiras, inclusive
específicos de serviços de água ou esgoto ou ambiental;
•Transferências autorizadas de recursos de outros fundos;
•Dotações orçamentárias repassadas pelo Município e créditos
adicionais suplementares que a lei estabelecer no transcorrer de
cada exercício;
•Aportes de fundos oficiais repassados pelo Governo Federal ou
Estadual;
•Recursos provenientes de contratos de parcerias com a iniciativa
privada e suas entidades;
•Valores decorrentes da remuneração do Fundo Municipal de
Saneamento, resultantes de aplicações financeiras dos recursos não
comprometidos; bem como juros e quaisquer outros rendimentos
eventuais;
•Doações, legados e contribuições de pessoas físicas e jurídicas;
•Os provenientes de termos de ajustamento de conduta com o
Ministério Público de Mato Grosso do Sul;
•Outras receitas ou dotações orçamentárias autorizadas em lei.
Figura 36 – Possíveis fontes de arrecadação, segundo a Lei Municipal n° 3.933/2015
Fonte: Dourados, 2015.

É importante observar que para a utilização de fundos especiais, torna-se essencial
cumprir as exigências das legislações vigentes, tanto da Lei n° 4.320/1964, como a Lei
da Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), além dos registros
(patrimoniais, financeiros e orçamentários) do Fundo Municipal de Saneamento
Básico, sendo de competência da contabilidade da administração pública de
Dourados, com a possível criação de registros auxiliares para possibilitar a orientação
dos gestores no que tange ao cumprimento das metas.
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PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS

Para que as propostas de melhorias dos serviços de saneamento básico ocorram de
forma efetiva no município de Dourados, os projetos de engenharia (Básico e
Executivo) deverão ser executados seguindo os moldes apresentados no Quadro 12.

PROJETO BÁSICO

Quadro 12 – Definições de Projeto Básico e de Projeto Executivo
Tipo do
DEFINIÇÃO
Projeto
Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou
serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra
e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os
seguintes elementos:
a. desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da
obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b. soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as
fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e
montagem;
c. identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos
a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a
sua execução;
d. informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos,
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o
caráter competitivo para a sua execução;
e. subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra,
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
f. orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.
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PROJETO EXECUTIVO

Tipo do
Projeto

DEFINIÇÃO
Inciso X: O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
Segundo Brasil (1997), é o conjunto de informações técnicas necessárias e
suficientes para a realização do empreendimento, contendo de forma clara,
precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita
instalação, montagem e execução dos serviços e obras objeto do contrato.

O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à
realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e
seus componentes. Além dos desenhos que representem todos os detalhes
construtivos elaborados com base no Projeto Básico aprovado, o Projeto
Executivo será constituído por um relatório técnico, contendo a revisão e
complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo
apresentados naquela etapa de desenvolvimento do projeto. O Projeto
Executivo conterá ainda a revisão do orçamento detalhado da execução dos
serviços e obras, elaborado na etapa anterior, fundamentada no detalhamento
e nos eventuais ajustes realizados no Projeto Básico.".
Fonte: Lei Federal n° 8.666/1993 e Brasil, 1997. Adaptado por Groen, 2017.

Ressalta-se que projetos mal elaborados podem provocar prejuízos técnicos,
econômicos, financeiros e legais, decorrentes de atrasos na entrega do
empreendimento, da baixa qualidade do produto gerado, dos custos adicionais
para a viabilização do empreendimento, ou até mesmo da inviabilização de todo o
processo de implantação.
Os projetos de engenharia devem atender os seguintes aspectos:
 Compatibilizar com o Plano Municipal de Saneamento Básico;
 Atender os requisitos e normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT);
 Adequar-se aos custos e prazos de execução;
 Viabilizar as técnicas de solução proposta entre as alternativas
estudadas;
 Atender às legislações ambientais;
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Juntamente com o Projeto Executivo sugere-se apresentar o Projeto Operacional,
descrevendo a forma de operação que fora considerada no projeto, contendo todo
o detalhamento do funcionamento do item projetado, incluindo ações de
manutenções preventivas e periódicas.
Recomenda-se que a gestão pública, nos casos de contratação de empresas
terceirizadas, elabore Termo de Referência, de forma clara e concisa, exigindo a
apresentação detalhada de todas as etapas de execução da obra, fabricação de
equipamento e/ou montagem de infraestrutura. Este instrumento deve estar
incorporado ao processo licitatório e ser referenciado no contrato de forma que a
municipalidade tenha meios legais de exigir o fiel cumprimento do contratado, de
forma a atender por inteiro o processo e evitar dificuldades futuras devido a falhas
e/ou inconsistências nos projetos.
Além do exposto, os poços tubulares profundos para abastecimento de água devem
ser construídos conforme regulamentação das normas específicas, apresentado no
Quadro 13.

Quadro 13 – Normas regulamentadoras para construção de poços tubulares profundos
NORMA
REGULAMENTAÇÃO
Projeto de poço tubular profundo para captação de
ABNT/NBR 12212
água subterrânea;
Construção de poço tubular profundo para
ABNT/NBR 12244
captação de água subterrânea;
ABNT/NBR
Dispõe sobre tubos de PVC para poços tubulares
13604/13605/13606/130607/13608
profundos;
ABNT/NBR – 13895/1997

Poços de Monitoramento.

Os poços tubulares que encontrarem-se desativados deverão ser adequadamente
tamponados, após desinfecção realizada conforme preconiza a ABNT/NBR
12.244/2006, evitando assim a poluição dos aquíferos ou consequências adversas
decorrentes de acidentes. Destaca-se que o usuário deverá solicitar autorização de
tamponamento ao Órgão responsável, apresentando projeto elaborado por
responsável técnico, com respectiva ART. Ademais, os poços desativados deverão
ser tamponados conforme as recomendações:
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 Perfurados em aquíferos friáveis (porosos), próximos à superfície, deverão ser
preenchidos com material impermeável e não poluente, como argila,
argamassa ou pasta de cimento, para evitar a penetração de água da
superfície no interior do poço ou ao longo da parte externa do revestimento;
 Perfurados em aquíferos de rochas fraturadas, deverão ser tamponados com
pasta ou argamassa de cimento, colocada a partir da primeira entrada de
água até a superfície, com espessura nunca inferior a 20,00 m, sendo que a
parte inferior deverá ser preenchida com pedra britada, seguida de
desinfecção com solução de hipoclorito de sódio ou de cálcio;
 Os poços que captam água de aquífero confinado, deverão ser tamponados
com pasta de cimento, injetada sob pressão a partir do topo do aquífero. A
exploração de dois ou mais aquíferos distintos exige selos individuais junto ao
topo de cada formação;
 As escavações, sondagens ou poços para pesquisa, lavra mineral ou outros
fins, que atingirem aquíferos, deverão ter procedimento de tamponamento
idêntico ao dos poços definitivamente desativados.
 Em

casos

especiais,

envolvendo

contaminação

de

água

ou

área

contaminada, os procedimentos previstos nos subitens anteriores poderão ser
diferenciados.
Seguindo estas recomendações específicas, as legislações ambientais e as normas
técnicas aplicáveis, o município terá a concretização da implantação e a eficiência
das estruturas projetadas asseguradas.

DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O licenciamento ambiental é essencial para a regularização e a implantação de
qualquer atividade que possa gerar impactos ao meio ambiente, inclusive para os
serviços de saneamento básico. O procedimento administrativo para obtenção das
licenças varia de acordo com os tipos de atividades a serem realizadas, sendo de
competência dos órgãos ambientais responsáveis.
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É relevante salientar a importância do licenciamento ambiental das atividades já em
funcionamento ou as que serão exercidas futuramente, tanto para implementação
como operação, pois sem as devidas licenças, podem acarretar em multas/
interdições e/ou embargos aos empreendimentos.
Os sistemas dos eixos do saneamento básico - abastecimento de água, coleta e
tratamento de esgoto, manejo das águas pluviais e resíduos sólidos - são passíveis de
licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente. No Estado de Mato
Grosso do Sul, o órgão responsável pela gestão e controle ambiental é o Instituto de
Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), autarquia vinculada à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura
Familiar (SEMAGRO), no qual através da Resolução n° 009 de 29 de junho de 2015,
que estabelece as normas e os procedimentos para o licenciamento ambiental
estadual.
O IMASUL dispõe de um termo de cooperação técnica celebrado com o IMAM
visando à implantação da gestão ambiental integrada com ênfase no processo de
licenciamento ambiental e fiscalização de atividades e empreendimentos de
impacto local em Dourados. Diante disto, algumas atividades são licenciadas pelo
IMAM.
Ressalta-se que antes da realização do protocolo dos pedidos de licenças, deve-se
observar na resolução vigente, a existência de documentações adicionais para
cada fase do licenciamento, bem como os requisitos mínimos que devem ser
abordados nos estudos. Os quadros apresentados a seguir mostram os estudos
ambientais e as documentações necessárias para a obtenção das licenças, que
variam conforme o porte e atividade do empreendimento e as fases de
licenciamento (licença prévia, de instalação, de operação ou licença de instalação
e operação).
Para a obtenção dos formulários e os termos de referência, deve-se consultar o site
do IMASUL, e em caso de dúvidas deverá ser realizado o protocolo da carta consulta
junto ao IMASUL ou IMAM, para maiores esclarecimentos sobre o licenciamento
ambiental.
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O Quadro 14 apresenta os tipos de licenças e seus respectivos estudos necessários e
órgão licenciador, referente ao processo de licenciamento ambiental das atividades
relacionadas ao Sistema de Abastecimento de Água.

Quadro 14 – Procedimentos necessário para o licenciamento ambiental de SAA
ATIVIDADES

LICENÇAS

Licença Prévia (LP):
– Relatório Ambiental Simplificado (RAS);
– Estudo de Viabilidade Hídrica (EVH);
– Formulário de Atividades de Saneamento;
SAA – contemplando
Captação, Adução de Licença de Instalação (LI):
Água Bruta e Estação
– Projeto Executivo (PE);
de Tratamento de Água – Plano Básico Ambiental (PBA), incluindo PAM,
PGR e PPRA;
Licença de Operação (LO):
– Relatório Técnico de Conclusão (RTC);
Fonte: Resolução n° 009/2015. Adaptado por Groen, 2017.

ÓRGÃO
LICENCIADOR

IMAM

O Quadro 15 apresenta os tipos de licenças e seus respectivos estudos necessários e
órgão licenciador, referente ao processo de licenciamento ambiental das atividades
relacionadas ao Sistema de Esgotamento Sanitário.

Quadro 15 – Procedimentos necessários para o licenciamento ambiental do SES
ATIVIDADE

LICENÇAS

ÓRGÃO
LICENCIADOR

SES – Contemplando
Elevatória, Estação de
Tratamento de Esgoto
(ETE) e Emissário
(observar Resolução
Conama N° 377/06)

Licença Prévia (LP):
– Relatório Ambiental Simplificado (RAS);
Licença de Instalação (LI):
– Projeto Executivo (PE);
– Plano Básico Ambiental (PBA), incluindo PAM, PGR
e PPRA;
Licença de Operação (LO):
– Relatório Técnico de Conclusão (RTC);

IMAM

Outorga de Uso de Recursos Hídricos no SIRIEMA;

Estação Elevatória de
Esgoto – EEE (observar
Resolução Conama N°
377/06)

Licença Prévia (LP):
– Proposta Técnica Ambiental (PTA);
– Projeto Executivo (PE);
– Plano Básico Ambiental (PBA), incluindo PAM;
– Formulário de Atividades de Saneamento;
– Formulário Industrial Modelo I;
Licença de Operação (LO):
– Relatório Técnico de Conclusão (RTC);

Fonte: Resolução n° 009/2015. Adaptado por Groen, 2017.
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O Quadro 16 apresenta os tipos de licenças e seus respectivos estudos necessários e
órgão licenciador, referente ao processo de licenciamento ambiental das atividades
relacionadas ao Sistema de Drenagem urbana.

Quadro 16 – Procedimentos necessários para o licenciamento ambiental do sistema de drenagem
urbana
ATIVIDADES

Sistema de Drenagem
Urbana – Lançamento
ou Disposição Final das
Águas
Coletadas/Drenadas

Sistema de
Macrodrenagem –
Obras de Retificação,
Canalização,
Revitalização e/ou
Recuperação de
Cursos D’água

Dique de proteção
contra enchentes em
áreas urbanas até
1.000 m de
comprimento;

LICENÇAS
Licença de Instalação e Operação (LIO)
– Proposta Técnica Ambiental (PTA);
– Projeto Executivo (PE);
– Plano de Recuperação de Áreas Degradadas em APP
(PRADE–APP);
– Formulário de Obras de Drenagem e Artes Especiais;
– Caracterização da bacia de drenagem e do corpo
receptor;
– Proposta Técnica Ambiental (PTA), incluindo PAC e
PCA;
– Projeto Executivo (PE);
– Plano de Recuperação de Áreas Degradadas em APP
(PRADE–APP);
– Formulário de Obras de Drenagem e Artes Especiais;
– Caracterização da bacia de drenagem e do corpo
receptor;
OBS: Concluída a instalação da atividade, deverá ser
apresentado o Relatório Técnico de Conclusão (RTC)
antes do início efetivo da operação com registro
Fotográfico e Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART).
Licença de Instalação e Operação:
– Comunicado de Atividade;
– Projeto Executivo;
– Relatório Técnico de Conclusão (RTC) antes do início
efetivo da operação com registro fotográfico e ART.

ÓRGÃO
LICENCIADOR

IMAM

IMAM

IMASUL

Fonte: Resolução n° 009/2015. Adaptado por Groen, 2017.

O Quadro 17 apresenta as principais atividades relacionadas aos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos que são passiveis de licenciamento ambiental.
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Quadro 17 – Procedimentos necessários para o licenciamento ambiental do sistema limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos
ATIVIDADES

LICENÇAS

ÓRGÃO
LICENCIADOR

Aterro Sanitário Resíduos Sólidos Urbanos
Domiciliares
(capacidade até 20
ton/dia);

Licença Prévia (LP):
– Relatório Ambiental Simplificado (RAS);
– Formulário para Sistema de Tratamento e Disposição
Final de Resíduos;
Licença de Instalação (LI):
– Projeto Executivo (PE);
– Plano Básico Ambiental (PBA), incluindo PAM;
Licença de Operação (LO):
– Relatório Técnico de Conclusão (RTC);
– PPO da atividade (Manual de Operação de Aterro
Sanitário);

IMAM

Aterro para Resíduos de
Serviços da Saúde
(capacidade até 20
ton/dia);

Licença de Instalação e Operação (LIO):
– Relatório Ambiental Simplificado (RAS);
– Estudo de Sondagem de Solo (ESS);
– Projeto Executivo (PE);
– Plano Básico Ambiental (PBA);
– Relatório Técnico de Conclusão (RTC)

IMAM

Aterro para Resíduos
Industriais – Classe II-A e
II-B (não perigosos)
(capacidade até 20
ton/dia);

Aterro para Resíduos
Industriais – Classe I(perigosos)
(capacidade até 20
ton/dia);
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Licença Prévia (LP):
– Relatório Ambiental Simplificado (RAS);
– Formulário para Sistema de Tratamento e Disposição
Final de Resíduos;
– Estudo de Sondagem de Solo (ESS);
– Projeto Executivo (PE);
– Plano Básico Ambiental (PBA);
Licença de Operação (LO):
– Relatório Técnico de Conclusão (RTC);
– Plano de Automonitoramento (PAM).
Licença Prévia (LP):
– Relatório Ambiental Simplificado (RAS);
– Formulário para Sistema de Tratamento e Disposição
Final de Resíduos;
– Estudo de Sondagem de Solo (ESS);
– Projeto Executivo (PE);
– Plano Básico Ambiental (PBA);
Licença de Operação (LO):
– Relatório Técnico de Conclusão (RTC);
– Plano de Automonitoramento (PAM);

IMAM

IMASUL

Ecopontos

Licença de Instalação e Operação (LIO):
– Proposta Técnica Ambiental (PTA);
– Projeto Executivo (PE);
– Plano Básico Ambiental (PBA);
– Relatório Técnico de Conclusão (RTC);

IMAM

Armazenamento
temporário de resíduos
perigosos
(área útil até 1.000 m2)

Licença Prévia (LP):
– Relatório Ambiental Simplificado (RAS);
– Formulário para Sistema de Tratamento e Disposição
Final de Resíduos;
– Projeto Executivo (PE);
– Plano Básico Ambiental (PBA);
Licença de Operação (LO):
– Relatório Técnico de Conclusão (RTC);
– Plano de Automonitoramento (PAM);

IMAM
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ATIVIDADES

Armazenamento
temporário de resíduos
perigosos
(área útil de 1.000 até
10.000m2)

Armazenamento
temporário de resíduos
perigosos
(área útil acima de
10.000 m2)

LICENÇAS
Licença Prévia (LP):
– Estudo Ambiental Preliminar (EAP);
– Formulário para Sistema de Tratamento e Disposição
Final de Resíduos;
Licença de Instalação (LI):
– Projeto Executivo (PE);
– Plano Básico Ambiental (PBA);
Licença de Operação (LO):
– Relatório Técnico de Conclusão (RTC);
– Plano de Automonitoramento (PAM);
Licença Prévia (LP):
– Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA);
– Formulário para Sistema de Tratamento e Disposição
Final de Resíduos;
Licença de Instalação (LI):
– Projeto Executivo (PE);
– Plano Básico Ambiental (PBA), incluindo PAM;
Licença de Operação (LO):
– Relatório Técnico de Conclusão (RTC);
– PPO da atividade (Manual de Operação de Aterro
Sanitário);

ÓRGÃO
LICENCIADOR

IMASUL

IMASUL

Fonte: Resolução n° 009/2015. Adaptado por Groen, 2017.

Entretanto, algumas atividades, por serem consideradas de impacto ambiental
irrelevante, são isentas de licenciamento ambiental sendo necessária apenas a
Declaração Ambiental eletrônica. Conforme a Resolução SEMAC n° 02/2012, para os
serviços de saneamento básico e infraestrutura (drenagem urbana), as seguintes
atividades são isentas:
 Instalação e operação de Rede de Abastecimento de Água Tratada;
 Instalação e operação de Reservatórios e Centros de Reservação de Água
Tratada;
 Instalação e operação de Estações Elevatórias de água tratada;
 Captação, adução e tratamento de água superficial de reservatório artificial
de águas pluviais, a exemplo de açudes;
 Sistemas urbanos de drenagem superficial de águas pluviais e galerias urbanas
de águas pluviais desde que não contemplem o sistema de lançamento de
efluentes ou disposição final das águas coletadas que deverá ser
obrigatoriamente licenciado;
 Instalação e operação de Rede Coletora de Esgoto Sanitário, desde que esta
última esteja ligada a Estação elevatória ou de Tratamento de Esgoto
devidamente licenciada conforme indicado nas Resoluções CONAMA nº
237/97 e Resolução CONAMA nº 377/06.
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FORMAS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRELATOS AO
SANEAMENTO BÁSICO

9.6.1 Planejamento Institucional, Gerencial e Legal do SAA e SES

O Planejamento Institucional e Gerencial tem por finalidade apresentar as diretrizes e
proposições recomendadas para o município de Dourados, com o objetivo de
reestruturar do ponto de vista organizacional e estrutural, a capacitação institucional
da gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
essencialmente em relação ao planejamento, prestação, fiscalização e regulação
deste serviço, de forma que a Administração Pública Municipal alcance a melhoria
institucional e que atenda as propostas dos Programas, Projetos e Ações deste PMSB.
Ressalta-se que no item 9.2.1, foram apresentadas as propostas relacionadas a
regulação e fiscalização de todos os serviços de saneamento básico, bem como do
Controle Social que também deverá ser implementado, conforme exigido pela Lei
Federal n° 11.445/2007.

9.6.1.1 Alternativas de gestão dos serviços

O conjunto de requisitos mínimos para a prestação dos serviços de saneamento
básico inclui a regularidade do fornecimento e a qualidade da água entregue ao
consumidor final, passando pela adequação dos descartes de água servida,
devidamente tratada, a critérios ambientais mínimos.
Consoante ao Art. 241 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços
públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.
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A gestão dos serviços relacionados ao abastecimento de água esgotamento
sanitário atualmente é realizada pela Sanesul, mediante um Convênio de Concessão
com Gestão Compartilhada celebrado em 09 de setembro de 1999, outorgando a
empresa de saneamento o direito de implantar, ampliar, administrar e explorar os
serviços, por um período de 20 anos, ou seja, prazo vigente até setembro de 2019.
Conforme o contrato, a renovação do contrato poderá ser automaticamente
renovada, por período igual, se o Poder Concedente não manifestar contrário em
até seis meses antes de findar o prazo de vigência.
Cabe ao Executivo Municipal, em conjunto com a Câmara de Vereadores a decisão
de renovar ou não a concessão, devendo ser subsidiada por um aprofundado
conhecimento técnico, financeiro e administrativo do sistema e pela avaliação da
estruturação municipal necessária para atender as demandas operacionais
provenientes da assunção do sistema (BARROS, 1995).
O fluxograma da Figura 37 apresenta basicamente o direcionamento da prestação
dos serviços de abastecimento de água na Sede Urbana e Distritos de Dourados a
partir da decisão de renovar ou não a concessão com a Sanesul quando do
vencimento do contrato correspondente.
Na intenção positiva de continuar com os serviços do SAA e SES concedidos à
Sanesul, encontra-se a oportunidade de renegociação da concessão, considerando
que, no caso de Dourados, o Convênio supracitado foi consolidado anteriormente a
Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal n° 11.445/2007), a qual
estabelece diretrizes e condições de validade de contrato para prestação de
serviços públicos de saneamento básico.
Logo, este é o momento favorável ao município, pois exige uma atuação do Poder
Concedente (Titular do serviço) em avaliar e definir com mais precisão os direitos e
responsabilidades de ambas as partes interessadas, atender o que preconiza a PNSB,
realizar um balanço econômico e financeiro dos serviços realizados durante o
período de vigência do contrato, além de integrar o planejamento proposto no Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB), estabelecendo assim, um novo contrato
de concessão.

247

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 248 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PROSPECTIVAS DOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS

Já a decisão de não renovação, o titular dos serviços deverá definir a forma de
administração e gestão para assunção dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário. Nas alternativas de organização da estrutura administrativa,
encontram-se as seguintes:
 Gestão Pública (serviço vinculado à administração direta ou indireta);
 Gestão Pública Associada (novas concessões públicas);
 Gestão Pública-Privada (concessão privada, PPP, contrato de prestação de
serviços).
As vantagens e desvantagens de cada alternativa de gestão para prestação dos
serviços públicos de saneamento encontram-se detalhadas no item 9.1 do presente
estudo.
Independente da escolha definida pelo Poder Executivo Municipal e Câmara de
Vereadores, todas as formas de gestão deverão atender os objetivos, metas e ações
propostas no Plano Municipal de Saneamento Básico de Dourados, conforme ilustra
a Figura 37.
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Figura 37 – Fluxograma das alternativas de gestão do SAA e SES de Dourados

Importante destacar que, extinta a concessão da Sanesul em Dourados,
representaria uma opção que pressupõe um amplo processo de discussão e
negociação com a companhia estadual, onde o município deverá atender o que
preconiza o contrato vigente, conforme destacado a seguir a Cláusula Décima
Quinta:
“Finda

a

concessão

por

qualquer

causa,

serão

transferidos

a

Concedente os bens e direitos vinculados aos serviços ora concedidos,
mediante indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens
reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualizado do
serviço concedido.
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Parágrafo primeiro – os bens e direitos serão avaliados por peritos de
reconhecida idoneidade e independência, escolhidos por mutuo
acordo, ficando o valor da avaliação sujeito a correção monetária até
a data do efeito pagamento de indenização.
Parágrafo segundo – do valor de indenização, serão deduzidos os saldos
devedores dos compromissos financeiros assumidos pela Concessionária,
em que a Concedente se sub-rogar na forma da referida cláusula. ”

Do exercício de titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, são
estabelecidos no Art. 11 da Lei Federal n° 11.445/2007 como condicionantes para
validade de contratos o seguinte:
I.

Existência de plano de saneamento básico;

II.

Existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômicofinanceira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do
respectivo plano de saneamento básico;

III.

Existência de normas de regulação que prevejam os meios para o
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de
regulação e de fiscalização;

IV.

Realização prévia de audiência e de consulta pública sobre o edital de
licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.

Ressalta-se que os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão
ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico (Art. 11 §1°).

9.6.1.2 Regulação e fiscalização

De acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico fica determinada a
criação de uma Agência Reguladora Municipal, com finalidade de fiscalizar e
regular os serviços da operadora de saneamento do município, independentemente
deste serviço ser prestado por organização Municipal, Estadual ou Regional, pública
ou privada, de modo a assegurar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados,
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bem como estabelecer mecanismos institucionais como a formação de um órgão
colegiado para que se possa desenvolver o controle social, tornando mais
participativas e transparentes as decisões sobre o saneamento básico.
A Política Municipal de Saneamento Básico de Dourados, Lei n° 3.266 de 2009 em seu
Art. 14 diz o seguinte: “A Agência Reguladora dos Serviços Concedidos do Município
de Dourados (ARSC), será, se e quando criada, o órgão regulador e fiscalizador dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Dourados, regida
pelos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das
decisões. Na ocasião de não criação da agência compete à Secretaria Municipal
de Obras Públicas realizar o seguinte:
I.

Regular e fiscalizar os serviços de saneamento básico, sejam eles prestados por
operadores públicos ou privados;

II.

Monitorar a distribuição de água e a coleta de esgoto no âmbito do Município
expedindo as normas reguladoras dos serviços que se fizerem necessárias;

III.

Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e
para a satisfação dos usuários;

IV.

Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas no Plano
Municipal de Saneamento referentes aos serviços concedidos;

V.

Fixar tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos
contratos, quanto a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam
a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos
ganhos de produtividade;

VI.

Editar normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais de
garantia do acesso universal, integral e equânime da prestação dos serviços.
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Apesar da política municipal de
saneamento básico de Dourados

Prestação do
Serviço

estabelecer tais responsabilidades

Sanesul

conforme mencionadas no Art. 14,
verifica-se que até o presente
momento, Dourados não criou a
ARSC e nem possui contrato com

Gestão atual
do SAA e SES
de Dourados

ente regulador e fiscalizador, no
entanto, conforme destacado no
item 9.2.3.1, atualmente a Agepan

Regulação e
Fiscalização

Titular dos
serviços

é o órgão que regula e fiscaliza os

Agepan

Prefeitura

serviços

de

abastecimento

de

água e esgotamento sanitário,

Figura 38 – Gestão atual do SAA e SES de Dourados

concedidos a Sanesul, conforme
apresenta a Figura 36.
A falta de um convênio entre Agepan e o município de Dourados com indicadores
e metas específicas, demonstra uma fragilidade institucional, pois seu papel de
regulação e fiscalização configura-se como importante e essencial para garantir a
qualidade dos serviços, sendo seus objetivos, conforme o Art. 22 da PNSB:
 Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e
para a satisfação dos usuários;
 Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
 Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência
dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;
 Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos
contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam
a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos
ganhos de produtividade.
Assim, cabe ao titular dos serviços definir o formato da agência de regulação e
fiscalização, sendo através da criação de uma estrutura municipal (que deverá estar
de acordo com o preconizado pelo PNSB) ou se conveniando à Agepan (que já
possui estrutura de acordo com o PNSB), conforme explicado no item 9.2.1.
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A Figura 39 apresenta a estrutura de fiscalização e regulação proposta ao município
de Dourados para os serviços de abastecimento de água na Sede Urbana e Distritos
Urbanos.

Figura 39 – Diagrama da forma de regulação e fiscalização proposta à Dourados
Fonte: Groen, 2017.

9.6.2 Planejamento Legal, Institucional e Gerencial do Sistema de
Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos

As legislações nacionais referentes ao saneamento básico, principalmente a Política
Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007) e a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) e seus respectivos decretos
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regulamentadores, trouxeram um arcabouço jurídico inovador, relacionado ao
sistema e serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, principalmente
quanto à universalização dos serviços, responsabilidade compartilhada sobre o ciclo
de vida, logística reversa, inclusão social, concessão dos serviços, instrumentos de
gestão, entre outros.
Neste sentido, o município de Dourados dispõe de uma Política Municipal de Resíduos
Sólidos (PMRS), mediante a Lei n° 3.494 de 21 de novembro de 2011, regulamentada
pelo Decreto nº 497/2011, no qual aborda as premissas apontadas na Lei Federal Nº
12.305/2010, e previa a inclusão do Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Integrado de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, previa a criação do Comitê Executivo da Política
Municipal de Resíduos Sólidos, envolvendo membros e estruturas organizacionais das
secretarias municipais mencionadas e o Comitê Orientador para a Implantação dos
Sistemas de Logística Reversa.
A Figura 40 apresenta de forma cronológica as criações de leis específicas sobre a
gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Dourados.

Figura 40 – Linha cronológica referente as legislações que envolve os resíduos sólidos em Dourados

Verifica-se que desde 2011 Dourados dispõe de instrumento legal para uma correta
gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Portanto, deve
o Poder Público Municipal executar as ações e diretrizes estabelecidas nas leis,
assegurando que seja implementada na prática, podendo desta forma alcançar os
objetivos propostos.
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O Quadro 18 traz uma compilação dos principais aspectos legais relacionados aos
resíduos sólidos.

Quadro 18 – Levantamento dos aspectos legais existentes e inexistentes em Dourados
ASPECTOS LEGAIS

LEI/DECRETO

 Decreto n° 497/11 - Art. 5°
Finalidade
de
apoiar
a
Institui o Comitê Executivo da Política
implementação da PMRS,
Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS)
articulação
dos
órgãos
governamentais;

estruturação
e
por meio da
e
entidades

Institui o Comitê orientador para
implementação
de
sistemas
de 
logística reversa;

Decreto n° 497/11 – Art 3° - inciso IV

Responsabilidades dos Geradores de 
Resíduos e do Poder Público


Lei n° 3494/11 (Art. 25 ao 47)
Decreto n° 497/11 (Art. 7 ao 10)

Sistema de Logística reversa



Decreto n° 497/11 (Art. 15 ao 36)

Diretrizes aplicáveis à gestão e

gerenciamento dos resíduos sólidos

Decreto n° 497/11 (Art.37 ao 42);

Sistema de coleta seletiva



Decreto n° 497/11 – (Art. 11 ao 14)

Participação
dos
Catadores
de

Materiais Recicláveis e Reutilizáveis

Decreto n° 497/11 – (Art. 43 ao 47)

Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos


Lei n° 3.494/11 - Título IV (Art.12 e 13)
Decreto n° 497/11 – Título VII (Art. 48 ao 50)


Cadastro Municipal de Operadores de

Resíduos Perigosos

Lei n° 3.494/11 – Art. 8 – inciso XIV
Decreto n° 497/11 Título VIII – da Política
Municipal de Resíduos Sólidos -

Projetos
Resíduos

Lei n° 3.494/11 – Art. 14 ao 18
Decreto n° 497/11 – Art. 58 ao 67)

de

Gerenciamento

de 


Instrumentos Econômicos




Lei n° 3.494/11 (Art. 53 ao 55)
Decreto n° 497/11 (Art. 69)

Instrumentos de Educação Ambiental



Decreto n° 497/11 (Art. 70)

Sistema de Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção Civil;


Lei n° 3.494/11 (Art. 19 ao 24);
Decreto n° 497/11 (Art. 71 ao 119);

Infrações no Gerenciamento
Resíduos Sólidos;

Lei n° 3.494/11;

dos

Lei instituindo taxas/tarifas e preços
públicos;



× INEXISTENTE;
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ASPECTOS LEGAIS

LEI/DECRETO

Instituição do poder de polícia para
quem multará o não cumprimento das
diretrizes legais;

LC n° 329/2017 – Art. 25: Cabe a SEMSUR - VI – a
fiscalização das posturas municipais, pertinentes à
legislação municipal de localização e as relativas
ao desenvolvimento de atividades, procedendo
às autuações e interdições, incluindo a
fiscalização de alvarás e demais documentos, em
conjunto com a Secretaria Municipal de
Planejamento, quando couber;
LC n° 55/2009 - No descumprimentos de Leis
Ambientais cabe ao órgão ambiental atuante
IMAM aplicar multas e demais sanções
administrativas (Art.131);

Incentivo à adoção de consórcios ou

cooperação;
Formalização da gestão associada
para disposição final de resíduos
sólidos, caso esta seja adotada pelo
poder público;
Lei de Parcerias Público-Privadas: Lei
responsável por instituir o Programa de
Parcerias
Público-Privadas
do
município.
Fonte: Groen, 2017.

Lei n° 3.494/11 (Art. 8 – inciso XVIII);

× INEXISTENTE;

× INEXISTENTE.

Diante do exposto e para atendimento legal do planejamento definido neste
instrumento de gestão, o município de Dourados deverá priorizar a avaliação para
instituição dos instrumentos legais inexistente.
Além disso, recomenda-se ao Poder Público Municipal, como planejamento
estratégico do PMSB, fortalecer e implementar na prática os instrumentos instituído no
Art. 5° do Decreto n° 497/11, o Comitê Executivo da PMRS (Lei n° 3494/11) a ser
formado por oito (08) secretarias, IMAM, Agência Municipal de Trânsito e Guarda
Municipal, que tem a finalidade de apoiar a estruturação e implementação da
política, por meio da articulação dos órgãos e entidades governamentais, de modo
a possibilitar o cumprimento das determinações e das metas previstas na PMRS.
Consoante ao Art. 6 do decreto, são suas competências:
I.

Definir os procedimentos para elaboração do Plano Municipal de Resíduos
Sólidos;
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II.

Avaliar a implementação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos;

III.

Definir as informações complementares ao Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos Perigosos;

IV.

Promover estudos, em conjunto com o titular da competência legal, visando
a desoneração tributária de produtos recicláveis e reutilizáveis e a
simplificação dos procedimentos para o cumprimento de obrigações
acessórias relativas à movimentação de produtos e embalagens fabricados
com estes materiais;

V.

Promover estudos, em conjunto com o titular da competência legal, visando
a criação, modificação e extinção de condições para a utilização de linhas
de financiamento ou creditícias de instituições financeiras federais;

VI.

Formular estratégia para a promoção e difusão de tecnologias limpas para a
gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos;

VII.

Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento nas atividades de reciclagem,
reaproveitamento e tratamento dos resíduos sólidos;

VIII.

Propor medidas para a implementação dos instrumentos e efetivação dos
objetivos da Política Municipal de Resíduos Sólidos;

IX.

Definir e avaliar a implantação de mecanismos específicos voltados para
promover a descontaminação de áreas órfãs;

X.

Implantar ações destinadas a apoiar a elaboração, implementação,
execução e revisão dos planos de resíduos sólidos;

XI.

Contribuir, por meio de estudos específicos, com o estabelecimento de
mecanismos de cobrança dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos urbanos pelos seus respectivos titulares.

Verifica-se então que Dourados dispõe de um importante instrumento legal, com sua
estrutura e atribuições já definidas, no qual recomenda-se que sua formalização seja
concomitante à consolidação da versão final do Plano Municipal de Saneamento
Básico, visto que, poderá estar atuando principalmente no que refere aos programas,
metas, projetos e ações estabelecidas para os serviços de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos.
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9.6.2.1 Prestação dos serviços

A lei em vigor que dispõe sobre a estruturação organizacional da Prefeitura Municipal
de Dourados, Lei Complementar n° 329 de 18 de abril de 2017, define as atribuições
dos órgãos municipais, onde em seu Art. 25 descreve que compete a Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) os serviços de limpeza e manejo de resíduos
sólidos, conforme descrito a seguir:
I – o planejamento, a elaboração e a execução, direta ou indireta, de projetos
de administração, manutenção e obras de conservação, e preservação
dos espaços públicos, como praças, jardins, parques, áreas verdes,
cemitérios, calçadas, guias e sarjetas, bocas de lobo, bocas de dragão,
poços de visita, logradouros e outros bens pertencentes ao Município, em
conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Secretaria
Municipal de Obras Públicas.
II – a coordenação, a gestão e a execução, direta ou indireta, dos serviços de
iluminação e limpeza pública, coleta e destinação final do lixo, capina,
roçada, varrição e limpeza das vias, logradouros públicos e dos mercados
e feiras livres, além da roçada de terrenos particulares, mediante
pagamento;
IV – a preservação da eficiência econômica e técnica dos serviços públicos
municipais concedidos, visando propiciar condições de regularidade,
continuidade, segurança, atualidade, universalidade e a estabilidade nas
relações entre a poder concedente, as entidades reguladas e os usuários;
V – a promoção de ações visando assegurar a prestação de serviços públicos
concedidos aos usuários de forma adequada e em condições de
eficiência, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e
modicidade nas suas tarifas;
Portanto, a gestão e controle de todos os serviços relacionados à limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos de Dourados fica de responsabilidade da SEMSUR. De
acordo com o apresentado no Diagnóstico Técnico-Participativo, atualmente a
prestação dos serviços relacionadas ao manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana
é administrado da seguinte forma:
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SEMSUR

Gestão Pública
Associada

Gestão Público-Privada

Convênio

Cooperação

Reciclanip

Agecold

Contratação de
prestadora de serviço

Financial; Litucera;
Atitude Ambiental e A&A

Figura 41 – Formas de administração e gestão dos serviços de Dourados
Fonte: Groen, 2017.

A forma de gestão fica a critério do município, o qual através de análises de
viabilidade pode optar por uma destas opções ou associar mais de uma, em virtude
da gestão dos componentes do saneamento básico envolverem distintas atividades
correlacionadas entre si.
Como verificado na Figura 41 o município apresenta as modalidades de Gestão
Pública Associada e Gestão Público-Privada para as prestações de serviços voltados
para a limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos. Assim, como já é
realizado no município de Dourados, recomenda-se a continuidade destas
modalidades de se associar com diferentes formas de prestação dos serviços,
devendo sempre ser feito previamente e justificada através de estudo de viabilidade
técnico-econômica.
Especificamente por demanda de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos
sólidos, o Quadro 19 apresenta algumas recomendações de forma de prestação de
serviços.
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Quadro 19 – Recomendação sobre formas de prestação dos serviços de limpeza urbana
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
RECOMENDAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO
Coleta convencional de resíduos sólidos
Gestão Público Privada
Coleta seletiva
Gestão Pública Associada
Serviços de varrição, capina e roçada
Gestão Público Privada
Disposição final de resíduos sólidos
Gestão Público Privada
Recuperação das áreas degradadas por
Gestão Público Privada
disposição final de resíduos sólidos
Contratação de Associação e/ou
Operação da Unidade de Triagem de
Cooperativas de Catadores(1) e Gestão
Resíduos Sólidos (UTR)
Público Privada
Tratamento e disposição final de
Gestão Público Privada
Resíduos de Serviços de Saúde
Resíduos da Construção Civil
Gestão Pública e/ou Gestão Público Privada
Fonte: Groen, 2017.
(1)
O inciso I, Art. 44, do Decreto nº 7.404, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
Federal nº 12.305/2010) cita a possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de cooperativas
ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

O Estado de Mato Grosso do Sul iniciou em 2014 a elaboração do Plano Estadual de
Resíduos Sólidos (PERS), onde acaba de consolidar a sua versão preliminar. Este
instrumento propõe aos municípios um sistema de regionalização dos serviços
relacionados à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. O PERS estabeleceu um
planejamento estratégico, priorizando formas de gestão consorciadas e integradas
conforme a viabilidade técnica e econômico-financeira.
A proposta que envolve o município de Dourados seria através do “Arranjo
Intermunicipal de Dourados” composto por mais treze cidades, sendo elas: Antônio
João, Caarapó, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã,
Jateí, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã, Rio Brilhante e Vicentina, onde a
prestação do serviço de disposição final de resíduos sólidos domiciliares e urbanos, se
daria na forma de Gestão Pública Associada.
Conforme o PERS, o município sede do arranjo seria Dourados, em razão de ser o
único município da região a dispor de um aterro sanitário público para disposição
ambientalmente adequada dos resíduos. Desta forma, as estruturas existentes seriam
utilizadas para atender os demais municípios dentro do horizonte temporal de 20
anos, sendo Dourados remunerado pela parcela de implantação e operação das
estruturas na proporção em que os municípios consorciados forem utilizá-las.

260

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 261 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOURADOS/MS

O Consórcio Público, por sua vez, constitui um importante instrumento de
cooperação federativa, tendo a segurança jurídica necessária para praticar atos
que possam melhorar a gestão pública. Dentre as vantagens de consórcio públicos,
destacam

as

seguintes:

segurança

Jurídica,

formalização

das

fontes

de

financiamento do Consórcio Público por meio do contrato de rateio; vantagens
licitatórias, vantagens processuais, imunidades tributárias e priorização na obtenção
de recurso federais (BATISTA, 2011).

9.6.2.2 Responsabilidade sobre os resíduos sólidos dos setores público e
privado

O Decreto Municipal n° 497/2011 dispõe em seu Art. 7° o seguinte:
Art. 7° - “Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,
consumidores e o titular do serviço público municipal de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos
(Art. 7, Decreto n° 497/2011).

A responsabilidade sobre os Resíduos Sólidos, de acordo com a PNRS (Lei Federal n°
12.305/2010), deve ser realizada de forma compartilhada entre o poder público, a
população e as respectivas empresas que fabricam e comercializam os produtos e
embalagens descartados posteriormente ao consumo. Ressalta-se o Art. 7°:
“§1º A responsabilidade compartilhada será implementada de forma
individualizada e encadeada.
§2º As regras para responsabilidade compartilhada serão definidas em termo
de compromisso envolvendo o titular do serviço público municipal de limpeza
urbana, fabricantes, importadores, comerciantes e consumidores. ”

De um modo geral, a responsabilidade compartilhada objetiva a minimização dos
volumes de resíduos sólidos e os rejeitos gerados, bem como a redução dos impactos
à saúde humana e a qualidade ambiental consequente do ciclo de vida dos
produtos. Além disso, conforme destacado no Art. 9 do Decreto n° 497/11, cada
responsável deve buscar a efetividade das ações, de forma a assegurar o
cumprimento das diretrizes contidas na Política Municipal de Resíduos Sólidos de
Dourados.
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Dentro deste contexto, as responsabilidades pelo gerenciamento dos resíduos estão
detalhadas na Figura 42.

PREFEITURA MUNICIPAL:

GERADOR:

•Domésticos (Pequenos Geradores);
•Comerciais (Pequenos Geradores);
•Público da esfera municipal (saúde,
construção civil, especiais, agrícolas,
etc.);
•Varrição (Público);
•Poda, capina e roçada (Público).

•Comerciais (Grandes Geradores);
•Serviço
de
Saúde
e
Hospitalar
(Particulares);
•Portos, aeroportos, terminais ferroviários
e rodoviários;
•Industrial;
•Agrícola;
•Resíduos da Construção Civil e
Demolição.

Figura 42 – Responsabilidades pelo gerenciamento, conforme a origem dos resíduos sólidos
Fonte: Groen, 2017.

Também é fundamental a distinção dos pequenos e grandes geradores, tanto de
responsabilidade pública como privada, para que as ações posteriores sejam
definidas, como por exemplo os instrumentos de gestão específicos (Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS).
É importante ressaltar que os resíduos que se enquadram na logística reversa, a
responsabilidade inclui apenas aos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, conforme especifica a PNRS, excluindo a responsabilidade do Setor
Público.

Contudo,

não

exime

aos

consumidores

observar

as

regras

de

acondicionamento, segregação e destinação final dos resíduos, conforme
estabelece o art 8° do Decreto n° 497/11.
Dentro da PNRS não são definidas as características dos grupos de pequenos e
grandes geradores, deixando a critério do Poder Municipal realizar a adoção através
de suas políticas públicas. Em Dourados, a Politica Municipal de Resíduos Sólidos –
PMRS apresenta a distinção apenas para os Resíduos da Construção Civil e
Demolição e Volumosos, conforme Figura 43.
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Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCCD) e Volumosos (RV)
•Grande Gerador de Resíduos da Construção Civil
•Destinados a usos não residenciais nos quais a área edificada seja igual ou superior a
4.000m²;
•Destinados a uso residencial que tenham mais de 100 unidades;
•Destinados a uso misto em que o somatório da razão entre o número de unidades
residenciais por 100 e da razão entre a área da parte da edificação destinada ao
uso não residencial por 4.000 m² seja igual ou superior a 1(um);
•Os parcelamentos de solo vinculados, exceto os propostos para terrenos situados em
zonas de uso e ocupação de especial interesse social, com área parcelada inferior
a 10.000m²;
•Aterros sanitários de qualquer tipo, usinas de reciclagem de resíduos sólidos,
autódromos, hipódromos, estádios esportivos, cemitérios, matadouros e
abatedouros, presídios, quartéis, terminais rodoviários e aeroviários, vias de trafego
de veículos com duas ou mais faixas de rolamento, ferrovias subterrâneas ou de
superfície, terminais de minério, terminais de produtos químicos ou petrolíferos,
oleodutos, gasodutos, troncos coletores e emissários de esgoto sanitários, linhas de
transmissão de energia elétrica com tensão aplicada acima de 230 Kv, usinas de
geração de eletricidade com potencia acima de 10mw, barragens hidráulicas,
distritos e zonas industriais;
•Grandes volumes de resíduos da construção civil e resíduos volumosos aqueles com
volumes superiores a 3 (três) m³ (metros cúbicos).
•Pequeno Gerador
•Aqueles que nao se incluem nos itens citados anteriormente;
•Pequenos volumes de resíduos da construção civil são aqueles com geração de até
3 (três) m³ (metros cúbicos).

Figura 43 – Definição dos pequenos e grandes geradores de RCCD e RV
Fonte: Lei Municipal Nº 3.494/2011.

É importante destacar a necessidade da diferenciação dos geradores em outras
categorias de resíduos gerados além do já citado, visando melhorias na eficiência e
eficácia do sistema de limpeza urbana do município. Desta forma, sugere-se a
definição de pequenos e grandes geradores para os serviços de coleta
convencional (Figura 44) e dos Resíduos do Serviço de Saúde (Figura 45).
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Coleta Convencional
•Pequeno Gerador
•As pessoas físicas ou jurídicas, entes públicos ou privados, proprietários,
possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de
prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, geradores de
resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, pela ABNT/NBR
10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas que geram até 200
litros por dia ou 100 kg por dia.
•Grande Gerador
•As pessoas físicas ou jurídicas, entes públicos ou privados, proprietários,
possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de
prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, geradores de
resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, pela ABNT/NBR
10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas que geram valores
superiores a 200 litros por dia ou 100 kg por dia.
•Condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto, em que a soma
dos resíduos sólidos “tipo domiciliar” - Classe 2, de acordo com a
Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, gerados pelos condôminos,
atinja o volume médio diário igual ou superior a 1.000 (mil) litros.
Figura 44 – Definição dos pequenos e grandes geradores de resíduos para a coleta convencional
Fonte: Groen, 2017.

Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)
•Pequeno Gerador
•As pessoas físicas ou jurídicas, entes públicos ou privados, proprietários,
possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de
prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, geradores de
resíduos sólidos caracterizados como de serviço de saúde em volume de
até 50 litros por dia ou em quantidade de até 25 kg por dia.
•Grande Gerador
•As pessoas físicas ou jurídicas, entes públicos ou privados, proprietários,
possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de
prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, geradores de
resíduos sólidos caracterizados como de serviço de saúde em volume
superior a 50 litros por dia ou em quantidade superior a 25 kg por dia.
Figura 45 – Definição dos pequenos e grandes geradores de Resíduos de Serviço de Saúde
Fonte: Groen, 2017.
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Através das definições acima dos pequenos e grandes geradores de resíduos sólidos,
foram definidas as responsabilidades do Poder Público e dos grandes geradores no
gerenciamento de resíduos sólidos, conforme exposto nos tópicos seguintes.

9.6.2.2.1 Competências do setor público

a. Coleta Convencional:
O Poder Público Municipal de Dourados é responsável, diretamente ou através da
delegação de serviços, pela organização e prestação dos serviços de coleta e
transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviços
(RSDC), atendidos como pequenos geradores, conforme definido no item 9.6.2.2, que
estejam devidamente acondicionados. Assim, a coleta abrangerá os resíduos
originários dos estabelecimentos elencados a seguir (podendo ser incluídas outras
categorias, a partir de análises técnicas e justificativas prévias) (Figura 46).

COLETA
CONVENCIONAL

• Residências domiciliares;
• Estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços;
• Restaurantes e bares ;
• Hotéis;
• Recinto de exposições;
• Locais próprios municipais e estabelecimentos públicos
em geral;
• Cemitérios, excluindo os restos de exumação;

Figura 46 – Estabelecimentos que estarão sob responsabilidade do poder público
Fonte: Groen, 2017.

Fica sob responsabilidade do município, por intermédio da SEMSUR em conjunto com
a Agência Reguladora dos serviços de saneamento a ser criada no município,
identificar e cadastrar os grandes geradores de RSDC, de modo que o cadastro
contenha informações sobre a localização, tipologia, produção média, existência de
PGRS entre outras peculiaridades necessárias.
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Inerente a esta organização, o cadastro possibilitará estudos das demandas pelos
serviços de gerenciamento dos RCCD pelo ente responsável, facilitando a
delimitação

de

responsabilidades

e

conferindo

maior

precisão

aos

orçamentos/gastos públicos relacionados.
b. Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):
O manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde poderá ser realizado diretamente ou
através de delegação dos serviços, sendo de responsabilidade do Poder Público
municipal, os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos
sépticos gerados por estabelecimentos que tenham como mantenedor o município
de Dourados/MS. Já os estabelecimentos da iniciativa privada terão total
responsabilidade pelo manejo de seus resíduos sépticos gerados.
O IMAM, juntamente com a Vigilância Sanitária, deverá identificar e cadastrar os
geradores de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), contendo no cadastramento
informações sobre a localização, tipologia, produção média, existência do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), dentre outras.
Com a disponibilização do cadastro será possível a realização de estudo das
demandas pelos serviços de gerenciamento dos RSS por ente responsável, facilitando
a

atribuição

de

responsabilidades

e

conferindo

maior

precisão

aos

orçamentos/gastos públicos relacionados.
Atualmente, segundo relato pela prefeitura de Dourados, os PGRSS são exigidos pelo
IMAM no processo de licenciamento, como condicionante para obtenção da
licença ambiental, devendo indicar a quantidade a ser gerada e a forma de
tratamento e destinação final dos resíduos. Fica sob reponsabilidade da vigilância
sanitária a fiscalização, que é realizada anualmente para renovação do Alvará, e o
IMAM a cada três anos, durante o processo de renovação de licença ambiental.
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c.

Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCCD) e Resíduos Volumosos (RV):

Consoante a Politica Municipal de Resíduos Sólidos de Dourados, foi instituído em seu
Art. 19º o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e
Resíduos Volumosos, ficando o Poder Público do município responsável pelas
seguintes ações:
 Uma rede de pontos de entrega para pequenos volumes de resíduos da
construção civil e resíduos volumosos, implantada em bacias de captação de
resíduos;
 Serviços de disque coleta para pequenos volumes;
 Uma rede de áreas para recepção de grandes volumes (áreas de transbordo
e triagem, áreas de reciclagem e aterros de resíduos da construção civil);
 Ações de educação ambiental dos munícipes, dos transportadores de
resíduos e das instituições sócias, definidas em programas específicos;
 Ações para controle e fiscalização do conjunto de agentes envolvidos,
definidas em programa específico;
 Ação de gestão integrada a ser desenvolvida pelo Núcleo Permanente de
Gestão, a ser instituído por ato de competência exclusiva do poder executivo
municipal.
Além das ações abordadas na PMRS, sugere-se a aplicação das demais ações
apresentadas, dede que sejam viáveis do ponto de vista econômico-financeiro:
 Ações de incentivo ao reuso e redução dos resíduos na fonte de produção,
definidas em programas específicos;
 Ações de incentivo à instalação de empresas recicladoras de resíduos
classificados, segundo Resolução CONAMA nº 307/2007 como A e B, no
município;
 Identificação e cadastramento dos grandes geradores e credenciamento dos
transportadores.
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Conforme o Art. 35 da PMRS os transportadores de resíduos da construção civil e
resíduos volumosos, reconhecidos como ação privada de coleta regulamentada,
devem ser cadastrados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR),
conforme regulamentação específica. O cadastro deve abranger ainda as
identificações dos grandes geradores, onde o conteúdo mínimo serão informações
sobre a localização, tipologia, produção média e existência de Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.
De forma indireta o município ficará incumbido da realização ou delegação a
terceiros dos serviços de manejo dos resíduos da construção e demolição gerados
em obras e ou reformas gerenciadas pela municipalidade.
As diretrizes e obrigatoriedades aos transportadores e receptores de resíduos da
construção civil e resíduos volumosos devem ser seguidas conforme preconiza a PMRS
lei Nº3.494/2011.

9.6.2.2.2 Competência do setor privado (Grande Geradores)

a. Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais (RSDC):
A responsabilidade dos grandes geradores resume-se nas seguintes ações:
 Manejo de resíduos gerados em seus estabelecimentos, incluindo a coleta,
transporte, destinação final e disposição final ambientalmente adequada,
através da contratação de serviços dessa natureza;
 Responsabilidade por danos provocados pelo gerenciamento inadequado
dos respectivos resíduos ou rejeitos;
 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS),
obedecendo critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e
transporte e atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal
nº 12.305/2010);
 Implementação e operacionalização integral do PGRS aprovado pelo órgão
ambiental competente (IMAM).
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b. Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):
Os grandes geradores dos Resíduos de Serviço de Saúde, ficam responsáveis pelas
seguintes ações:
 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS), obedecendo critérios técnicos, legislação ambiental, normas de
coleta e transporte e outras orientações contidas na RDC ANVISA n° 306/04 e
na Resolução CONAMA nº 358/05;
 Designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de
Classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
ou Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento similar para
exercer a função de Responsável pela elaboração e implantação do PGRSS;
 Nomeação de responsável pela coordenação da execução do PGRSS;
 Prover a capacitação e treinamento inicial, e de forma continuada, para o
pessoal envolvido no gerenciamento de resíduos;
 Fazer constar nos termos de licitação e de contratação para os serviços
referentes ao manejo de RSS, exigências de comprovação de capacitação e
treinamento dos funcionários das firmas prestadoras de serviço que
pretendam atuar nos estabelecimentos de saúde, bem como no transporte,
tratamento e disposição final destes resíduos;
 Requerer das empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação
de licença ambiental para o tratamento ou disposição final dos resíduos de
serviços de saúde, e documento de cadastro emitido pelo órgão responsável
pela limpeza urbana para coleta e transporte dos resíduos;
 Requerer dos órgãos públicos, quando responsáveis pela execução da coleta,
transporte, tratamento ou disposição final dos RSS, documentação que os
identifique em conformidade com as orientações dos órgãos de meio
ambiente;
 Manter registro de operação de venda ou de doação dos resíduos destinados
à reciclagem ou compostagem.
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c.

Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCCD) e Resíduos Volumosos (RV):

A responsabilidade dos Grandes Geradores de Resíduos da Construção Civil e
Demolições (RCCD) e Resíduos Volumosos (RV) implicará no manejo dos resíduos
gerados em suas atividades, e ainda deverão elaborar Planos de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil (PGRCC) sempre que a atividade (obra) se enquadre
em, no mínimo, uma das seguintes especificações:
 Destinados a usos não residenciais nos quais a área edificada seja igual
ou superior a 4.000 m²;
 Destinados a uso residencial que tenham mais de 100 unidades;
 Destinados a uso misto em que o somatório da razão entre o número de
unidades residenciais por 100 e da razão entre a área da parte da
edificação destinada ao uso não residencial por 4.000 m² seja igual ou
superior a 1(um);
 Os parcelamentos de solo vinculados, exceto os propostos para terrenos
situados em zonas de uso e ocupação de especial interesse social, com
área parcelada inferior a 10.000 m²;
 Aterros sanitários de qualquer tipo, usinas de reciclagem de resíduos
sólidos,

autódromos,

hipódromos,

estádios

esportivos,

cemitérios,

matadouros e abatedouros, presídios, quartéis, terminais rodoviários e
aeroviários, vias de trafego de veículos com duas ou mais faixas de
rolamento, ferrovias subterrâneas ou de superfície, terminais de minério,
terminais de produtos químicos ou petrolíferos, oleodutos, gasodutos,
troncos coletores e emissários de esgoto sanitários, linhas de transmissão
de energia elétrica com tensão aplicada acima de 230 Kv, usinas de
geração de eletricidade com potência acima de 10mw, barragens
hidráulicas, distritos e zonas industriais.
Os Transportadores de RCCD e RV de coleta regulamentada, que se submetem às
diretrizes e à ação gestora do Poder Público do município, devem ser cadastrados
junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) para controle e
fiscalização de suas atividades.
Além disso, consoante ao Art. 97 §2° o Núcleo Permanente de Gestão deve ser
cientificado pela SEMSUR do cadastramento realizado.
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9.6.2.3 Descrição das formas e dos limites da participação do poder público
local na logística reversa

A Lei Federal nº 12.305/2010 determina como obrigatório estruturar e implementar
sistemas de logística reversa, através do retorno dos produtos apresentados na Figura
47 após o seu uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, aos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes dos produtos.

Agrotóxicos, seus resíduos
e embalagens, assim
como outros produtos cuja
embalagem, após o uso,
constitua resíduo perigoso

Pilhas e Baterias

Pneus

Óleos lubrificantes, seus
resíduos e embalagens

Lâmpadas
fluorescentes, de vapor
de sódio e mercúrio e
de luz mista

Produtos
eletroeletrônicos e seus
componentes

Figura 47 – Produtos com logística reversa obrigatória
Fonte: A partir da Lei Federal nº 12.305/2010.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2013), quatro destes produtos citados
já possuem o sistema de logística reversa implantado, sendo eles, as embalagens de
Agrotóxicos, Pneus, as Pilhas e Baterias e o Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado.
Buscando elencar os dispositivos legais que regulamentam estes sistemas
confeccionou-se o Quadro 20.
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Sistema
Instrumento Legal
Implantado
Lei nº 7.802/89
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o
controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e
afins, e dá outras providências.
Lei nº 9974/00
Embalagens
de
Agrotóxicos

Altera a Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras
providências.
Decreto nº 4.074/02
Regulamenta a Leiº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e
a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras
providências.

Óleo
Lubrificante
Usado ou
Contaminado

Resolução Conama nº362/2005
Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante
usado ou contaminado.
Proíbe a queima de óleo lubrificante usado e cria o Grupo de
Monitoramento Permanente (GMP).
Resolução nº 401, de 04/11/2008

Pilhas e
Baterias

Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas
e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões
para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras
providências.
Resolução Conama nº 416/2009

Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus
inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras
providências.
Fonte: A partir de informações do MMA (2013).
Pneus

O Decreto Municipal n° 497/2011 em seu Art. 17° estabelece que os sistemas de
logística reversa serão implementados e operacionalizados por meio dos seguintes
instrumentos: Acordos Setoriais, Regulamentos expedidos pelo Poder Público ou
Termos de Compromisso.
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Na iniciativa do Município em acordo setorial deverão ser publicados editais de
chamada pública pelo Instituto Municipal de Meio Ambiente (IMAM) procedida pela
aprovação do Comitê Executivo, o qual foi criado pela PMRS, da avaliação da
viabilidade técnica e econômica da implantação da logística reversa, promovida
pelo Comitê Orientador através do grupo técnico (Decreto n° 497 - Art. 22).
No caso da iniciativa em acordo setorial ser por parte do setor privado, as propostas
serão avaliadas pelo IMAM, consoante os critérios previstos no Art. 30 do Decreto nº
497, que as enviará ao Comitê Orientador para as devidas providências (Art. 24).
Conforme o Art. 36 da Lei Federal nº 12.305/2010, compete ao titular dos serviços,
quanto à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos:
 Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos;
 Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o
retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis
oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
 Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso
na forma do § 7º, do Art. 33 da Lei Federal nº 12.305/2010, mediante a devida
remuneração pelo setor empresarial;
 Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular
com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto
produzido;
 Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos
oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos.
Apesar dos avanços estabelecidos com os regulamentos legais supracitados e com
a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na prática a
operacionalização do sistema de logística reversa tem se apresentado como um
grande desafio. Portanto, para a implementação da Logística Reversa capaz de
atender as peculiaridades locais, os entes governamentais, agentes privados
empresariais e sociedade, devem promover a discussão e construir alternativas
próprias para implementação da gestão compartilhada.
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Assim, para que a Logística Reversa possa ser um instrumento de gestão eficiente e
capaz de atender os anseios de todas as classes da sociedade, o Poder Público local
deverá praticar as seguintes ações (como formas e limites de participação):
I.

Identificar os resíduos sólidos e os geradores sujeitos ao Sistema de Logística
Reversa;

II.

Implantar a Logística Reversa através da estruturação de acordos setoriais
para sistemas iniciados pelo Poder Público;

III.

Incentivar e exigir do setor privado a estruturação de acordos setoriais
(visando à implementação ou expansão da Logística Reversa);

IV.

Incentivar à estruturação de acordos setoriais (visando à implementação ou
expansão da Logística Reversa) com a participação de entidades,
cooperativas ou outras formas de associação de pessoas de baixa renda;

V.

Implantar a Logística Reversa via promulgação de regulamentos normativos,
veiculados por decreto editado pelo Poder Executivo;

VI.

Celebrar termos de compromisso junto aos fabricantes, distribuidores e/ou
comerciantes, visando à implantação ou expansão da Logística Reversa;

VII.

Exigir que todos os agentes envolvidos nos Sistemas de Logística Reversa
disponibilizem a SEMSUR informações completas sobre a realização de suas
ações, com periodicidade anual;

VIII.

Fomentar programas e campanhas de educação ambiental (em parceria
com o setor empresarial) que sensibilizem o consumidor quanto à
importância da devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores,
dos produtos e das embalagens contempladas na Logística Reversa, bem
como da importância e obrigatoriedade do mesmo de acondicionar e
disponibilizar de forma diferenciada os resíduos reutilizáveis e recicláveis para
a coleta e devolução;

IX.

Promover encontros com outros municípios no intuito de cooperação mútua
para adquirir força de cobrar ativamente a responsabilização dos
fabricantes.

Como previsto no Decreto Municipal n° 497/11, fica instituído o Comitê Orientador
para implementação dos Sistemas de Logística Reversa, representada pelos
seguintes órgãos:
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 Instituto Municipal de Meio Ambiente (função de secretaria executiva);
 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
 Secretaria Municipal de Obras Públicas;
 Secretaria Municipal de Saúde;
 Secretaria Municipal de Fazenda;
 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio;
 Secretaria Municipal de Agricultura;
 Secretaria Municipal de Assistência Social;
 Agência Municipal de Trânsito.
Cabe ressaltar que na atual administração municipal (2017) algumas das secretarias
elencadas ao Comitê Orientador passaram por alterações, devendo para isso serem
adaptadas de acordo com a Lei nº 329/2017.
Consoante ao Art. 36, compete ao Comitê Orientador:
I.

Estabelecer a orientação estratégica da implementação de sistemas de
logística reversa instituídos nos termos da Lei nº 3.494 de 21 de novembro de
2011, e deste Decreto e submetê-la a aprovação do Comitê Executivo;

II.

Definir as prioridades e aprovar o cronograma para o lançamento de editais
de chamada pública de propostas de acordo setorial para a implantação
de sistemas de logística reversa de iniciativa do Município e submetê-las a
aprovação do Comitê Executivo;

III.

Fixar cronograma para a implantação dos sistemas de logística reversa após
aprovação do Comitê Executivo;

IV.

Avaliar os estudos de viabilidade técnica e econômica;

V.

Definir as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e
econômicos dos sistemas de logística reversa;

VI.

Avaliar a necessidade da revisão dos acordos setoriais, dos regulamentos e
dos termos de compromisso que disciplinam a logística reversa no âmbito
municipal;

VII.

Definir as embalagens que ficam dispensadas, por razões de ordem técnica
ou econômica, da obrigatoriedade de fabricação com materiais que
propiciem a reutilização e reciclagem;
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VIII.

Definir a forma de realização da consulta pública relativa a proposta de
implementação de sistemas de logística reversa;

IX.

Propor medidas visando incluir nos sistemas de logística reversa os produtos e
embalagens adquiridos diretamente de empresas não estabelecidas no País,
inclusive por meio de comércio eletrônico.

9.6.3 Sistema Legal, Institucional e Gerencial do Sistema de Drenagem
e Manejo de Águas Pluviais

O Planejamento Institucional e Gerencial apresenta as diretrizes e proposições a
serem recomendadas para o município de Dourados, com o objetivo de reestruturar
do ponto de vista organizacional e estrutural a capacitação institucional da gestão
dos serviços de drenagem urbana e o manejo das águas pluviais, em relação ao
planejamento, prestação, fiscalização e a regulação deste serviço, com a finalidade
de que a Administração Pública Municipal venha a obter uma melhoria institucional
e que atenda as propostas dos Programas, Projetos e Ações deste PMSB.
Cabe ressaltar que no item 9.2.1 foram apresentadas as propostas relacionadas a
regulação e fiscalização de todos os serviços de saneamento básico, bem como do
Controle Social que também deverá ser implementado, conforme exigido pela Lei
Federal n° 11.445/2007.

9.6.3.1 Aspectos legais

As legislações nacionais referentes ao saneamento básico, principalmente a Política
Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007), e seu respectivo
decreto regulamentador, trouxeram um arcabouço jurídico inovador relacionado ao
sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, principalmente quanto à
universalização dos serviços, manutenção, regulação, fiscalização, gestão, entre
outros.
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O município de Dourados apresenta amplo arcabouço legal, entretanto, é essencial
que ocorra uma atualização/adequação e complementação, de forma que os
princípios e objetivos da atual legislação nacional seja incorporado.
Dentro deste contexto, cabe ao Poder Público Municipal realizar a análise de seu
arcabouço, podendo ser inclusive por meio de empresas especializadas neste tipo
de serviço, destacando também a participação da Câmara Municipal de
Vereadores e apoio durante o processo e avaliação deste estudo.
Em relação aos serviços envolvidos, o município deve também assegurar instrumentos
legais que objetivem a promoção do desenvolvimento sustentável, bem como o
planejamento integrado do sistema de drenagem urbana. Assim, ressalta-se que o
município deve priorizar a instituição de novos instrumentos legais, bem como a
atualização dos instrumentos existentes, podendo destacar os seguintes:
 Atualização do Plano Diretor (Lei Complementar 72/2003): realizar a
atualização do instrumento básico da política de desenvolvimento e
expansão urbana;
 Atualização da Política Municipal de Saneamento Básico (Lei n° 3.266/2009):
realizar a adequação desta política, contemplando o disposto no Plano
Municipal de Saneamento Básico em elaboração;
 Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU): instrumento normativo o qual
estabelece mecanismos para a adequada gestão das infraestruturas urbanas
concernente ao manejo das águas pluviais na área urbana;
 Plano Diretor de Arborização Urbana: instrumento complementar do Plano
Diretor, com a finalidade de reduzi impactos ambientais negativos decorrentes
da urbanização.
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9.6.3.2 Prestação dos serviços

A atual forma de gestão dos serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais no município de Dourados é tipicamente municipal, ou seja, a forma de
prestação se dá por meio de Gestão Pública, através de duas secretarias municipais,
sendo elas, Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e Secretaria Municipal de Obras
Públicas (SEMOP), conforme apresenta a Figura 48.

Gestão Pública - Administração Direta

SEPLAN

SEMOP

Planejamento, Controle
e Fiscalização

Execução e Fiscalização

Contratação de terceiros
Figura 48 – Formas de administração e gestão atual dos serviços do sistema de drenagem de Dourados
Fonte: Groen, 2017.

Referente as atribuições das secretarias relacionadas diretamente com os serviços
que envolvem o manejo das águas pluviais, a Lei Complementar n° 329 de 18 de abril
de 2017, que atualmente encontra-se em vigor, dispõe sobre a estruturação
organizacional da Prefeitura Municipal de Dourados, no qual estabelece
competências específicas por variável considerada importante para o adequado
funcionamento das instalações e dispositivos do sistema de drenagem.
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Quadro 21 – Atribuições das secretarias relacionadas ao sistema de drenagem
VARIÁVEIS

Plano Diretor

Uso, Ocupação e
Parcelamento do
solo

Controle de
empreendimentos
imobiliários

ATRIBUIÇÕES

SECRETARIA

Plano Diretor - revisão, o acompanhamento, o controle e a
implementação;

SEPLAN

Manutenção da planta cadastral do Município, para efeito
de disciplinamento da expansão urbana;

SEPLAN

Elaboração do plano de paisagismo e arborização dos
logradouros públicos municipais;

SEPLAN/
IMAM/
SEMSUR

Estudo e a elaboração de Guia de Diretrizes Urbanísticas –
GDU;

SEPLAN e
SEMOP

Atendimento a legislação pertinente ao uso e ocupação do
solo;

SEPLAN

Ordenamento urbano mediante orientação normativa,
metodológica e executiva;

SEPLAN

Promoção de ações visando a implementação e o
acompanhamento das normas de ordem pública e interesse
social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do
bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos,
bem como do equilíbrio ambiental, determinados no
Estatuto das Cidades;

SEPLAN

Proposição da normatização, através de legislação básica
do zoneamento e ocupação do solo, do parcelamento do
solo, do plano viário, do mobiliário urbano, do meio
ambiente, do código de obras, mobilidade urbana e demais
atividades correlatas à ocupação do espaço físico e
territorial do Município;

SEPLAN

Estabelecimento de diretrizes para o planejamento e
controle do processo de implantação de empreendimento
e atividade do Município;

SEPLAN

Apreciação e a aprovação da licença de localização para
qualquer atividade industrial, comercial, de prestação de
serviços e outras em imóveis no território do município;

SEPLAN

Acompanhamento de projetos de loteamentos sociais
urbanizados;

SEPLAN

Fiscalização e aprovação de projetos das edificações
públicas e particulares, bem como do parcelamento do solo,
pertinentes à legislação de Uso e Ocupação do Solo e
Código de Obras, procedendo às autuações e interdições,
quando couberem;

SEPLAN

Fiscalização de áreas de loteamento e unidades residenciais
destinadas ao uso em programas sociais de habitação, em
consonância e conjuntamente com a AGEHAB;

SEMOP
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VARIÁVEIS

Manutenção e
conservação

Projetos e Execução
de obras de
drenagem

Regularização/
Controle de
ocupação de áreas
irregulares

ATRIBUIÇÕES

SECRETARIA

Operação, a reparação e a manutenção de máquinas e
equipamentos da área de obras e de manutenção e
conservação de rodovias e vias urbanas;

SEMOP

Reforma, a recuperação e a conservação de vias urbanas e
pavimentação asfáltica de rodovias, mediante execução e
administração direta ou indireta;

SEMOP

Implantação, a manutenção e a conservação de estradas
vicinais e de vias urbanas não pavimentadas;

SEMOP

Manutenção e obras de conservação, e preservação dos
espaços públicos como parques, áreas verdes, calçadas,
guias e sarjetas, bocas de lobo, bocas de dragão, poços de
visita, logradouros;

SEMSUR

Elaboração de projetos técnicos indispensáveis às obras e
aos serviços de engenharia a serem realizados pela Prefeitura
Municipal;

SEPLAN

Gerência e a execução de ações para a captação de
recursos para programas e projetos de interesse do
município;

SEPLAN /
SEMOP

Execução de obras viárias, de saneamento básico, de
edificações, galerias pluviais, pavimentação asfáltica de vias
urbanas mediante execução e administração direta ou
indireta;

SEMOP

Fiscalização, acompanhamento e a emissão de laudos de
vistoria de conclusão de obras e serviços de engenharia
realizados por terceiros contratados pela Prefeitura ou por
outras instituições em que resulte impacto na infraestrutura,
obras ou patrimônio imobiliário do Município, assim como em
projetos relacionados com concessões ou outros tipos de
parcerias envolvendo os serviços ou o patrimônio público no
território municipal;

SEMOP

Levantamento, o cadastramento topográfico, bem como as
obras e os serviços de engenharia a serem realizados pela
prefeitura Municipal e a manutenção do arquivo técnico
desses projetos, das obras realizadas ou programada;

SEMOP

Gestão fundiária na execução de ações para a
regularização de áreas com as análises técnicas e
cartorárias pertinentes, englobando o registro e averbações;

SEPLAN

Levantamento das áreas públicas ocupadas irregularmente
para identificação das medidas a serem tomadas;

SEPLAN

Levantamento e a regularização de áreas pertencentes ao
município, em conjuntos com as demais Secretarias, e o
controle das áreas permutadas, cedidas e doadas;

SEPLAN

Fonte: Lei Complementar n° 329/2017.
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Diferentemente dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
os serviços de drenagem urbana são realizados integralmente pela Prefeitura, e por
empresas terceirizadas quando necessário. Necessita da criação de uma agência
fiscalizadora e reguladora destes serviços.
A Figura 49 apresenta a proposta de sistema de gestão dos serviços de drenagem
urbana e manejo de águas pluviais em Dourados.

•Controle Social

•Regulação e
Fiscalização

•Execução e
fiscalização de
obras

Órgão
Colegiado

SEMOP

Agência
Municipal de
Regulação

SEPLAN
•Planejamento,
Controle e
Acompanhamento

Figura 49 – Proposta do sistema de gestão de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais
Fonte: Groen, 2017.
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Os Programas, Projetos e Ações visa orientar e aperfeiçoar o processo de
planejamento do saneamento básico no sentido de buscar soluções que
compatibilizem o crescimento econômico, a manutenção de um ambiente
saudável, a equidade social, bem como a promoção da conformidade legal frente
às políticas públicas vigentes.
Sendo assim, foram definidas estratégias a serem adotadas para formulação de
propostas de soluções para o atendimento das demandas no horizonte temporal
(2018-2037) considerado no PMSB de Dourados. Os projetos e respectivas ações a
serem elaboradas para cada programa deverão impulsionar o cumprimento dos
objetivos e metas específicas para os cenários de referências estabelecidos nas
Prospectivas e no Planejamento Estratégico.
Desta maneira, ao propor objetivos e metas respaldou-se na Política Nacional de
Saneamento Básico (Lei Federal n° 11.445/2007) e demais normativas federais,
estaduais e municipais, além de considerar a importância de outros serviços públicos,
como a educação, saúde, segurança pública, transporte, cultura, entre outros,
visando o desenvolvimento institucional, gerencial e legal dos serviços de
saneamento básico do município.

As atividades relacionadas ao saneamento básico são essenciais à qualidade de
vida da população. Neste sentido, o PMSB visa nortear o aperfeiçoamento da gestão
dos sistemas de saneamento de Dourados de forma que alcance a sustentabilidade
dos serviços ofertados à população.

Os objetivos específicos são compostos por metas, que são etapas específicas, e que
podem ser mensuráveis, alcançáveis e relevantes, além de possuírem período
temporal, delimitado pelos Projetos e Ações, tendo como finalidade a solução ou
minimização dos problemas, assim como a melhoria contínua dos serviços prestados.
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CONCEITOS

A partir da realização do diagnóstico dos serviços de saneamento básico e da
verificação dos cenários tendencial e desejável, nas Prospectivas e no Planejamento
Estratégico do PMSB do município de Dourados, foram estabelecidos os programas,
projetos e ações para a gestão e controle dos serviços de saneamento.
Foram elaborados vinte Programas definido para os quatro eixos abordados no PMSB
de Dourados, bem como para os aspectos institucionais, gerenciais e legais. Assim,
para cada eixo são estabelecidos os objetivos específicos e metas, bem como os
respectivos Programas, contendo os Projetos e Ações.
Os programas são constituídos por um conjunto de projetos e ações com a finalidade
de atingir o alcance das metas e objetivos específicos, bem como, atender os
anseios da sociedade visando a minimização e/ou a mitigação dos problemas
diagnosticados no município, referente à prestação dos serviços de saneamento,
promovendo assim, a melhoria contínua dos sistemas em termos operacionais,
estruturais e gerenciais.
A Figura 48 apresenta a interação dos elementos do
Projetos e
Ações

presente capítulo. Diante do exposto, na sequência
serão detalhados os objetivos específicos, as metas e os

Programas

programas (contendo ações e projetos) definidos para
o município de Dourados/MS, organizados da seguinte

Metas

Objetivos
Específicos

Figura 50 – Integração dos
elementos dos Programas,
projetos e Ações
Fonte: Groen, 2017.
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forma:


Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais.



Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais;



Sistema de Abastecimento de Água;



Sistema de Esgotamento Sanitário;



Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos
Sólidos.
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METODOLOGIA

Os projetos têm a sua finalidade individual, onde os custos são restritos a um
determinado período. No entanto, quando projetos distintos possuem o mesmo
objetivo, estes são agrupados em programas, possibilitando a obtenção de
benefícios que não seriam atingidos, caso fossem gerenciados de forma isolada.

As ações representam o conjunto de atividades ou métodos, que são os meios
disponíveis ou atos de intervenções concretos, em um nível ainda mais focado de
atuação, necessário para a consecução do projeto. Uma vez encerrado o projeto e
atingido seu objetivo, estas ações se tornam potenciais atividades ou processos
rotineiros de operação ou manutenção dos resultados obtidos.

Por fim, os programas possuem amplo escopo, com o delineamento geral de diversos
projetos a serem executados, e que representam as estratégias para o alcance das
metas estabelecidas.

Os quesitos legais, a viabilidade temporal e financeira para a implementação e a
execução dos Programas também são considerados no processo de definição das
ações e dos projetos. Desta forma, foram estabelecidas as responsabilidades, tanto
do Poder Público Municipal, como dos geradores e dos prestadores de serviços
correlatos ao sistema de saneamento básico, na implementação de cada ação,
fundamentadas no princípio de responsabilidade compartilhada, conforme
apresenta a Figura 51.
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Supervisão e Gerenciamento
Responsabilidade de administrar, avaliar, dirigir e orientar a execução da ação;

Execução
Responsabilidade direta pela execução da ação, ou seja, por colocar em prática o
planejado;
Participação
Responsabilidade pelo oferecimento de suporte para que a ação seja executada. Tratase de responsabilidade indireta, não havendo responsabilidade direta;
Acompanhamento
Responsabilidade de conhecer o planejado e o processo de execução da ação;

Regulação e Fiscalização
Responsabilidade de examinar e avaliar se a execução da ação está em conformidade
com os instrumentos de gestão, as normas e legislações vigentes.
Figura 51 – Esferas e suas respectivas responsabilidades apontadas para os Programas
Fonte: Groen, 2017.

Os Projetos e Ações inseridos em cada Programa foram categorizados consoantes
ao seu grau de relevância. A classificação dos programas objetiva também a
priorização da execução e implementação dos Projetos e Ações, sem descartar a
importância e a seriedade da aplicação de todos os projetos propostos. Diante disso,
classificaram-se os projetos e ações de acordo com o seu grau, conforme apresenta
a Figura 52.

BAIXA

MÉDIA

ALTA

LEGAL¹

Figura 52 – Classificação quanto ao grau de relevância dos projetos e ações propostos
Fonte: Groen, 2017.
Nota: ¹Exigência definida em legislação, seja ela federal, estadual ou municipal.

Assim, cabe ressaltar que para o atendimento dos objetivos específicos, todas as
ações devem ser executadas da forma mais adequada possível, podendo subdividir
os programas e/ou escaloná-los, de maneira que ocorra o cumprimento de todas as
ações propostas.
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A seguir são apresentadas as esferas administrativas da Prefeitura Municipal de
Dourados que serão elencadas como responsáveis pela efetividade dos Programas,
Projetos e Ações.

Quadro 22 – Siglas dos órgãos públicos de Dourados
SIGLA

NOME

1

AGEHAB

Agência Municipal de Habitação de Interesse Social;

2

ASSECOM

Assessoria Especial de Comunicação e Cerimonial;

3

CEAI

Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas;

4

CMAI

Conselho Municipal de Assuntos Indígenas;

5

CMHIS

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social;

6

CMDR

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;

7

CE

Comitê Executivo da PMRS;

8

COMDAM

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;

9

CMS

Conselho Municipal de Saúde;

10

COMED

Conselho Municipal de Educação;

11

CMDU

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano;

12

CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social;

13

CO

Comitê Orientador da PMRS;

14

IMAM

Instituto do Meio Ambiente de Dourados;

15

GMD

Guarda Municipal de Dourados;

16

NPG

Núcleo Permanente de Gestão;

17

PGM

Procuradoria Geral do Município de Dourados;

18

SEMED

Secretaria Municipal de Educação;

19

SEMC

Secretaria Municipal de Cultura;

20

SEMS

Secretaria Municipal de Saúde;

21

SEMAS

Secretaria Municipal de Assistência Social;

22

SEMDES

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;

23

SEMOP

Secretaria Municipal de Obras Públicas;

24

SEPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento;

25

SEMSUR

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;

26

SEMAF

Secretaria Municipal de Agricultura Familiar;

27

SEMAD

Secretaria Municipal de Administração;

28

SEMFAZ

Secretaria Municipal de Fazenda;

29
SEGOV
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica.
Fonte: Prefeitura Municipal de Dourados, 2017. Adaptado por Groen, 2017.
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Importante salientar que, em caso de alteração da estrutura organizacional da
Prefeitura de Dourados, como por exemplo, transferência de atribuições entre as
secretarias, exclusão ou inserção de novos órgãos públicos, deve-se adequar os
Programas, Projetos e Ações, para que as responsabilidades definidas nos Programas
estejam alinhadas com a nova organização da administração municipal.
Semelhantemente, na hipótese da não criação de um Departamento de
Saneamento Básico, conforme proposto no PMSB, as responsabilidades definidas
para este Departamento devem ser transferidas para uma secretaria apta para
receber tais incumbências.
A seguir são apresentadas as atribuições das Esferas Administrativas conforme a Lei
Complementar n° 329 de 18 de abril de 2017, o qual dispõe sobre a estruturação
organizacional da Prefeitura Municipal de Dourados e demais legislações especificas
correspondente a cada órgão público, incluído no planejamento estratégico.
1.

Agência Municipal de Habitação de Interesse Social – AGEHAB

A Lei Municipal nº 3.888/2015 “cria a Agência Municipal de Habitação de Interesse
Social – AGEHAB” e a Lei Municipal n° 4.106/2017 altera e cria dispositivos, define as
seguintes atribuições da agência:
I - Planejar, organizar e executar a Política Municipal de Habitação de Interesse
Social, de acordo com a Política Nacional e Estadual de Habitação;
II - Elaborar e executar programas e projetos de loteamentos sociais urbanizados;
III - Garantir direito à moradia digna como vetor de inclusão social e garantia da
função social da propriedade urbana;
IV - Realizar estudos, técnico e sócio econômicos, relativos a habitação social para
subsidiar projetos de interesse da população;
V - Implementar mecanismos adequados de acompanhamento e controle de
desempenho dos projetos habitacionais de interesse social;
VI - Planejar e fomentar a implantação de projetos de loteamentos sociais;
VII - A coordenação e supervisão da construção de moradias de interesse social,
executada diretamente ou através de terceiros;
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VIII - Organizar o Cadastro Único de Mutuários, em compatibilidade com os
Programas Habitacionais;
IX - Criar instrumentos eficientes de cobrança de contribuições e prestações da
casa própria, junto ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse social (FMHIS);
X - Gerir, coordenar, acompanhar e fiscalizar as doações e concessões de uso de
imóveis localizados em loteamentos sociais implantados pelo Município, até a
transferência de titularidade;
XI - Adotar mecanismos eficientes para a retomada de imóvel localizado em
loteamento social, em situação de irregularidade, inclusive prevendo o uso do
poder de polícia da municipalidade;
XII - Atuar preventivamente, de forma a impedir as ocupações irregulares de
propriedades públicas, urbanas ou rurais, dentro do Município;
XIII - Realizar o planejamento, controle e avaliação das políticas de regularização
fundiária de imóveis situados no Município;
XIV - A promoção de estudos visando à identificação de soluções para os
problemas habitacionais e fundiários do Município;
XV - A execução de reassentamento de populações para interesse social ou
desocupação de áreas de risco;
XVI - Fazer o levantamento das áreas públicas ocupadas irregularmente para
identificação das medidas a serem tomadas, em conjunto com a Secretaria de
Planejamento;
XVII - Atuar nas demais questões habitacionais e fundiárias do Município, em
conjunto com os demais órgãos da administração municipal;
XVIII - Emitir parecer sobre assuntos e questões de sua competência.
2.

Assessoria Especial de Comunicação e Cerimonial – ASSECOM

Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 em seu Art. 11, compete à ASSECOM:
I - Coordenar a política de comunicação externa e interna da administração no
âmbito do Poder Executivo;
II - Desenvolver as atividades de cobertura e distribuição de material jornalístico e
desenvolver outras atividades afetas à comunicação social, relacionadas à sua
área de atuação;
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III - Coordenar as atividades de relações públicas, comunicação dirigida e
divulgação, visando facilitar o acesso da sociedade à informação das práticas
governamentais e aos cidadãos para que possam formar uma visão completa dos
atos e ações institucionais;
IV - A execução das atividades de cerimonial público e a condução e
organização de eventos e solenidades da Prefeitura Municipal, garantindo
qualidade e o cumprimento do protocolo oficial;
V - Desenvolver os serviços de veiculações de atos oficiais do Poder Executivo e
Legislativo, além de matérias de relevante interesse da comunidade através do
Diário Oficial do Município, bem como a manutenção e alimentação de dados e
informações do site oficial na internet;
VI - Coordenar e articular atendimento ao cidadão, bem como receber e
encaminhar as demandas, reclamações e sugestões da população em geral e
monitorar o andamento destas, quando couberem;
VII - O planejamento e a coordenação dos eventos, campanhas e promoções, de
caráter público ou interno, de interesse do Poder Executivo;
VIII - A coordenação das ações de comunicação social, propaganda,
publicidade e divulgação na imprensa local, regional e nacional dos atos e
atividades do Poder Executivo;
IX - O assessoramento à Prefeita Municipal, aos Secretários e aos dirigentes
superiores de entidades da administração indireta, no relacionamento com a
imprensa e outros meios de comunicação.
3.

Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas –CEAI

Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 em seu Art. 14, a CEAI tem como
competência:
I - Planejar, formular e coordenar a execução, em conjunto com as demais
secretarias, das políticas públicas relativas às questões indígenas, em consonância
com os interesses das comunidades indígenas, no que não contrariar a legislação
Federal, Estadual e as competências de outros órgãos;
II - Formular, em parceria com instituições públicas e privadas afins, bases, diretrizes
e condições operacionais para ação conjunta e integrada, visando garantir o
processo de racionalização, otimização, qualificação e quantificação das ações
do Município voltadas para as comunidades indígenas;

292

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 293 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOURADOS/MS

III - Apresentar sugestões a órgãos Municipais, Estaduais, Federais e Internacionais,
relativas à implementação de políticas públicas integradas de apoio às
comunidades indígenas;
IV - Articular junto aos órgãos competentes ações de assistência social,
educacional e de saúde, objetivando a melhoria de qualidade de vida da
população indígena;
V - Efetivar o levantamento para cadastramento de áreas verdes dentro das
reservas indígenas, em conjunto com Instituto Municipal de Meio Ambiente de
Dourados, bem como auxiliar na fiscalização das reservas naturais restritas às terras
indígenas;
VI - Analisar e discutir critérios para a implementação de atividades econômicas,
de infraestrutura e habitacional que gerem impactos ambientais, econômicos e
sócio culturais sobre as comunidades e terras indígenas no Município de Dourados,
bem como acompanhar as obras, serviços de assistência técnica e outras ações
a serem implementadas nas áreas indígenas;
VII - Elaborar planos participativos com as comunidades indígenas, destinados ao
seu desenvolvimento autossustentável e ecologicamente viável, em articulação
com os planos municipais, estaduais e nacionais;
VIII - Sugerir a instalação de câmaras técnicas com o fim de aprofundar estudos
de temas específicos;
IX - Estimular e apoiar a mobilização e a organização das comunidades indígenas,
respeitando seus usos, costumes e tradições;
X - Promover o desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas através
do estímulo à produção, preservando e disseminando a cultura indígena;
XI - Coordenar a implantação de um banco de dados informatizado para
organizar todas as informações sobre as comunidades e terras indígenas no
Município;
XII - Sugerir à Prefeita Municipal a realização de convênios e acordos com outras
instituições visando a implementação das políticas públicas voltadas aos Assuntos
Indígenas;
XIII - Apreciar e discutir assuntos relacionados à temática indígena no Município,
apresentando relatório indicativo das atividades a serem apoiadas pelos parceiros
em convênios;
XIV - Apresentar à Prefeita Municipal anualmente relatório sobre os benefícios e os
beneficiários dos projetos públicos desenvolvidos pelo Município para as
comunidades indígenas.
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4.

Conselho Municipal para Assuntos Indígenas – CMAI

Consoante a Lei Municipal n° 2.451 de 2001 que criou o Conselho Municipal para
Assuntos Indígenas, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, com a finalidade
de articular e promover, no âmbito do Município de Dourados, as políticas de
Governo que visam defender os direitos e os interesses dos povos indígenas. Em seu
Art. 2 compete ao conselho:
I - Estabelecer as diretrizes para as políticas públicas voltadas para os povos
indígenas, bem como a definição das ações de curto, médio e longo prazo;
II - Estabelecer, em parceria com instituições públicas e privadas afins, as bases, as
diretrizes e as condições operacionais para a ação conjunta e integrada, visando
garantir o processo de racionalização, somatização, qualificação e quantificação
das ações de Governo voltadas para os povos indígenas no Município;
III - Deliberar, apresentando sugestões aos órgãos municipais, estaduais, federais e
internacionais para a implementação de políticas públicas de apoio aos povos
indígenas e suas comunidades;
IV - Analisar, dar parecer e deliberar sobre o conteúdo das leis, decretos, portarias
ou normas oriundos dos órgãos municipais a serem encaminhados para
publicação e cumprimento de decisões referentes aos povos indígenas;
V - Definir, estabelecer e aprovar critérios complementares aos critérios nacionais
e estaduais de políticas públicas voltadas aos povos indígenas nas ações em que
o Município for parceiro;
VI - Analisar, definir e homologar a relação dos beneficiários dos projetos públicos
do Município referentes aos povos indígenas;
VII - Aprovar a programação e deliberar sobre toda a aplicação dos recursos
públicos destinados às questões indígenas, bem como supervisionar as obras,
serviços de assistência técnica, créditos, vistorias de toda ordem, ações de
cadastro e outras ações previamente estabelecidas;
VIII - Analisar e discutir os critérios estabelecidos para a implementação de
atividades

econômicas

e

infra

estruturais

que,

estando

devidamente

programadas, gerem impactos ambientais, econômicos e socioculturais sobre os
povos indígenas;
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IX - Estimular a elaboração de planos participativos com as comunidades
indígenas,

destinados

ao

seu

desenvolvimento

autossustentável

e

ecologicamente viável, em articulação com os planos municipais, estaduais e
nacionais;
X - Definir e coordenar a implantação, a manutenção e a alimentação de um
banco de dados informatizado e unificado com as informações sobre os povos
indígenas no Município;
XI - Programar, aprovar e tornar público o calendário anual de suas reuniões;
XII - Deliberar, determinando, quando necessário e conveniente, a instalação de
câmaras técnicas para aprofundar determinados temas específicos, exigindo a
emissão de pareceres às consultas feitas pelo Conselho, dando publicidade aos
mesmos;
XIII - Estimular e apoiar a mobilização e a organização dos povos indígenas e suas
comunidades;
XIV - Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes, denúncias
relativas à violação dos direitos dos povos indígenas, requerendo providências
efetivas;
XV - Acompanhar, subsidiariamente, os processos judiciais que envolvam índios ou
comunidades indígenas;
XVI - Recomendar convênios e acordos com outras instituições visando à
implementação de suas finalidades;
XVII - Apreciar e decidir sobre os assuntos relacionados às questões indígenas no
Município, sinalizando os encaminhamentos e as atividades a serem efetivadas
pelos parceiros estabelecidos em convênios.
5.

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS

Consoante a Lei Municipal n° 3.601 de 2012 que regulamenta o Conselho Municipal
de Habitação de Interesse Social conforme o Art. 2° compete:
I - Aprovar as diretrizes e normas para a gestão do Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social;
II - Aprovar os Programas Anuais e Plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo;
III - Definir a forma de repasse a terceiros dos recursos sob a responsabilidade do
Fundo;
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IV - Definir as condições de retorno dos investimentos;
V - Definir os critérios para seleção dos beneficiários dos programas habitacionais,
que assim o exigirem;
VI - Definir normas para a gestão do patrimônio vinculado ao Fundo;
VII - Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo, solicitando, se
necessário, a colaboração da Secretaria Municipal de Fazenda;
VIII - Participar da elaboração, execução e fiscalização dos programas de
habitação de interesse social;
IX - Avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balanço do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social;
X - Aprovar o relatório anual de Gestão do Fundo.
6.

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR

Consoante a Lei Municipal n° 2.093 de 1996 que regulamenta a Constituição do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme o Art. 4° compete ao
CMDR:
I - Elaborar, coordenar e acompanhar a execução da política do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural para o Município de Dourados;
II - Elaborar, aprovar e fazer cumprir as diretrizes e normas para a gestão do Fundo
Municipal de Desenvolvimento Rural;
III - Promover a integração das entidades públicas que atuam no setor agrícola de
Dourados, visando compatibilizar suas ações, de forma a assegurar o cumprimento
das diretrizes formuladas pelo Conselho;
IV - Acompanhar a execução dos programas de desenvolvimento rural, cabendolhe suspender o desembolso de recursos, caso sejam constatadas irregularidades
na sua aplicação. Comprovadas as irregularidades serão tomadas providências
legais cabíveis;
V - Dirimir dúvidas, quanto ap1icação das normas regulamentares ao Fundo
Municipal de Desenvolvimento Rural nas matarias de sua competência;
VI - Propor medidas de aprimoramento do desempenho do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Rural, bem como, outras formas de atuação, visando a
consecução dos objetivos dos programas de desenvolvimento rural;
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VII - Prestar contas e enviar relatórios de atividades, semestralmente, às entidades
ligadas ao setor agropecuário;
VIII - Encaminhar sugestões e reivindicações ao órgão público responsável pela
Política Agrícola;
IX - Analisar e sugerir alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município;
X - Elaborar o seu Regimento Interno.
7.

Comitê Executivo da Política Municipal de Resíduos Sólidos – CE

Consoante ao Decreto Municipal n° 497 de 2011 que regulamenta a Política
Municipal de Resíduos Sólidos, conforme o Art. 6 compete ao Comitê Executivo:
I - Definir os procedimentos para elaboração do Plano Municipal de Resíduos
Sólidos, observado o disposto no Art. 13 da Lei nº 3.494 de 21 de novembro de 2011;
II - Avaliar a implementação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, observado o
disposto no Art. 13 da Lei nº 3.494 de 21 de novembro de 2011;
III - Definir as informações complementares ao Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos Perigosos, conforme o Art. 50 da Lei nº 3.494 de 21 de novembro
de 2011;
IV - Promover estudos, em conjunto com o titular da competência legal, visando a
desoneração tributária de produtos recicláveis e reutilizáveis e a simplificação dos
procedimentos para o cumprimento de obrigações acessórias relativas à
movimentação de produtos e embalagens fabricados com estes materiais;
V - Promover estudos, em conjunto com o titular da competência legal, visando a
criação, modificação e extinção de condições para a utilização de linhas de
financiamento ou creditícias de instituições financeiras federais;
VI - Formular estratégia para a promoção e difusão de tecnologias limpas para a
gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos;
VII - Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento nas atividades de reciclagem,
reaproveitamento e tratamento dos resíduos sólidos;
VIII - Propor medidas para a implementação dos instrumentos e efetivação dos
objetivos da Política Municipal de Resíduos Sólidos.
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8.

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDAM

Consoante a Lei Complementar n° 055 de 2002 que "Dispõe sobre a Política Municipal
de Meio Ambiente do Município de Dourados, seus fins e mecanismos de formulação
e aplicação, instituindo o Sistema Municipal de Meio Ambiente, o Fundo Municipal
de Meio Ambiente e dá outras providências”, conforme Art.152, compete ao
Conselho:
I - Participar na formulação da política municipal de meio ambiente à luz do
conceito de desenvolvimento sustentável, por meio de diretrizes, recomendações
e propositura de planos, programas e projetos;
II - Colaborar na elaboração do Plano de Ação Ambiental Integrado do IPLAN, e
acompanhar sua execução;
III - Colaborar na elaboração de planos, programas e projetos intersetoriais,
regionais, locais, e específicos de desenvolvimento do Município;
IV - Aprovar por meio de resoluções as normas, critérios, parâmetros, padrões e
índices de qualidade ambiental, bem como métodos para o uso dos recursos
ambientais do Município, observadas as legislações municipais, estaduais e
federais;
V - Informar ao órgão ambiental federal, estadual e municipal sobre a existência
de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo medidas para
sua recuperação;
VI - Propor e colaborar na definição e implantação de espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos;
VII - Estabelecer critérios básicos e fundamentados para a elaboração do
zoneamento ecológico econômico do Município, bem como participar na sua
formulação;
VIII - Propor e colaborar na execução de atividades voltadas à educação
ambiental bem como de campanhas voltadas à conscientização dos principais
problemas ambientais do município;
IX - Manter intercâmbio com entidades públicas e privadas, nacionais e
internacionais, dedicadas à pesquisa ou a outras atividades que visem a defesa
do meio ambiente;
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X - Examinar matéria em tramitação na administração pública municipal, que
envolva questão ambiental, a pedido do Poder Executivo, de qualquer órgão ou
entidade do SIMMA, ou por solicitação da maioria de seus membros;
XI - Propor e opinar sobre projetos de leis de relevância ambiental;
XII - Apreciar o termo de referência para elaboração de EIA/RIMA ou de estudos
ambientais específicos;
XIII - Apreciar, os estudos prévios de impacto ambiental que vierem a ser
apresentados no processo de licenciamento;
XIV - Fiscalizar a aplicação do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA);
XV - Solicitar informações gerais, gerenciais e dados operacionais dos órgãos e
empresas responsáveis pelos serviços públicos de saneamento ambiental;
XVI - Cadastrar as entidades não governamentais interessadas em participar do
COMDAM;
XVII - Convocar por áreas específicas os fóruns das organizações não
governamentais, com a finalidade de indicar as instituições que irão compor o
COMDAM, na forma do Art. 153 desta lei;
XVIII - Fiscalizar a aplicação da Reserva de Saneamento Ambiental Municipal
(RESAM) e apreciar sua prestação de contas bem como relatório de atividades;
XIX - Zelar pelo cumprimento da legislação ambiental federal, estadual e
municipal;
XX - Elaborar seu Regimento Interno.
9.

Conselho Municipal de Saúde – CMS

Consoante a Lei Municipal n° 2.212 de 1998 que “Reformula o Conselho Municipal de
Saúde e dá outras providências” conforme Art. 9°, possui as seguintes competências:
I - Implementar a mobilização e articulação contínuas da sociedade, na defesa
dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS, para o controle social de
Saúde;
II - Elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento;
III - Discutir, elaborar e aprovar proposta de operacionalização das diretrizes
aprovadas pelas Conferências de Saúde;
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IV - Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde,
incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros e propor estratégias para a
sua aplicação aos setores público e privado;
V - Definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e sobre eles deliberar,
conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional
dos serviços;
VI - Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do
SUS, articulando-se com os demais colegiados como os de seguridade, meio
ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e adolescente
e outros;
VII - Proceder à revisão periódica dos planos de saúde;
VIII - Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem
encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios definidores de
qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos
avanços científicos e tecnológicos, na área da Saúde;
IX - Estabelecer diretrizes e critérios operacionais relativos à localização e ao tipo
de unidades prestadoras de serviços de saúde públicos e privados, no âmbito do
SUS, tendo em vista o direito ao acesso universal às ações de promoção, proteção
e recuperação da saúde em todos os níveis de complexidade dos serviços, sob a
diretriz da hierarquização/regionalização da oferta e demanda de serviços,
conforme o princípio da equidade;
X - Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do
Sistema Único de Saúde do SUS;
XI - Avaliar e deliberar sobre contratos e convênios, conforme as diretrizes do Plano
Municipal de Saúde;
XII - Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o
princípio do processo de planejamento e orçamentação ascendentes;
XIII - Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos
Fundo Municipal de Saúde e acompanhar a movimentação e destinação dos
recursos;
XIV - Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de
recursos da Saúde, incluindo o Fundo Municipal de Saúde e os transferidos e
próprios do Município;
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XV - Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas
e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros,
acompanhado do devido assessoramento;
XVI - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de
saúde e encaminhar os indícios de denúncias aos respectivos órgãos, conforme
legislação vigente;
XVII - Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no
seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de
saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho, nas
suas respectivas instâncias;
XVIII - Estabelecer critérios para a determinação de periodicidade das
Conferências Municipais de Saúde, propor sua convocação, estruturar a comissão
organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho
de Saúde correspondente, explicitando deveres e papéis dos conselheiros nas préconferências e conferências de saúde;
XIX - Estimular articulação e intercâmbio entre o Conselho Municipal de Saúde e
entidades governamentais e privadas, visando à promoção da Saúde;
XX - Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na
área de saúde pertinentes ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS;
XXI - Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde e
divulgar as funções e competências do Conselho Municipal de Saúde, seus
trabalhos e decisões por todos os meios de comunicação, incluindo informações
sobre as agendas, datas e local das reuniões;
XXII - Apoiar e promover a educação para o controle social;
XXIII - Aprovar, encaminhar e avaliar a política para os Recursos Humanos do SUS;
XXIV - Acompanhar a implementação das deliberações constantes do relatório
das plenárias do Conselho Municipal de saúde.
10. Conselho Municipal de Educação – COMED
Consoante a Lei Municipal n° 2.156 de 1997 que “Cria o Conselho Municipal de
Educação de Dourados e dá outras providências” conforme Art. 2°, possui as
seguintes atribuições e competências:
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I - Fixar as diretrizes para a organização do Sistema Municipal de Ensino;
II - Assessorar a Administração Municipal, na formulação da Política Educacional e
na elaboração do Plano Municipal de Educação;
III - Zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas, em
matéria de educação;
IV - Avaliar e acompanhar os programas educacionais de apoio aos estudantes;
V - Propor medidas ao Poder Público Municipal, visando a efetiva assunção de
suas responsabilidades, com relação à educação infantil e ao ensino
fundamental;
VI - Acompanhar a aplicação dos recursos públicos destinados à educação, no
âmbito municipal;
VII - Opinar sobre assuntos educacionais, quando solicitado;
VIII - Pronunciar-se a respeito da instalação, autorização e funcionamento, de
estabelecimentos de ensino, no Município, no âmbito de sua abrangência e
responsabilidade;
IX - Manter intercâmbio com os Conselhos Municipais de Educação de outros
Municípios e com os Conselhos Nacional e Estadual de Educação;
X - Dispor sobre sua organização, funcionamento e suas diretrizes políticas.
11. Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU
Consoante a Lei Complementar n° 205 que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo e o Sistema Viário no Município de Dourados conforme o Art. 171
compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano:
I - Participar na formulação da política municipal de desenvolvimento urbano por
meio de diretrizes, estratégias, prioridades, recomendações e propositura de
planos, programas e projetos;
II - Opinar sobre a aplicação dos instrumentos de política urbana elencados no
Plano Diretor de Dourados;
III - Propor legislação municipal com a finalidade de orientar o desenvolvimento
urbano do Município de Dourados;
IV - Analisar projetos de lei de assuntos de desenvolvimento urbano;
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V - Colaborar na elaboração de planos, programas e projetos intersetoriais,
regionais, locais e específicos de desenvolvimento do Município;
VI - Controlar o uso e ocupação do solo do município de Dourados, atendendo ao
disposto nesta lei;
VII - Compor e auxiliar o CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor conforme
dispõe o Plano Diretor de Dourados;
VIII - Auxiliar os órgãos componentes do SISPLAM – Sistema de Planejamento
Municipal na consecução dos objetivos do Plano Diretor de Dourados, no que
tange aos temas relacionados a suas respectivas áreas de atuação;
IX - Solicitar, quando for o caso, um estudo de impacto de vizinhança para os
empreendimentos que julgar necessário;
X - Encaminhar assuntos relevantes de meio ambiente, saúde, saneamento,
habitação, segurança entre outros, aos órgãos competentes, assim como aos
conselhos municipais para análise e parecer;
XI - Oferecer parecer sobre parcelamento do solo em todas as modalidades,
condomínios urbanísticos e loteamentos, em eventuais omissões desta lei;
XII - Oferecer parecer sobre usos industriais, tendo como pressuposto a
preservação do meio ambiente, o sossego da vizinhança e os aspectos
urbanísticos do entorno, como fluxo de veículos, manobras em eventuais omissões
desta lei;
XIII - Oferecer parecer sobre eventos sazonais que causem algum incômodo
urbanístico como fechamento de vias, aproveitamento de praças ou outros
logradouros públicos;
XIV - Solicitar informações gerais, gerenciais e dados operacionais dos órgãos
públicos e empresas para dirimir eventuais dúvidas;
XV - Analisar questões relativas a trânsito e encaminhar parecer a Agetran
(Agência Municipal de Trânsito);
XVI - Analisar questões ambientais e encaminhar parecer ao Conselho Municipal
de Meio Ambiente – COMDAM;
XVII - Analisar questões de habitação popular e encaminhar parecer ao Conselho
da Habitação – COMHAB;
XVIII - Analisar questões relativas a turismo e encaminhar parecer ao Conselho de
Turismo – COMTUR;
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XIX - Analisar questões urbanísticas relacionadas à segurança, saúde, educação,
entre outras e encaminhar aos órgãos respectivos;
XX - Zelar e fiscalizar o correto cumprimento das legislações urbanísticas federal,
estadual e municipal;
XXI - Atender às condições dispostas no Plano Diretor de Dourados;
XXII - Compor o conselho fiscalizador do Fundo Municipal de Urbanização.
12. Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Consoante a Lei Municipal n° 3.178 de 2013 que “Dispõe sobre o Conselho Municipal
de Assistência Social – CMAS e dá outras providências” conforme seu Art. 2°, possui
as seguintes competências:
I - Aprovar a Política Municipal, elaborada em consonância com a PNAS - Política
Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS - Sistema Único de
Assistência Social, e com as diretrizes estabelecidas pelas Conferências de
Assistência Social, podendo contribuir nos diferentes estágios de sua formulação;
II - Convocar, num processo articulado com a Conferência Nacional e Estadual, a
Conferência Municipal de Assistência Social, bem como aprovar as normas de
funcionamento da mesma e constituir a comissão organizadora e o respectivo
Regimento Interno;
III - Encaminhar as deliberações da Conferência aos órgãos competentes e
monitorar seus desdobramentos;
IV - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos
sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, serviços socioassistenciais,
programas e projetos aprovados nas Políticas de Assistência Social Nacional,
Estadual e Municipal;
V - Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e
privada no campo da Assistência Social, exercendo essas funções num
relacionamento ativo e dinâmico com o órgão gestor, resguardando as
respectivas competências;
VI - Aprovar o plano integrado de capacitação de recursos humanos para a área
de Assistência Social, de acordo com as Normas Operacionais Básicas do SUAS
(NOB-SUAS) e de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS);
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VII - Zelar pela implementação do SUAS, buscando suas especificidades no âmbito
municipal e efetiva participação dos segmentos de representação do Conselho;
VIII - Aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas as ações
de Assistência Social, em âmbito municipal, tanto os recursos próprios quanto os
oriundos de outras esferas de governo, alocados no respectivo fundo de
assistência social;
IX - Aprovar critérios de partilha de recursos, respeitando os parâmetros adotados
na LOAS e explicitar os indicadores de acompanhamento;
X - Propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição de
programas, projetos, benefícios, rendas e serviços;
XI - Inscrever, normatizar e fiscalizar as entidades e organizações de Assistência
Social do município;
XII - Informar ao Órgão Gestor sobre o cancelamento de inscrição de entidades e
organizações de Assistência Social, a fim de que este adote as medidas cabíveis;
XIII - Acompanhar o processo do pacto de gestão entre as esferas nacional,
estadual e municipal, efetivado na Comissão Intergestores Tripartite - CIT e
Comissão Intergestores Bipartite - CIB, estabelecido na NOB/SUAS, e aprovar seu
relatório;
XIV - Divulgar e promover a defesa dos direitos socioassistenciais;
XV - Acionar o Ministério Público, como instância de defesa e garantia de suas
prerrogativas legais;
XVI - Divulgar, no órgão oficial de imprensa do município, e/ou meios de
comunicação de massa todas as suas deliberações;
XVII - Apreciar as propostas orçamentárias e prestação de contas trimestrais da
Assistência Social, com tempo hábil para análise e aprovação;
XVIII - Propor a realização de estudos e pesquisas com vista a identificar situações
relevantes e avaliar a qualidade de Assistência Social;
XIX - Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social a partir das deliberações da
Conferência Municipal de Assistência Social.
13. Comitê Orientador da Política Municipal de Resíduos Sólidos – CO
Consoante ao Decreto Municipal n° 497 de 2011 que regulamenta a Política
Municipal de Resíduos Sólidos, conforme o Art. 36 compete ao Comitê Orientador:
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I - Estabelecer a orientação estratégica da implementação de sistemas de
logística reversa instituídos nos termos da Lei nº 3.494 de 21 de novembro de 2011,
e deste Decreto e submetê-la a aprovação do Comitê Executivo;
II - Definir as prioridades e aprovar o cronograma para o lançamento de editais de
chamada pública de propostas de acordo setorial para a implantação de
sistemas de logística reversa de iniciativa do Município e submetê-las a aprovação
do Comitê Executivo;
III - Fixar cronograma para a implantação dos sistemas de logística reversa após
aprovação do Comitê Executivo;
IV - Avaliar os estudos de viabilidade técnica e econômica;
V - Definir as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e
econômicos dos sistemas de logística reversa;
VI - Avaliar a necessidade da revisão dos acordos setoriais, dos regulamentos e dos
termos de compromisso que disciplinam a logística reversa no âmbito municipal;
VII - Definir as embalagens que ficam dispensadas, por razões de ordem técnica
ou econômica, da obrigatoriedade de fabricação com materiais que propiciem
a reutilização e reciclagem.
14. Instituto do Meio Ambiente de Dourados – IMAM
O IMAM tem suas competências definidas pela Lei Complementar nº 55/2002 que
institui a Política Municipal de Meio Ambiente, que no presente regulamento intitulava
o órgão executivo como IPLAN (Instituto de Planejamento e Meio Ambiente), que são
as seguintes:
I - Elaborar e executar estudos e projetos para a Política Municipal de Meio
Ambiente (PMMA), bem como para subsidiar a implementação e permanente
revisão das normas, padrões e critérios de uso dos recursos naturais a serem
baixados pelo COMDAM;
II - Elaborar, anualmente, o Plano de Ação Ambiental Integrado do Município e a
respectiva proposta orçamentária;
III - Exigir relatório técnico de auditoria ambiental para analisar a conveniência da
continuidade de obras ou atividades, potencialmente poluidoras, já instaladas no
Município anteriormente às exigências desta lei, como condição de validade da
renovação dos seus Alvarás de Localização e Funcionamento;
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IV - Exercer o controle, a fiscalização e o monitoramento das atividades produtivas
e dos prestadores de serviços, quando potencial ou efetivamente poluidores ou
degradadores do meio ambiente;
V - Exigir e aprovar, para instalação de obras e atividades potencialmente
causadoras de significativa degradação ambiental, prévio licenciamento
alicerçado em estudos de impacto ambiental e respectivo relatório, a que se dará
publicidade;
VI - Exigir daquele que utilizar ou explorar recursos naturais a recuperação do meio
ambiente degradado, de acordo com solução técnica mais viável;
VII - Coordenar no âmbito do SIMMA as ações dos órgãos que o integram;
VIII - Promover o inventário, a avaliação, o controle e o monitoramento dos
recursos naturais do Município construindo índices de capacidade suporte dos
ecossistemas municipais;
IX - Manifestar-se, quando requerido, mediante estudos e pareceres técnicos sobre
questões de interesse ambiental para a população do Município, encaminhando
em casos de graves ocorrências ambientais, seus laudos ao Ministério Público;
X - Informar a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio
ambiente, a presença de substâncias potencialmente nocivas à saúde, no meio
ambiente e nos alimentos, bem como resultados dos monitoramentos e auditorias;
XI - Promover a educação ambiental não formal através da Escola de Meio
Ambiente;
XII - Incentivar e executar a pesquisa, o desenvolvimento, a difusão tecnológica, e
a capacitação técnica dos quadros de pessoal do IPLAN e demais órgãos do
SIMMA para a resolução de problemas ambientais e promover a informação sobre
estas questões fomentando práticas de vigilância ambiental pela sociedade;
XIII - Articular-se com órgãos federais, estaduais e municipais, bem como com
organizações não governamentais para a execução integrada de ações voltadas
a proteção do patrimônio ambiental, histórico, artístico, turístico, arquitetônico e
arqueológico, bem como das áreas de preservação permanente, em
conformidade com a Lei Federal n.º 4771 de 15 de setembro de 1965;
XIV - Apoiar as organizações da sociedade civil que tenham a questão ambiental
entre os seus objetivos, promovendo sua capacitação e desenvolvimento de
projetos bem concebidos relativos ao manejo dos recursos naturais; à educação
ambiental; e à fiscalização das atividades antrópicas;
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XV - Definir, implantar e administrar espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos tais como Unidades de Conservação e Áreas de
Proteção aos Mananciais, implementando zoneamentos e planos de manejo,
observando possibilidades técnicas e legais de gestão compartilhada destes
espaços com a sociedade civil;
XVI - Preservar a diversidade e o patrimônio genético do Município e fiscalizar as
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
XVII - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
XVIII - Elaborar programas e projetos ambientais, e promover gestões, articulando
com órgãos e entidades nacionais e internacionais para viabilizar os recursos
financeiros necessários à sua implementação;
XIX - Promover periodicamente o inventário das espécies endêmicas e
ameaçadas

de

extinção,

cuja

presença

seja

registrada

no

Município,

estabelecendo medidas e áreas para sua proteção;
XX - Promover, com a participação dos demais órgãos do SIMMA, o zoneamento
ecológico econômico do Município;
XXI - Fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de parcelamento do
solo urbano, com ênfase para o percentual de áreas verdes e institucionais, bem
como para a instalação de atividades e empreendimentos que possam causar
impactos de vizinhança, tais como alterações e/ou complementações do sistema
viário; produção de ruídos e vibrações; poluição atmosférica; volumosa geração
de resíduos; e elevada demanda de água;
XXII - Promover as medidas administrativas e requerer as judiciais cabíveis para
coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do meio
ambiente;
XXIII - Propor medidas para disciplinar a restrição à participação em concorrências
públicas e acesso aos benefícios fiscais e créditos oficiais às pessoas físicas e
jurídicas condenadas por atos de degradação ambiental, administrativa ou
judicialmente;
XXIV - Instituir banco de dados informatizado, se possível georeferenciado e
interligado a outros de instituições congêneres, bem como sistema de difusão e
troca de informações ambientais com órgãos nacionais e internacionais de defesa
do meio ambiente;
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XXV - Fiscalizar as atividades produtivas e comerciais ou de prestação de serviços
utilizadoras de recursos naturais pelo poder público ou pelo particular;
XXVI - Proteger e preservar a biodiversidade;
XXVII - Apoiar iniciativas do Ministério Público na defesa do meio ambiente;
XXVIII - Firmar termos de cooperação técnica com entidades nacionais e
internacionais de pesquisa ou a outras atividades voltadas à proteção ambiental;
XXIX - Integrar as ações relacionadas ao meio ambiente, desenvolvidas por órgãos
municipais, organizações não governamentais e empresas privadas de forma a
evitar duplicidade e permitir que os esforços empreendidos nesta área contribuam
relevantemente para a consecução dos objetivos sócio econômicos e ecológicos
fixados na PMMA;
XXX - Zelar pelo cumprimento da legislação ambiental dos três níveis de poder.
15. Guarda Municipal de Dourados – GMD
Compete a GMD, conforme Art. 17, órgão diretamente subordinado à Prefeita
Municipal, terá como competência:
I - A execução e a proteção patrimonial interna e externa sobre os bens móveis e
imóveis, serviços e instalações do Município, visando:
a) protegê-los dos crimes contra o patrimônio;
b) orientar o público e o trânsito de veículos em situações especiais;
c) prevenir a ocorrência, internamente, de qualquer ilícito penal;
d) controlar a entrada e saída de veículos, em locais determinados;
e) prevenir sinistros, atos de vandalismo e danos ao patrimônio público.
II - A vigilância de áreas de preservação do patrimônio natural e cultural do
Município, bem como apoio na preservação de mananciais e defesas da fauna e
da flora;
III - A atuação em serviços de responsabilidade do Município que impliquem no
desempenho de atividade de defesa civil, polícia administrativa e ou ação
fiscalizadora, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal de
Dourados;
IV - A execução de ações e procedimentos de fiscalização de trânsito, quando
seus agentes estiverem investidos nessa função pelo órgão executivo de trânsito
do Município;
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V - A promoção de inspeções e correções ordinárias e extraordinárias para a
fiscalização e orientação disciplinar e a apuração de representações ou
denúncias que receber, relativas a ação ou omissão de membro da Guarda
Municipal;
VI - A execução das ações de defesa civil na área territorial do Município, em
articulação com a Coordenação de Defesa Civil e órgãos estaduais e federais
competentes;
VII - Proteger o meio ambiente, nos termos dos incisos I a VIII, do Art. 59, da Lei
Complementar 55, de 19 de dezembro de 2002.
Parágrafo único: A Guarda Municipal destina-se a atuar como órgão
complementar da Segurança Pública.
16. Núcleo Permanente de Gestão – NPG
Consoante ao Decreto Municipal n° 497 de 2011 que regulamenta a Política
Municipal de Resíduos Sólidos, conforme o Art. 112 são atribuições gerenciais do

Núcleo Permanente de Gestão:
I - Supervisionar, fiscalizar e avaliar o funcionamento da rede de pontos de entrega
voluntária de pequenos volumes e das instalações para o manejo de grandes
volumes;
II - Orientar os geradores quanto aos locais adequados para a disposição de
pequenos e grandes volumes;
III - Divulgar a listagem dos transportadores corretamente cadastrados no Sistema
de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos;
IV - Informar aos transportadores os locais licenciados para o descarte de resíduos;
V - Identificar locais de descargas irregulares e adotar medidas para sua
desativação;
VI - Controlar os fluxos de entrada e saída de resíduos nos Pontos de Entrega para
Pequenos Volumes e nas instalações para o manejo de grandes volumes;
VII - Identificar as instituições e entidades locais com potencial multiplicador na
difusão dos novos procedimentos de gestão e manejo dos resíduos, apresentando
propostas para a constituição de novas parcerias;
VIII - Supervisionar, orientar e controlar as ações de fiscalização, inclusive com
apresentação do resultado das ações;
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IX - Propor e implementar metodologia completa de avaliação de todas as
atividades do sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil com
indicação de índices específicos de avaliação de desempenho por atividade;
X - Supervisionar e controlar o serviço de acesso telefônico (disque coleta) a
pequenos transportadores;
XI - Propor e criar cadastro de áreas urbanas alvo de atividades de conformação
urbanística através de operações de aterramento;
XII - Propor a criação de ações de apoio a pequenos transportadores;
XIII - Implantar um Programa de Informação Ambiental específico para os Resíduos
da Construção Civil e Resíduos Volumosos.
17. Procuradoria Geral do Município de Dourados – PGM
Consoante a Lei Complementar n° 329/2017, tem como atribuições apresentadas no
Art. 13 à Procuradoria-Geral do Município, órgão diretamente subordinada à Prefeita
Municipal, compete a representação do Município e a defesa de seus direitos e
interesses nas áreas judiciais, extrajudiciais e administrativa, bem como planejar,
organizar, executar e controlar as atividades jurídicas de interesse do Município, com
as seguintes competências:
I - Atuar na orientação e na prevenção legal dos atos da administração, prestando
consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos e entidades integrantes da
estrutura gestora da Prefeitura Municipal, bem como emitir pareceres, normativos
ou não, para fixar interpretação de leis ou atos administrativos;
II - Elaborar projetos de lei, decretos e outros atos normativos de competência e
iniciativa da Prefeita Municipal e orientar os Secretários Municipais na elaboração
de seus atos oficiais;
III - Elaborar minutas de correspondências ou documentos para prestar
informações ao Judiciário em mandados de segurança impetrados contra ato da
Prefeita Municipal e de outras autoridades que forem indicadas em norma
regulamentar;
IV - Promover, de forma exclusiva, a cobrança administrativa e judicial da dívida
ativa do Município, da administração direta e indireta e executar as decisões do
Tribunal de Contas em favor da Fazenda Pública Municipal;
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V - Manter o controle e o acompanhamento das ações cuja representação
judicial do Município, eventualmente, tenha sido conferida a terceiros;
VI - Promover a defesa em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, dos atos e
prerrogativas da Prefeita Municipal e a representação judicial do Município e de
suas entidades de direito público;
VII - Propor à Prefeita Municipal encaminhamento de representação para a
declaração de inconstitucionalidade de atos normativos e a elaboração da
correspondente petição e das informações que devam ser prestadas pela Prefeita
Municipal;
VIII - Promover, a juízo da Prefeita Municipal, representação ao Procurador Geral
da República para que este providencie perante o Supremo Tribunal Federal a
avocação de causas processadas perante quaisquer juízos, nas hipóteses previstas
na legislação federal pertinente;
IX - Propor atos de natureza geral e medidas de caráter jurídico que visem proteger
o patrimônio público e a manifestação sobre providências de ordem
administrativa e jurídica aconselhadas pelo interesse público;
X - Exercer a defesa dos interesses do Município e da Prefeita junto aos
contenciosos administrativos;
XI - Propor as medidas de uniformização da jurisprudência administrativa e a
elaboração de minutas de termos de contratos a serem firmados pelo Município;
XII - Orientar a administração no cumprimento de decisões judiciais e, por
determinação da Prefeita, nos pedidos de extensão de julgados;
XIII - Apresentar manifestação, sempre que solicitada, em processo administrativo
disciplinar ou outros em que haja questão judicial que exija orientação jurídica
como condição de seu prosseguimento;
XIV - Representar a Prefeita ou seus secretários sobre providências de ordem
jurídica reclamadas pelo interesse social e pela aplicação das leis vigentes;
XV - Exercer o controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo e
administração indireta, propondo à Prefeita Municipal a nulidade ou anulação de
quaisquer atos;
XVI - Manter procuradorias especializadas de Procuradoria Leis e Atos
Administrativos; de Assuntos de Pessoal e Trabalhista; de Licitação, Contratos e
Convênios; de Interesses Locais; de Execução Fiscal e Tributária; de Coordenação
e Controle de Precatórios; de Assuntos de Saúde Pública e de Administração do
PROCON;
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XVII - Prestar assessoria para atos jurídicos das diversas unidades gestoras da
Prefeitura Municipal;
XVIII - Promover a organização e sistematização de coletânea da legislação
municipal e de atos da Prefeita Municipal, assim como das bibliografias
necessárias ao exercício da advocacia pública, em biblioteca jurídica do
Município;
XIX - Propor a execução da política e das ações de defesa do consumidor, na
forma da legislação vigente, bem como divulgar e orientar sobre os direitos do
consumidor;
XX - Colaborar com a Prefeita no controle da legalidade no âmbito do Poder
Executivo Municipal;
XXI - Dirimir dúvidas sobre conflitos de competências entre órgão da administração
direta ou indireta;
XXII - Apoiar a prefeitura em assuntos jurídicos perante consórcios e organismos
nacionais e internacionais;
XXIII - Promover a assessoria jurídica em temáticas relacionadas às diversas
modalidades de concessão e parcerias, principalmente Parcerias Público-Privado
(PPP).
18. Secretária Municipal de Educação – SEMED
Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 no Art. 18 compete à SEMED:
I - A formulação, o planejamento, organização, o controle e a implementação da
política

educacional

do

Município,

fundamentada

nos

objetivos

de

desenvolvimento político e social das comunidades e a concretização do
processo educacional de forma democrática e participativa, destacando a
função social da escola na formação e transformação do cidadão, em harmonia
com o Conselho Municipal de Educação;
II - A elaboração e implementação de programas, projetos e atividades
educacionais, com atuação prioritária no ensino fundamental e pré-escolar;
III - A aplicação do Plano Municipal de Educação, em articulação com os órgãos
integrantes do sistema de ensino municipal e com segmentos representativos da
sociedade e da comunidade escolar;
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IV - A integração das ações do Município visando à erradicação do
analfabetismo, a melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos profissionais
de educação;
V - A administração e a execução das atividades de educação especial, infantil
e fundamental por intermédio das suas unidades orgânicas e da Rede Municipal
de Ensino;
VI - O acompanhamento e o controle da aplicação do recursos financeiros de
custeio e investimento no sistema e no processo educacional do Município, para
fins de avaliação e verificação do cumprimento das obrigações constitucionais;
VII - O diagnóstico permanente, quantitativo e qualitativo, das características e
qualificações do magistério, da população estudantil e da atuação das unidades
escolares e sua compatibilidade com as demandas identificadas;
VIII - A coordenação, a supervisão e o controle das ações do Município relativas
ao cumprimento das determinações constitucionais referentes à educação,
visando à preservação dos valores regionais e locais;
IX - A promoção e o incentivo à qualificação e capacitação dos profissionais que
atuam nos ambientes educativos do Município;
X - Direcionar e monitorar as políticas públicas para o esporte e lazer, sob a
execução da Fundação de Esportes de Dourados (FUNED).
19. Secretaria Municipal de Cultura – SEMC
Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 no Art. 19 compete à SEMC:
I - Formular a política de cultura do Município;
II - Articular-se com órgãos federais, estaduais e municipais de modo a assegurar
a coordenação e a execução de programas culturais de qualquer iniciativa;
III - Promover a defesa do patrimônio histórico do Município de Dourados-MS;
IV - Conceder auxílio às instituições culturais existentes no Município, para assegurar
o desenvolvimento cultural efetivo;
V - Promover intercâmbio com entidades públicas e privadas, mediante acordos,
convênios, termos de cooperação e outros instrumentos que possibilitem a
realização de exposições, reuniões, seminários e outros eventos de caráter cultural;
VI - Realizar promoções de integração social da população com vistas à elevação
do seu nível cultural.
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20. Secretaria Municipal de Saúde – SEMS
Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 no Art. 20 compete à SEMS:
I - A formulação e a execução da política de saúde do município, em articulação
com o Conselho Municipal de Saúde, de forma a promover a integração,
disseminação e hierarquização dos serviços da saúde, em conformidade com as
normas do Sistema Único de Saúde;
II - A coordenação, a supervisão e a execução de programas, projetos, atividades
e ações vinculadas ao Sistema Único de Saúde, em articulação com a Secretaria
de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e com o Ministério da Saúde;
III - A coordenação e a execução das ações de controle sanitário do meio
ambiente e de saneamento básico, em articulação com as Secretarias Municipais
que têm atuação complementar nesta área;
IV - A coordenação, a fiscalização e a execução das ações de vigilância sanitária
e a aplicação do ordenamento normativa de defesa sanitária vegetal e animal,
no território do Município;
V - A promoção de medidas preventivas de proteção à saúde, em especial, as de
caráter imunológicas e educativas, concernentes ao perfil epidemiológico do
Município e as ações de prevenção da saúde bucal;
VI - A identificação, o cadastramento, a inspeção e a auditoria dos
estabelecimentos médico-hospitalares de referências para credenciamento e
prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde;
VII - A promoção da integração das atividades públicas e privadas, coordenando
a prestação dos serviços de saúde e estabelecendo normas, parâmetros e critérios
necessários ao padrão de qualidade exigido, no nível de competência do
Município;
VIII - A administração, a coordenação, a manutenção, a execução e o controle
dos serviços de saúde prestados pela rede pública de ambulatórios, postos,
laboratórios e hospitais para a prevenção à saúde da população;
IX - A distribuição de medicamentos, como atividade da assistência farmacêutica,
em consonância com a política e as diretrizes do Sistema Único de Saúde;
X - A execução dos serviços de vigilância epidemiológica e de saúde do
trabalhador e a colaboração na fiscalização das agressões ao meio ambiente
que tenham repercussão sobre a saúde humana;
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XI - A promoção e a coordenação da integração das atividades de prestação de
serviços de saúde no Município, visando assegurar graus de eficiência e
produtividade nesse setor;
XII - A manutenção, em caráter permanente, de ações voltada a humanização
do atendimento à saúde.
21. Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS
Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 no Art. 21 compete à SEMAS:
I - O planejamento, a organização, a execução e o controle da política pública
de assistência social aplicada no Município de Dourados, conforme preconiza o
Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
II - O incentivo e o apoio ao pleno exercício dos direitos e deveres sociais dos
cidadãos, em todas as expressões da cidadania, da liberdade, da igualdade e da
democracia, associado à gestão de riscos e combate a situações de
vulnerabilidade social da população;
III - O cumprimento do princípio da equidade e o caráter emancipatório da
política de assistência social, promoção da ascensão social e integração à vida
comunitária e à inclusão produtiva;
IV - A implementação, a execução, a avaliação e a vigilância de programas,
projetos e serviços continuados de assistência social destinados a prevenir riscos e
vulnerabilidades sociais.
22. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDES
Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 no Art. 22 compete à SEMDES:
I - A formulação, a elaboração e a implementação de projetos estratégicos de
desenvolvimento local, bem como a coordenação e a implementação de ações
de estímulo e de apoio ao desenvolvimento dos setores produtivos, da indústria,
do comércio, dos serviços e do turismo;
II - A estruturação de sistemas locais de produção integrada, tendo como objetivos
a diversificação produtiva, o fortalecimento do sistema agroindustrial e o
desenvolvimento de produtos de alto valor agregado e do acesso ao mercado;
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III - A promoção de estudos e pesquisas sociais, econômicos e institucionais, a
transformação de potencialidades do Município em oportunidades para
instalação de empreendimentos voltados para o desenvolvimento econômico,
social e sustentável do Município;
IV

-

A

formulação

e

a

implementação

de

projetos

para

incentivar

empreendimentos produtivos que envolvam a comunidade científica e
acadêmica local, para estabelecimento de parcerias no sentido de aplicação de
ciência e tecnologia para otimizar, modernizar e racionalizar processos de
produção;
V - A proposição de políticas para o desenvolvimento, indicando alternativas de
sua viabilidade econômicas, observadas normas de preservação e conservação
ambiental;
VI - O investimento na melhoria dos ambientes institucional e organizacional locais,
com vistas a estimular interesses de empreendedores e promover a atração de
investimentos para o Município;
VII - O incentivo e a orientação para a instalação, localização, ampliação e
diversificação de indústrias que utilizem tecnologias, mão-de-obra e insumos locais
e o desenvolvimento de programas e projetos de fomento a outras atividades
produtivas e comerciais compatíveis o Município;
VIII - A orientação, de caráter indutor, à iniciativa privada para a implantação, a
expansão, a modernização ou adaptação de empreendimentos de interesse
econômico para o Município, em especial a implementação de projetos voltados
para a expansão dos segmentos industrial;
IX - O acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos nas esferas
estadual e federal e relacionados ao desenvolvimento da indústria, do comércio
e do turismo, para identificação de oportunidades de expansão ou instalação de
novos empreendimentos no Município;
X - A promoção de medidas para atração de interessados em instalar atividades
empresariais no Município, em articulação com os setores locais, estaduais e
nacionais;
XI - O incentivo e apoio à pequena e média empresa nas suas áreas de atuação
e o estímulo à localização, manutenção e desenvolvimento de empreendimentos
industriais, comerciais e de serviços no Município;
XII - O fomento e incentivo à instalação de novos negócios e investimentos que
busquem valorizar e explorar o potencial de turismo de negócios e do turismo rural,
no Município;
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XIII - O incentivo e a orientação ao desenvolvimento do associativismo dos
pequenos produtores em associações e ou cooperativas para fins de
comercialização de produtos e serviços relacionados ao agronegócio;
XIV - A proposição e a implementação em articulação com a Secretaria Municipal
de Assistência Social das políticas de qualificação e requalificação profissional e
colocação de mão-de-obra habilitada às demandas apresentadas nas
atividades econômica no Município;
XV - Articulação institucional com órgãos e entidades federais, estaduais ou
privadas para o desenvolvimento de projetos, captação de recursos e incentivos
para apoio ao segmento do agronegócio, bem como apoio a projetos de
comercialização de produtos oriundos da produção do pequeno produtor rural,
em consonância com a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar;
XVI - Promoção, de capacitação para os pequenos produtores rurais com objetivo
de promover amplos conhecimentos na comercialização e gestão da produção,
visando o aumento da renda e qualidade de vida, em consonância com a
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar;
XVII - Fazer o controle das áreas doadas para as empresas e averiguar as
atividades da beneficiária e o cumprimento de prazos indicados na legislação
pertinente;
XVIII - A formulação e a promoção da política municipal de trabalho, de geração
de emprego e renda e de capacitação de mão-de-obra, bem como o incentivo
à instituição de organismos para integração e apoio à criação de ocupações
profissionais, em articulação com os demais órgãos públicos afins;
XIX - O desenvolvimento de programas e ações ligadas à relação de trabalho e
cursos profissionalizantes, com vistas a minimizar o impacto do desemprego e a
direcionar a profissionalização conforme as demandas dos empreendimentos
industriais, comerciais e de serviços no Município;
XX - Apoiar e organizar feiras, exposições, missões técnicas e outros eventos
similares, visando a divulgação do Município e suas potencialidades;
XXI - Promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento econômico
e social, apoiando o trade e os eventos relacionados ao turismo e fomentando a
infraestrutura turística do município;
XXII - Incentivar a instalação, ampliação e modernização de empreendimentos
voltados ao desenvolvimento econômico e turístico do Município;
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XXIII - Articulação com organismos governamentais e privados, visando o
aproveitamento de incentivos e recursos para o desenvolvimento industrial,
comercial e do setor de serviços;
XXIV - Formular e propor políticas de incentivos ao desenvolvimento industrial e
comercial do Município, bem como da produção e comercialização de produtos
rurais;
XXV - Articulação, elaboração e auxílio em aprovações de projetos junto às
instituições de credito fundiário, bem como a aprovação ou não, dentro do
conselho de desenvolvimento rural do município, em consonância com a
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar;
XXVI - A promoção de estudos e a proposição de critérios para a concessão de
incentivos fiscais e financeiros, tendo em vista o desenvolvimento econômico e
social do Município, em articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda, a
serem definidos pela Prefeita Municipal.
23. Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP
Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 no Art. 23 compete à SEMOP:
I - A execução de obras viárias, de saneamento básico, de edificações, galerias
pluviais, pavimentação asfáltica de vias urbanas mediante execução e
administração direta ou indireta;
II - A fiscalização, o acompanhamento e a emissão de laudos de vistoria de
conclusão de obras e serviços de engenharia realizados por terceiros contratados
pela Prefeitura ou por outras instituições em que resulte impacto na infraestrutura,
obras ou patrimônio imobiliário do Município, assim como em projetos relacionados
com concessões ou outros tipos de parcerias envolvendo os serviços ou o
patrimônio públicos no território municipal;
III - A gerência e a execução de ações para a captação de recursos programas
e projetos de infraestrutura e edificações de interesse do Município, em conjunto
com a Secretaria Municipal de Planejamento;
IV - O planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos e programas
habitacionais, bem como a fiscalização de áreas de loteamento e unidades
residenciais destinadas ao uso em programas sociais de habitação, em
consonância e conjuntamente com a Agência Municipal de Habitação de
Interesse Social;
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V - A operação, a reparação e a manutenção de máquinas e equipamentos da
área de obras e de manutenção e conservação de rodovias e vias urbanas;
VI - A recomposição ou a reposição de pavimentação asfáltica de vias públicas
danificadas em decorrência de obras realizadas por terceiros, para instrução de
processos de ressarcimento ao Tesouro Municipal em atuação conjunta com a
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
VII - A reforma, a recuperação e a conservação de vias urbanas e pavimentação
asfáltica de rodovias, mediante execução e administração direta ou indireta;
VIII - O levantamento, o cadastramento topográfico, bem como as obras e os
serviços de engenharia a serem realizados pela prefeitura Municipal e a
manutenção do arquivo técnico desses projetos, das obras realizadas ou
programada;
IX - A implantação, a manutenção e a conservação de estradas vicinais e de vias
urbanas não pavimentadas;
X - A implantação de projetos habitacionais, bem como o fomento e a
intermediação de financiamentos para aquisição de moradias, em conjunto com
a Agência Municipal de Habitação de Interesse Social.
24. Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN
Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 no Art. 24 compete à SEPLAN:
I - A gerência e a execução de ações para a captação de recursos para
programas e projetos de interesse do município, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Obras Públicas;
II - O planejamento do ordenamento urbano mediante orientação normativa,
metodológica e executiva do processo de programação governamental dos
demais órgãos e entidades da Administração Municipal e com a sociedade,
observando as diretrizes políticas e estabelecidas no Programa de Governo;
III - A revisão, o acompanhamento, o controle e a implementação do Plano Diretor
do Município, em articulação com a Procuradoria Geral do Município, bem como
o cumprimento do Estatuto das Cidades e a formulação e elaboração dos demais
instrumentos que lhe são complementares;
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IV - O estudo e a sistematização de dados e informações sobre economia urbana
e regional, subsidiando a elaboração de pareceres, programas e projetos para o
desenvolvimento urbano e municipal;
V - A proposição da normatização, através de legislação básica do zoneamento
e ocupação do solo, do parcelamento do solo, do plano viário, do mobiliário
urbano, do meio ambiente, do código de obras, mobilidade urbana e demais
atividades correlatas à ocupação do espaço físico e territorial do Município;
VI - O desenvolvimento de atividades e processos relacionados à estatística,
geografia, cartografia, aerofotogrametria e geoprocessamento de interesse do
Município;
VII - O estudo e a elaboração de Guia de Diretrizes Urbanísticas – GDU, para
instituição e implantação de monumentos, obras especiais e as de urbanismo, em
conjunto com a Secretaria Municipal de Obras Públicas;
VIII - A manutenção da planta cadastral do Município, para efeito de
disciplinamento da expansão urbana, e do licenciamento de obras e edificações
particulares, em apoio às atividades de tributação e fiscalização de bens imóveis
localizados no Município;
IX - Cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente ao uso e ocupação do solo;
X - A fiscalização e a aprovação de projetos das edificações públicas e
particulares, bem como do parcelamento do solo, pertinentes à legislação de Uso
e Ocupação do Solo e Código de Obras, procedendo às autuações e interdições,
quando couberem;
XI - A promoção de ações visando a implementação e o acompanhamento das
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos,
bem como do equilíbrio ambiental, determinados no Estatuto das Cidades;
XII - O levantamento das áreas públicas ocupadas irregularmente para
identificação das medidas a serem tomadas;
XIII - O levantamento e a regularização de áreas pertencentes ao município, em
conjuntos com as demais Secretarias, e o controle das áreas permutadas, cedidas
e doadas;
XIV - O estabelecimento de diretrizes para o planejamento e controle do processo
de implantação de empreendimento e atividade do Município;
XV - A gestão do sistema cartográfico municipal, o controle do patrimônio
imobiliário do Município e do e do parcelamento do solo;
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XVI - Analisar e elaborar projetos para instituição e implantação de monumentos,
obras especiais e de urbanismo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras
Públicas;
XVII - A apreciação e a aprovação da licença de localização para qualquer
atividade industrial, comercial, de prestação de serviços e outras em imóveis no
território do município;
XVIII - A promoção de estudos visando a identificação de soluções para os
problemas habitacionais do município, seguindo guia de diretrizes urbanísticas GDU;
XIX - O acompanhamento de projetos de loteamentos sociais urbanizados;
XX - A gestão fundiária na execução de ações para a regularização de áreas com
as análises técnicas e cartorárias pertinentes, englobando o registro e averbações;
XXI - Acompanhar e controlar a gestão das áreas públicas municipais, visando o
desenvolvimento de programas de interesse social;
XXII - A elaboração de projetos relacionados à criação e extinção de serviços de
transporte coletivo, a análise da inter-relação dos sistemas de transportes e a
definição de prioridades e proposição de modificações na circulação viária e na
estrutura física por meio da Agência Municipal de Transportes e Trânsito de
Dourados- AGETRAN;
XXIII - A elaboração do plano de paisagismo e arborização dos logradouros
públicos municipais em conjunto com o Instituto de Meio Ambiente de Dourados
e com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
XXIV - Elaboração de projetos técnicos indispensáveis às obras e aos serviços de
engenharia a serem realizados pela Prefeitura Municipal.
25. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR
Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 no Art. 25 compete à SEMSUR:
I - O planejamento, a elaboração e a execução, direta ou indireta, de projetos de
administração, manutenção e obras de conservação, e preservação dos espaços
públicos como praças, jardins, parques, áreas verdes, cemitérios, calçadas, guias
e sarjetas, bocas de lobo, bocas de dragão, poços de visita, logradouros e outros
bens pertencentes ao Município, em conjunto com a Secretária Municipal de
Planejamento e Secretaria Municipal de Obras Públicas;
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II - A coordenação, a gestão e a execução, direta ou indireta, dos serviços de
iluminação e limpeza pública, coleta e destinação final do lixo, capina, roçada,
varrição e limpeza das vias, logradouros públicos e dos mercados e feiras livres,
além da roçada de terrenos particulares, mediante pagamento;
III - O controle, a supervisão e a execução das atividades relativas a transportes
concedidos, em conformidade com a legislação pertinente, e articulação com as
entidades estaduais e federais de controle e fiscalização dos serviços de
transporte, por meio da Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados
- AGETRAN;
IV - A preservação da eficiência econômica e técnica dos serviços públicos
municipais

concedidos,

visando

propiciar

condições

de

regularidade,

continuidade, segurança, atualidade, universalidade e a estabilidade nas
relações entre a poder concedente, as entidades reguladas e os usuários;
V - A promoção de ações visando assegurar a prestação de serviços públicos
concedidos aos usuários de forma adequada e em condições de eficiência,
atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade nas suas
tarifas;
VI – A fiscalização das posturas municipais, pertinentes à legislação municipal de
localização e as relativas ao desenvolvimento de atividades, procedendo às
autuações e interdições, incluindo a fiscalização de alvarás e demais documentos,
em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento, quando couber;
VII - A execução do plano de paisagismo e arborização dos logradouros públicos
municipais, em atuação conjunta com a Secretaria Municipal de Planejamento e
Instituto Municipal de Meio Ambiente.
26. Secretaria Municipal de Agricultura Familiar - SEMAFES
Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 no Art. 26 compete à SEMAFES:
I - O acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos nas esferas
estadual e federal e relacionados ao desenvolvimento agropecuário e da
piscicultura;
II

-

O

estímulo

à

localização,

manutenção

e

desenvolvimento

de

empreendimentos agropecuários e de piscicultura;
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III - A articulação com órgãos e entidades do Estado e do Governo Federal para
formulação de diretrizes e execução de programas e projetos de apoio ao
desenvolvimento da produção familiar, do abastecimento alimentar e do
desenvolvimento social, técnico, ambiental e econômico dos agricultores
familiares em geral e da organização das comunidades rurais;
IV - A organização social e econômica dos agricultores familiares com vistas ao
desenvolvimento local sustentável e a melhoria da qualidade de vida por meio do
implemento da produção sustentável, da agregação de valor aos produtos e da
geração de renda;
V - O planejamento para promoção de melhorias de infraestrutura rural para
facilitar a permanência do homem no campo e o desenvolvimento da
agroindústria familiar organizada em redes solidárias de produção;
VI - A orientação ao pequeno agricultor no desenvolvimento da sua produção e
a assistência técnica rural e sanitária para o desenvolvimento da agricultura
familiar;
VII - O incentivo e o apoio às atividades da agricultura familiar, identificando
propriedades economicamente viáveis, visando agregar valor à pequena
produção e preservando as características culturais e ambientais, para retirar o
pequeno produtor da clandestinidade e proporcionar a manutenção do trabalho
e o incremento da renda familiar;
VIII - O apoio na execução dos serviços de interesse coletivo, em melhorias na
infraestrutura das propriedades rurais, de forma subsidiada, priorizando os
agricultores de baixa renda;
IX - A disponibilidade de serviços ao meio rural, de modo a obter melhorias de
infraestrutura e meio ambiente, no âmbito das comunidades indígenas;
X - O incentivo e a orientação ao associativismo e ao cooperativismo, mediante
apoio à criação de organismos e a promoção de cursos, palestras e eventos afins;
XI - A proposição de políticas para o desenvolvimento agrário Municipal e a
regularização fundiária, de forma a possibilitar o aprimoramento das medidas e
processo de assentamento rural, buscando alternativas de sua viabilidade
econômica, o acompanhamento e a avaliação dos seus resultados em conjunto
com a Secretaria Municipal de Planejamento;
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XII - A definição das políticas públicas e a coordenação da implementação dos
serviços de assistência técnica ligados ao desenvolvimento e ao aprimoramento
das atividades da agricultura familiar realizadas por pequenos produtores rurais,
assentados e comunidades indígenas;
XIII - A promoção de programas voltados para a fixação do homem no campo,
levantamentos sobre a situação dos trabalhadores rurais e o desenvolvimento de
programas de geração de emprego e renda no meio rural;
XIV - O planejamento para promoção de melhorias de infraestrutura rural para
facilitar a permanência do homem no campo e o desenvolvimento da
agroindústria familiar organizada em redes solidárias de produção em conjunto
com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano;
XV - Implantação de políticas de estímulo à produção associativa, cooperada ou
em parceria com micro e pequenos produtores rurais e urbanos, visando a
produção de hortifrutigranjeiros e incentivando a criação de núcleos produtivos
em consonância com o sistema de abastecimento municipal;
XVI - Apoiar e articular com organizadores e produtores familiares a realização de
feiras livres, visando dinamizar o mercado local de hortifrutigranjeiros e outros que
predominam na produção de pequenas propriedades e comumente ofertado
neste tipo de evento;
XVII - Integrar suas ações junto às demais instituições estaduais e federais de
desenvolvimento da agricultura familiar, bem como universidades, escolas
técnicas e outras instituições públicas e privadas, visando o resgate da
competitividade dos produtos gerados nas pequenas e médias produtividades;
XVIII - Organizar e manter o Serviço de Inspeção Municipal - SIM - Dourados, para
promover a fiscalização e a inspeção industrial e sanitária, bem como conceder
Alvará de Registro e Certificado de Registro dos estabelecimentos e produtos de
origem animal;
XXIX - Promover a política de economia solidária e incentivar todas as formas
associativas

de

economia

popular,

estruturando

redes

de

produção,

desenvolvimento de produtos e articulação de pontos de vendas, redes do
consumo e canais de mercado, transversamente com as demais Secretarias.
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27. Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 no Art.27 compete à SEMAD:
I - A formulação e a condução da política de gestão de pessoas, a coordenação
e a execução das atividades de pagamento, cadastramento, recrutamento e
seleção de pessoal para os órgãos e entidades da Administração Municipal;
II - A formulação, a elaboração e a administração do plano de cargos e carreiras
da Prefeitura Municipal, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município;
III - A fixação, o controle do quadro de lotação dos cargos efetivos e
comissionados;
IV - O estudo e a proposição das políticas de definição dos sistemas
remuneratórios;
V - O acompanhamento da regularidade dos recolhimentos das contribuições ao
sistema de previdência social dos servidores municipais e a administração do
programa de assistência social, saúde e de perícia médica;
VI - O estudo das proposições de criação, transformação ou extinção de cargos
em comissão e funções de confiança e a elaboração dos atos de provimento e
vacância de cargos;
VII - A formulação e a promoção da implementação de políticas e diretrizes
relativas às atividades de administração de material e equipamentos, de serviços
em

geral,

patrimonial,

de

transportes

e

logística

e

de

comunicações

administrativas;
VIII - A organização e a manutenção dos serviços de protocolo, tramitação e
distribuição de documentos, correspondências e processos e a prestação dos
serviços de manutenção e conservação de prédios públicos, locação, alienação,
permissão e cessão de uso de bens municipais e a negociação para uso de
imóveis de propriedade do Estado, da União ou de terceiros pelo Município;
IX - A apuração de denúncias relativas a infrações disciplinares de agentes e
servidores municipais e a abertura e condução de processo administrativo
disciplinar, bem como a aplicação das penalidades cabíveis, ressalvadas as de
competência privativa da Prefeita Municipal;
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X - O planejamento e a coordenação das atividades relativas à tecnologia de
informações, no desenvolvimento da configuração física e lógica dos sistemas
usados ou operados em rede pelos órgãos e entidades do Poder Executivo
Municipal;
XI - A promoção da infraestrutura tecnológica de comunicação, necessárias à
integração e operação de sistemas estruturantes, das atividades administrativas e
operacionais e da comunicação eletrônica oficial entre os órgãos e entidades da
Administração Municipal;
XII - O desenvolvimento e a implantação de soluções tecnológicas de tratamento
da informação na Administração Municipal, que subsidiem a tomada de decisões
e o planejamento de políticas públicas;
XIII - A coordenação, a supervisão e o controle de rotinas e procedimentos
administrativos vinculados aos sistemas de recursos humanos e suprimento de bens
e serviços para que os órgãos e entidades municipais possam executar suas
atividades operacionais de forma eficiente;
XIV - A programação, a implantação e a gestão das atividades de organização,
registro e guarda de documentos municipais e a manutenção do arquivo público
municipal, assegurando a consulta a processos e documentos preservados;
XV - A aplicação de medidas para o cumprimento de prazos de pronunciamento
e oferecimento de informações solicitadas à Prefeita e aos órgãos da
Administração Municipal em resposta ao Tribunal de Contas;
XVI - A gestão de suprimento e patrimônio.
28. Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ
Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 no Art. 28 compete à SEMFAZ:
I - A formulação, a coordenação, a administração e a execução da política de
administração tributária, fiscal e financeira do Município;
II - A elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária, da Lei Orçamentária Anual e
do Plano Plurianual, em consonância com o planejamento das Secretárias e a
anuência da Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica quanto aos
projetos e programas prioritários definidos conforme inciso XI, do Art. 29;
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III - A coordenação das atividades relativas a execuções orçamentária, financeira
e contábil dos órgãos da administração direta municipal e o estabelecimento e
acompanhamento

da

programação

financeira

de

desembolso,

em

conformidade com determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal e normas
legais pertinentes, em consonância com acompanhamento da Secretaria
Municipal de Governo e Gestão Estratégica disposto no inciso XIII, do Art. 29;
IV - O levantamento dos gastos com pessoal, material, serviços e encargos
diversos, instalações, material permanente e equipamentos para proposição da
programação das despesas de custeio e de capital e sua inclusão no orçamento
anual do município, em articulações com as demais Secretarias;
V - A emissão de autos para inscrição na dívida ativa e a promoção da sua
cobrança, mediante encaminhamento à Procuradoria-Geral do Município, e o
acompanhamento, controle e registro do seu pagamento;
VI - A proposição de critérios para a concessão de incentivos fiscais e financeiros,
tendo em vista o desenvolvimento econômico e social do Município, em
articulação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a serem
definidos pela Prefeita Municipal;
VII - A proposição de normas e procedimentos para controle, registro e
acompanhamento dos gastos públicos e a análise da viabilidade de instituição e
manutenção de fundos especiais e a fixação de normas administrativas para seu
funcionamento e controle de sua gestão;
VIII - A elaboração, a manutenção e a atualização do Plano de Contas Único para
os órgãos da administração direta, bem como a aprovação dos planos de contas
das entidades da administração indireta;
IX - O processamento do pagamento das despesas, da movimentação das contas
bancárias da Prefeitura e o repasse de recursos ao Poder Legislativo, formalização
e controle das transferências constitucionais e voluntárias;
X - O estabelecimento da programação financeira de desembolso, a
uniformização e a padronização de sistemas, procedimentos e formulários
aplicados utilizados na execução financeira e a promoção de medidas
asseguradoras do equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas
municipais;
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XI - Despesa orçamentária dos órgãos, entidades e fundos da administração direta
e indireta, em articulação com a Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Estratégica, a Secretaria Municipal de Administração e a Controladoria Geral do
Município;
XII - O cadastramento, o acompanhamento e o controle da execução de
convênios em que são convenentes órgãos ou entidades do Poder Executivo, bem
como avaliação da fixação de contrapartidas que envolvam recursos humanos,
financeiros ou materiais de órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal;
XIII - O acompanhamento e o controle dos créditos inscritos em dívida ativa,
pertencentes ao Município;
XIV - Gerenciamento e atualização do Cadastro Econômico do Município, com
coordenação e execução das atividades de processamento de dados da área
financeira do Município;
XV - Coordenação e supervisão das ações de fiscalização e tributação, bem
como acompanhamento e controle da arrecadação dos tributos no exercício;
XVI - Manter atualizada a legislação tributária e orientar os contribuintes quanto a
sua aplicação;
XVII - Emitir parecer em processo fiscal para o julgamento em primeira instância
administrativa;
XVIII - Adotar medidas preventivas, complementares e corretivas provenientes de
auditorias e processos da Controladoria Geral do Município, Tribunal de Contas do
Estado e demais órgãos de controle externo ou interno, em matérias dentre as suas
atribuições e que afetem o equilíbrio fiscal do Município;
XIX - Planejar, acompanhar e controlar o lançamento e a arrecadação dos tributos
municipais, assim como emitir os respectivos carnês;
XX - Planejamento e coordenação das atividades de cadastro técnico imobiliário,
através das demais unidades das Secretarias que geram alterações nos dados dos
imóveis, de acordo com o Manual do Cadastro;
XXI - Fiscalização da regularidade fiscal e documental, pertinentes à legislação
tributária municipal, incluindo alvarás e documentos afins relativos ao cadastro
econômico e ao imobiliário, procedendo às autuações interdições e multas
quando couberem;
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XXII - A realização dos processos licitatórios e a manifestação nas dispensas e
inexigibilidades nas compras e contratações para órgãos e entidades da
Administração Municipal, bem como a organização e manutenção do cadastro
de fornecedores da Prefeitura Municipal. ”
29. Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica – SEGOV
Consoante a Lei Complementar n° 329/2017 no Art. 29 a Secretaria Municipal de
Governo e Gestão Estratégica é o órgão de assessoramento direto e imediato à
Prefeita municipal e tem por finalidade:
I - A formulação da estratégia governamental, mediante a definição de objetivos,
metas, projetos e processos prioritários, bem como a orientação normativa e
metodológica aos demais órgãos e entidade do Município nas etapas de
planejamento, execução, controle e revisão;
II - O direcionamento, a coordenação, o monitoramento e a avaliação das ações
e resultados do governo, com vistas a garantir a unidade do planejamento, do
ordenamento administrativo, da organização e do controle dos processos de
gestão, bem como a otimização de recursos e a eficiência operacional,
priorizando o atendimento à população;
III - A formulação das diretrizes, a coordenação das negociações e a articulação
para captação de recursos financeiros de organismos multilaterais e de agências
governamentais estrangeiras, destinados a programas para o setor público;
IV - A orientação geral a todos os órgãos e entidades do Governo Municipal,
garantindo o ordenamento das ações, organização, direção e controle das
atividades e dos processos administrativos, quanto à orientação política aplicada
na execução do Programa de Governo, dos objetivos e metas priorizados pela
Prefeita e nas relações com a sociedade;
V - A aplicação de medidas para o cumprimento de prazos de pronunciamento e
oferecimento de informações solicitadas à Prefeita e aos órgãos da Administração
Municipal em resposta aos órgãos do Poder Legislativo;
VI - A coordenação das ações de suporte às relações do Município com outros
Municípios, Consórcios Municipais, Governo Estadual, Governo Federal, outros
países e organizações estrangeiras;
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VII - A coordenação, a supervisão e o acompanhamento de proposições, projetos
de lei, vetos e informações encaminhados à apreciação dos membros da Câmara
Municipal;
VIII - O acompanhamento e a avaliação sistemática do desempenho dos órgãos
e entidades da administração municipal na consecução dos objetivos
consubstanciados em seus planos, programas, atividades, contratos e convênios;
IX - A promoção da integração de informações gerenciais e das ações da
Administração Municipal relativamente aos trabalhos realizados pelos órgãos e
entidades responsáveis pelas políticas de indução ao desenvolvimento e de
inclusão social, assim como das relações com os movimentos organizados da
sociedade civil e de organizações não-governamentais;
X - A coordenação da formulação e definição dos programas e projetos
governamentais e a serem inseridos na Lei Orçamentária Anual e no Plano
Plurianual do Município, em alinhamento com a Secretaria Municipal de Fazenda,
observadas as normas da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XI - O acompanhamento da execução orçamentária municipal, mediante a
manutenção de registros da utilização dos recursos orçamentários alocados ao
atendimento das despesas de custeio e de investimento dos órgãos da
administração direta da Prefeitura Municipal, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Fazenda e a Controladoria Geral do Município;
XII - A elaboração de estudos, pesquisas e análises conjunturais, regionais e
urbanas,

em

articulação

com

órgãos

públicos

e

privados,

visando

o

aprimoramento do processo decisório no Poder Executivo Municipal;
XIII - A avaliação e o monitoramento da ação governamental e dos órgãos e das
entidades da administração pública municipal, em especial das metas e
programas

prioritários

definidos

pela

Prefeita

Municipal,

priorizando

os

estabelecidos em Contratos de Gestão com cada Secretaria Municipal;
XIV - A pesquisa de informações econômico-financeiras, sua consolidação e
divulgação sistemática entre os órgãos da administração pública, assim como a
disponibilização à iniciativa privada e entidades não governamentais;
XV - A disseminação de informações públicas e viabilização do acesso, fácil e em
tempo real, às informações existentes em órgãos e entidades públicas ou privadas
e nacionais;
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XVI - A preservação da eficiência econômica e técnica dos serviços públicos
municipais

concedidos,

visando

propiciar

condições

de

regularidade,

continuidade, segurança, atualidade, universalidade e a estabilidade nas
relações entre a poder concedente, as entidades reguladas e os usuários;
XVII - Ao acompanhamento e a avaliação sistemática do desempenho dos órgãos
e entidades da administração municipal na consecução e execução dos
contratos firmados com a iniciativa privada para prestação de serviços ou
fornecimento de bens e materiais;
XVIII - A coordenação de projetos de aperfeiçoamento da transparência dos atos
e resultados do Município, em conjunto com a Controladoria-Geral, estimulando o
acesso fácil e em tempo real às informações em todo o âmbito do Poder Executivo
Municipal;
XIX - O assessoramento e coordenação da política do Poder Executivo e o
relacionamento com a Câmara Municipal de Vereadores;
XX - O assessoramento direto e imediato à Prefeita no desempenho de suas
atribuições, principalmente no que diz respeito à constitucionalidade e legalidade
de seus atos;
XXI - A análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas
apresentadas pelos órgãos e entidades da administração municipal e das
matérias em trâmite na Câmara Municipal de Vereadores com as diretrizes
governamentais;
XXII - A coordenação de medidas relativas ao cumprimento dos prazos de
pronunciamento, pareceres e informações do Poder Executivo às solicitações da
Câmara Municipal de Vereadores e da formalização de vetos e encaminhamento
de projetos de lei ao Poder Legislativo;
XXIII - A proposição e a supervisão dos atos normativos de competência da Prefeita
Municipal, com o devido acompanhamento da tramitação de projetos de lei na
Câmara Municipal de Vereadores.
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAIS E LEGAIS

Os aspectos gerenciais, institucionais e legais para o Plano Municipal de Saneamento
Básico

apresentam

proposições

para

a

formulação

dos

instrumentos

e

procedimentos que nortearão o município de Dourados ao atendimento das ações
e metas propostas, alinhadas com o preconizado pelas legislações (nacional,
estadual e municipal) vigentes relacionadas diretamente ou indiretamente ao
saneamento básico, além de possibilitar a concretização do planejamento do PMSB.
Assim, além do atendimento às legislações pertinentes, é necessário que se tenha
uma

infraestrutura

física

e

gerencial

capacitada

qualitativamente

e

quantitativamente. Portanto, serão apresentados Programas, Projetos e Ações
objetivando a reestruturação organizacional, a capacitação institucional e a
estruturação da gestão dos serviços do saneamento básico, focando nas questões
relacionadas ao planejamento, a prestação e a fiscalização dos serviços,
perpetuando

o

controle

social,

e

proporcionando

o

cumprimento

e

a

implementação integral do PMSB.

10.3.1

Programa I – Qualificação, Estruturação e Fortalecimento

Institucional e Legal

Os Programas, Projetos e Ações a serem desenvolvidos durante o horizonte temporal
do PMSB de Dourados dependem da consolidação, qualificação e fortalecimento
institucional e legal, objetivando o planejamento, a execução e a eficiência do Plano
Municipal de Saneamento Básico.
Conforme verificado no Diagnóstico Técnico-Participativo, a atual estrutura de
gestão do município de Dourados está em desenvolvimento para o atendimento as
demandas impostas pela Política Nacional de Saneamento Básico, bem como para
a implementação dos programas e ações previstas no PMSB.
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Diante dessa situação a Prefeitura Municipal de Dourados deverá proporcionar uma
reestruturação visando o fortalecimento institucional e gerencial, através da
possibilidade de criação de um novo órgão executivo (Departamento Municipal de
Saneamento Básico), encarregado de planejar, fiscalizar, monitorar, avaliar e revisar
as ações sugeridas.
Dentre as obrigações/responsabilidades voltadas ao novo órgão executivo, está a
de monitorar e avaliar a implementação do PMSB, bem como a qualidade e
eficiência dos serviços correlatos com a utilização de mecanismos específicos de
controle, prevendo a geração anual de relatório de acompanhamento, além de
assegurar ambiente regulatório que reduza riscos e incertezas normativas e estimule
a cooperação entre os atores do setor, através do apoio à agência reguladora nas
atividades de acompanhamento.
Além do órgão executivo, o Poder Público Municipal deverá articular a formação de
um órgão colegiado que terá funções e competências destinadas ao controle social
dos serviços de saneamento básico, devendo estar presente em todos os eixos e
etapas da gestão e operação dos sistemas de saneamento básico, em caráter
deliberativo, consultivo e fiscalizador.
Outro ponto importante está relacionado com a regulação e a fiscalização dos
serviços de saneamento básico. Assim, sugere-se a formalização através de um
Contrato de Programa com Agepan, ou a efetivação da Agência Reguladora dos
Serviços Concedidos do Município de Dourados (ARSC), instituída pela Lei Municipal
n° 3.266/2009, devendo estar em conformidade com a Lei Federal n° 11.445/2007.
Para se garantir a implementação do PMSB com eficiência deve-se promover ações
de capacitação técnica de forma contínua a todos os gestores e técnicos envolvidos
nas ações e serviços de saneamento básico no município.
Vale ressaltar que a ausência ou ineficiência de programas de treinamento de
pessoal nas administrações municipais refletem em uma desarticulação institucional
e despreparo do pessoal para a realização plena das atividades de competência,
afetando negativamente a eficiência e eficácia nos processos decisórios e nas
atividades administrativas e operacionais da Prefeitura.
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Objetivos
 Fortalecer e qualificar a estrutura institucional e gerencial dos serviços
relacionados com os quatro eixos do saneamento básico (abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais
e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos) do município de Dourados;
 Desenvolver e implantar as ferramentas necessárias para o auxílio nas tomadas
de decisões realizadas pelos atores envolvidos com a gestão dos serviços de
saneamento básico;
 Promover a melhoria continua da gestão pública, contribuindo com o
aperfeiçoamento dos serviços, assegurando a proteção ambiental, social e
econômica;
 Garantir a implementação e acompanhamento do Plano Municipal de
Saneamento Básico;
 Garantir a regulação e fiscalização dos serviços relacionados ao saneamento
básico;
 Proporcionar meios para a integração da sociedade, dos setores produtivos e
da administração pública, solucionando os problemas de forma rápida e
eficaz;
 Enfatizar o estabelecimento de mecanismos de gestão (aspectos legais,
institucionais, de planejamento e da base de informações), apoiado em
estudos e projetos consistentes sob o ponto de vista técnico;
 Possibilitar ao município a avaliação da efetividade do PMSB, através dos
mecanismos a serem desenvolvidos.
As metas para este programa foram subdivididas em seis, de modo a atender os
objetivos da Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e Legal. Assim,
para um melhor entendimento das informações apresentadas, o Quadro 23 elenca
cada uma das metas e os projetos e/ou ações para a sua efetivação, com os
respectivos responsáveis, prazos e grau de relevância.
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Capacitação
da
periodicamente;

equipe

técnica

Execução

Participação

Acompanhamento

Departamento de
Saneamento

SEMAD

SEMAD

SEPLAN

SEMAD

Departamento
de
Saneamento

PGM / Câmara
Municipal

Todas os órgãos
públicos

SEMOP / SEMSUR
/ IMAM

PGM

Todas as
Secretarias

SEMSUR /
SEPLAN

Órgão Colegiado /
CMDU / COMDAM /
CMS

-

-

Órgão Colegiado /
CMDU

Órgão Colegiado /
CMDU

-

-

-

-

-

Regulação e
Fiscalização

2018 a 2037

2018 a 2037

2019

2019 a 2037

2018

GRAU DE
RELEVÂNCIA E
PRAZO

Departamento de
Saneamento

SEPLAN

Elaboração do(s) projeto(s) e programa(s)
computacional(is)
de
Sistema
de
2.1 Informações para monitoramento e
avaliação periódica da eficiência dos
serviços;

2.2 Implantação do Sistema de Informações;

Órgão Colegiado /
CMDU

Órgão Colegiado /
CMDU

Prestadores dos
Serviços /
SEMOP / SEMSUR
/ IMAM
Prestadores dos
Serviços /
SEMOP / SEMSUR
/ IMAM

SEPLAN

Departamento
de
Saneamento

-

-

Até 2 anos
após a
execução da
ação 2.1

2019 a 2020

Meta 2 – Estruturar e operacionalizar o Sistema de Informações, para o monitoramento e avaliação da eficiência dos serviços de saneamento básico

Fomento a articulação entre os órgãos
públicos com o objetivo de cooperação
1.5 mútua buscando o fornecimento e a
divulgação de dados e informações
correlatas ao saneamento básico;

1.4

Gabinete do
Prefeito

Gabinete do
Prefeito

Contratação
de
equipe
técnica
1.3 especializada por meio de concurso
público, caso necessário;

de

SEPLAN

Instituição
do
Departamento
Saneamento Básico de Dourados;

Fomento a articulação e os mecanismos
1.2 de transferência de conhecimento de
tecnologia inter-regional/intermunicipal;

1.1

Supervisão e
Gerenciamento

Meta 1 – Implantar e operacionalizar uma nova estrutura gerencial para os serviços de saneamento básico

METAS, PROJETOS E AÇÕES

RESPONSABILIDADES

Quadro 23 – Metas, Projetos e Ações do Programa I – Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e Legal
Programa I – Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e Legal
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SEPLAN

SEPLAN

SEPLAN

Alimentação do Sistema de Informações
de monitoramento e avaliação;

Geração
de
Relatórios
de
Acompanhamento semestrais com os
2.6
resultados e as interpretações obtidas
pelo Sistema de Informações;

Atualização periódica do banco de
dados, e disponibilização do Sistema de
2.7
Informações Geográficas para todas as
Secretarias;

Órgão Colegiado /
CMDU

Prestadores dos
Serviços /
SEMOP / SEMSUR
/ IMAM

Departamento
de
Saneamento

Departamento
de
Saneamento

Prestadores dos
Serviços /
SEMOP / SEMSUR
/ IMAM

Órgão Colegiado /
CMDU

-

Órgão Colegiado /
CMDU

Prestadores dos
Serviços /
SEMOP / SEMSUR
/ IMAM

Departamento
de
Saneamento

Prestadores dos
Serviços /
SEMOP / SEMSUR
/ IMAM

-

Prestadores dos
Serviços /
SEMOP / SEMSUR
/ IMAM

Departamento
de
Saneamento

Departamento
de
Saneamento

Acompanhamento

Participação

Execução

RESPONSABILIDADES

Definição de um órgão colegiado para o
3.1 saneamento básico por meio de
legislação específica;
Gabinete do
Prefeito

PGM / Câmara
dos
Vereadores

SEPLAN

-

Meta 3 – Garantir o controle social nas ações correlatas ao saneamento básico

SEPLAN

Integração do banco de dados
2.4 georreferenciado do saneamento básico
do município ao Sistema de Informações;

2.5

SEPLAN

Supervisão e
Gerenciamento

Capacitação dos encarregados pelo
2.3
Sistema de Informações;

METAS, PROJETOS E AÇÕES

Programa I – Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e Legal

-

-

-

-

-

-

Regulação e
Fiscalização

2018

Ação
Continua
após a
execução da
ação 2.5

Ação
Continua
após a
execução da
ação 2.5

Ação
Continua
após a
execução da
ação 2.2

Até 1 ano
após a
execução da
ação 2.2

Ação
Continua
após a
execução da
ação 2.1

GRAU DE
RELEVÂNCIA E
PRAZO
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338
Departamento de
Saneamento

Divulgação das ações correlatas ao
saneamento básico visando a ampla
publicidade das informações junto a
sociedade;

SEPLAN

SEPLAN

Capacitação contínua dos funcionários e
gestores envolvidos diretamente com o
saneamento básico com enfoque na
implantação do PMSB;

Orientação e instrução sobre as formas de
4.2 implementação e divulgação das ações
do PMSB;

4.1

ASSECOM

ASSECOM

ASSECOM

Execução

Prestadores dos
Serviços /
SEMOP / SEMSUR
/ SEPLAN / IMAM

SEMOP / SEPLAN
/ SEMSUR / IMAM

Prestadores dos
Serviços /
SEMOP / SEMSUR
/ SEPLAN / IMAM

Participação

RESPONSABILIDADES

Órgão Colegiado /
CMAI / CMDR /
CMDU / COMDAM

Órgão Colegiado

Órgão Colegiado /
CMAI / CMDR /
CMDU

Acompanhamento

-

-

-

Regulação e
Fiscalização

2018 a 2037

2018 a 2019

2018 a 2019

GRAU DE
RELEVÂNCIA E
PRAZO

Departamento
de
Saneamento

Departamento
de
Saneamento

SEMOP / SEMSUR
/ IMAM

SEMOP / SEMSUR
/ IMAM

Órgão Colegiado /
CMAI / CMDR /
CMDU / COMDAM

-

-

-

2018 a 2037

2018 a 2037

Meta 4 – Capacitar e aperfeiçoar os gestores e equipe técnica envolvida no gerenciamento do Plano Municipal de Saneamento Básico

Departamento de
Saneamento

Desenvolvimento de software (programa
computacional) de gerenciamento das
reclamações, avaliações e denúncias de
3.3 forma
eficiente,
possibilitando
a
rastreabilidade do processo, por parte dos
operadores e por parte do interessado
(manifestante).

3.4

Gabinete do
Prefeito

Supervisão e
Gerenciamento

Implantação do sistema de Ouvidoria
específico para o saneamento básico,
promovendo
o
envolvimento
da
3.2
sociedade
nas
ações
de
acompanhamento e fiscalização da
prestação dos serviços;

METAS, PROJETOS E AÇÕES

Programa I – Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e Legal
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Exigência às empresas prestadoras dos
serviços relacionados ao Saneamento
Básico que capacitem periodicamente
suas equipes gerenciais e operacionais;
SEPLAN

Departamento de
Saneamento

Supervisão e
Gerenciamento

Todas as
Secretarias

Prestadores dos
Serviços / IMAM

Participação

Órgão Colegiado

Órgão Colegiado

Acompanhamento

-

Agência de
Regulação

Regulação e
Fiscalização

2018 a 2037

2018 a 2037

GRAU DE
RELEVÂNCIA E
PRAZO

Departamento de
Saneamento

Fiscalização através de agente externo
(órgão colegiado) dos serviços correlatos
ao saneamento básico, prestados pela
5.3
gestão pública (direta e indiretamente) e
a implementação do Plano Municipal de
Saneamento Básico do município;

Órgão
Colegiado /
CMDU / CMDR
/ CMAI /
COMDAM /
CMS

Gabinete do
Prefeito

Departamento
de
Saneamento

SEMOP / SEMSUR
/ SEPLAN / IMAM

PGM / Câmara
Municipal

SEMOP / SEMSUR
/ IMAM

-

-

Órgão Colegiado /
CMAI / CMDR /
CMDU

Agência de
Regulação

-

Órgão Colegiado /
CMAI / CMDR /
CMDU

2018 a 2037

2018 a 2019

2018 a 2037

Implantação e fiscalização das ações
6.1 estabelecidas no Plano Diretor e Plano de
Habitação de Interesse Social;
SEPLAN

SEMOP

Departamento
de Saneamento
/ CMDU / CMHIS

Órgão Colegiado /
CMDU / CMPD /
CMHIS

-

2018 a 2037

Meta 6 – Elaborar e implementar os instrumentos de gestão que visem à melhoria e proteção ambiental, social e econômica de Dourados

Departamento de
Saneamento

SEPLAN

Instituição da agência de regulação e
fiscalização;

Fiscalização através de agente interno
(órgão executivo que deverá ser criado,
5.1
conforme ação 1.1) dos serviços
correlatos ao saneamento básico;

5.2

Departamento
de
Saneamento

SEPLAN /
SEMOP /
SEMSUR

Execução

RESPONSABILIDADES

Meta 5 – Regular e fiscalizar os serviços correlatos ao saneamento básico e a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico

Orientação dos gestores públicos sobre
4.4 como realizar as revisões periódicas do
PMSB;

4.3

METAS, PROJETOS E AÇÕES

Programa I – Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e Legal
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340
IMAM

SEMSUR

SEMSUR

SEMSUR

Fomento dos estudos para subsidiar o
enquadramento dos cursos hídricos
6.3 inseridos no município que recebam
algum tipo de influência do saneamento
básico;

Formalização do Comitê Executivo,
Comitê Orientador e Núcleo Permanente
de Gestão, conforme previsto no Decreto
6.4
n° 497/2011 que regulamenta a Politica
Municipal de Resíduos Sólidos de
Dourados;

Implementação do Sistema de Gestão
Sustentável de Resíduos da Construção
6.5
Civil e Resíduos Volumosos da Construção
Civil;

Efetivação da fiscalização dos geradores
de resíduos sólidos e do poder público.

6.6

IMAM

Supervisão e
Gerenciamento

Elaboração e implantação do Plano de
6.2 Manejo para unidades de conservação
que estejam inseridas na área municipal;

METAS, PROJETOS E AÇÕES

Departamento
de Saneamento

Departamento
de Saneamento

Participação

IMAM

IMAM
Departamento
de Saneamento

Departamento
de Saneamento

PGM / Câmara
Departamento
dos
de Saneamento
Vereadores

SEPLAN

SEMOP /
SEMSUR

Execução

RESPONSABILIDADES

Órgão Colegiado /
COMDAM

Órgão Colegiado /
COMDAM

Órgão Colegiado /
CMDU

Órgão Colegiado /
COMDAM / CMDU

Órgão Colegiado /
COMDAM / CMDU

Acompanhamento

Programa I – Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e Legal

Agência de
Regulação

Agência de
Regulação

Agência de
Regulação

-

-

Regulação e
Fiscalização

2018

2018

2018

2018 a 2037

2018 a 2020

GRAU DE
RELEVÂNCIA E
PRAZO
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10.3.2

Programa II – Análise, Avaliação e Complementação da

Legislação Municipal

A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal n° 11.445/2007) além de
determinar como princípio fundamental a universalização do acesso aos serviços de
saneamento (abastecimento público de água, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais)
também dispõe sobre a articulação das políticas necessárias para a prestação dos
serviços públicos.
Tais políticas englobam o desenvolvimento urbano e regional, de habitação, do
combate à pobreza e de sua erradicação, da proteção ambiental, da promoção
da saúde e outras, relacionadas ao interesse social, visando à melhoria da qualidade
de vida onde o saneamento básico seja um fator determinante.
Desta forma, para a completa efetividade deste PMSB, o município de Dourados
precisará analisar, avaliar e complementar as legislações vigentes, para que os
princípios, objetivos e exigências da atual legislação nacional sejam incorporadas.
Portanto, para que o planejamento apresentado neste instrumento seja definido de
forma legal, torna-se necessário a instituição dos seguintes dispositivos:
 Atualização da Política Municipal de Saneamento Básico, englobando todos
os serviços de saneamento básico;
 Lei instituindo taxas/tarifas e preços públicos tanto para o sistema de limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos como para a drenagem e manejo das
águas pluviais;
 Efetivação de Legislação que institui poder de policiamento, delegando a
função de aplicar penalizações e infrações quanto ao não cumprimento das
diretrizes legais.
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Ações na esfera legislativa também se fazem necessárias, através da atualização das
leis de zoneamento urbano e análise e avaliação das leis municipais visando o seu
alinhamento.
Objetivos
 Garantir

a

incorporação

de

instrumentos

legais

que

promovam

o

desenvolvimento sustentável no município;
 Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas;
 Possibilitar ao município a exigência pela correta gestão e gerenciamento dos
sistemas de saneamento e a faculdade de punir o não cumprimento das
diretrizes legais.
As metas para este programa foram subdivididas em duas, de modo a atender os
objetivos da Análise, Avaliação e Complementação da Legislação Municipal. Assim,
para um melhor entendimento das informações apresentadas, o Quadro 24 elenca
cada uma das metas e os projetos e/ou ações para a sua efetivação, com os
respectivos responsáveis, prazos e grau de relevância.

342

Supervisão e
Gerenciamento

Câmara
Municipal

PGM

Realização da revisão da lei que dispõe
sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do
7.2 Solo e o Sistema Viário do município de
Dourados (LC n° 205/2012) em conformidade
com o novo Plano Diretor;

Realização da revisão e adequação da lei
que institui a Política Municipal de
Saneamento Básico, votar, sancionar e
publicar o referido instrumento legal;

PGM

7.1 Atualização do Plano Diretor (Lei N° 72/2003);

7.3

Execução

Participação

RESPONSABILIDADES
Acompanhamento

PGM /
Departament
o de
Saneamento

SEPLAN

SEPLAN

SEMOP / SEMSUR /
IMAM / SEGOV

SEPLAN/ SEMOP/
SEMSUR/ IMAM /
SEGOV / Câmara
Municipal

Câmara Municipal

Órgão Colegiado /
CMDU / CMDR /
CMAI / CMS /
COMDAM

Órgão Colegiado /
CMDU / CMDR /
CMAI / CMS /
COMDAM

Órgão Colegiado /
CMDU / CMDR /
CMAI / CMS /
COMDAM

Agência de
Regulação

-

-

2018

Até 2 anos
após a ação
7.1

2018

GRAU DE
Regulação e RELEVÂNCIA E
PRAZO
Fiscalização

Meta 7 – Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal municipal aplicável às questões relacionadas ao saneamento básico

METAS, PROJETOS E AÇÕES

Programa II - Análise, Avaliação e Complementação da Legislação Municipal

Quadro 24 – Metas, Projetos e Ações do Programa II – Análise, Avaliação e Complementação da Legislação Municipal
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343

344
PGM

Supervisão e
Gerenciamento

Câmara
Municipal

Execução

SEPLAN / SEMOP /
SEMSUR / IMAM /
SEGOV

Participação

RESPONSABILIDADES

Órgão Colegiado /
CMDU

Acompanhamento

-

2018

GRAU DE
Regulação e RELEVÂNCIA E
PRAZO
Fiscalização

Câmara
Municipal

Câmara
Municipal

Elaboração das propostas de minutas de
projetos de leis, decretos, resoluções e
8.1
portarias no âmbito municipal, conforme
necessidades apontadas no estudo;

Elaboração da minuta de projeto de lei das
8.2
Parcerias Público-Privadas.
PGM / SEGOV

PGM /
Secretarias
Municipais

Órgão Colegiado /
CMDU / CMDR /
CMAI / CMS /
COMDAM

Órgão Colegiado

Departamento de
Saneamento /
SEGOV

SEMOP/ SEMSUR/
SEPLAN/ IMAM/
Departamento de
Saneamento

-

-

2018

2019 a 2020

Meta 8 – Propor minutas de projetos de leis, decretos, resoluções e portarias no âmbito municipal que abordem as questões de saneamento básico

Realização da análise e avaliação das
legislações municipais atuais com a
finalidade de identificar possíveis lacunas
7.4
ainda não regulamentadas, inconsistências
internas, contrariedade às Leis Federais e
demais complementações necessárias;

METAS, PROJETOS E AÇÕES

Programa II - Análise, Avaliação e Complementação da Legislação Municipal
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10.3.3

Programa III – Equilíbrio Econômico-Financeiro

Os serviços de saneamento básico demandados para o município de Dourados
(Aperfeiçoamento dos Serviços de Abastecimento de Água, do Sistema de
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos
Resíduos Sólidos e do Sistema de Esgotamento Sanitário) necessitam de investimentos
consideráveis para as fases de implantação, operação e manutenção destes
sistemas.
Diante disso, os gestores atuantes necessitarão equilibrar as receitas e os custos. A
Política Nacional de Saneamento Básico define no Art. 29 que estes serviços públicos
devem ter a sua sustentabilidade econômico-financeira assegurada, podendo ser
realizada a remuneração através de cobranças dos serviços das seguintes formas:
 O abastecimento de água e o esgotamento sanitário poderá ser cobrado
preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos, sendo
estabelecidos unitariamente ou conjuntamente;
 O manejo de águas pluviais urbanas e o sistema de coleta urbana e manejo
dos resíduos sólidos poderão ser cobrados na forma de tributos, inclusive taxas,
de acordo com o regime de prestação de serviços ou de suas atividades.
Portanto, neste Programa serão apresentadas as metas e as ações para assegurar o
Equilíbrio Econômico–Financeiro da prestação dos serviços de saneamento básico,
garantindo a sua eficiência e eficácia e, consequentemente contribuindo com a
correta implementação do PMSB.
Objetivos
 Garantir o equilíbrio econômico-financeiro, prevendo os investimentos a serem
realizados na qualificação dos serviços e na universalização do atendimento
dos serviços de saneamento básico;
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 Possibilitar a captação de recursos financeiros para a realização das ações
necessárias para a eficácia dos serviços de saneamento básico.
As metas para este programa foram subdivididas em quatro, de modo a atender os
objetivos do Equilíbrio Econômico-Financeiro. Assim, para um melhor entendimento
das informações apresentadas, o Quadro 25 elenca cada uma das metas e os
projetos e/ou ações para a sua efetivação, com os respectivos responsáveis, prazos
e grau de relevância.

346

SEMAD /
SEPLAN /
SEMFAZ
SEMAD/
SEMSUR /
SEMFAZ

Análise da viabilidade econômica, financeira e
operacional da prestação direta frente à Departamento
prestação indireta dos serviços de esgotamento de Saneamento
sanitário;

Análise da viabilidade econômica, financeira e
operacional da prestação direta frente à Departamento
prestação indireta dos serviços de limpeza urbana de Saneamento
e manejo de resíduos sólidos;

9.2

9.3

Comitê
Executivo

SEMOP

SEMOP

Órgão Colegiado /
Agência de
CMDU / CMDR /
Regulação
CMAI / COMDAM

Órgão Colegiado /
Agência de
CMDU / CMDR /
Regulação
CMAI / COMDAM

Órgão Colegiado /
Agência de
CMDU / CMDR /
Regulação
CMAI / COMDAM

2018 a 2019

2018 a 2019

2018 a 2019

Definição e implantação do método de cálculo
para a criação de sistema de cobrança pelo
serviço de drenagem urbana e manejo de águas
Departamento
10.1 pluviais considerando os custos dos serviços, as SEPLAN / SEMFAZ
de
necessidades de investimentos, a universalização
Saneamento
do atendimento e a manutenção da equidade
social no acesso ao serviço;

SEMOP / PGM

Órgão Colegiado /
Agência de
CMDU / CMDR /
Regulação
CMAI / COMDAM

2019

Meta 10 – Manter o equilíbrio econômico-financeiro, da qualidade dos serviços e universalização do atendimento a todas as classes sociais através da
adequação das taxas, tarifas e investimentos

SEMAD /
SEPLAN /
SEMFAZ

Análise da viabilidade econômica, financeira e
operacional da prestação direta frente à Departamento
prestação indireta dos serviços de abastecimento de Saneamento
de água;

Supervisão e
Gerenciamento

9.1

METAS, PROJETOS E AÇÕES

GRAU DE
Regulação RELEVÂNCIA
Execução
Participação Acompanhamento
e
E PRAZO
Fiscalização
Meta 9 – Elaborar estudo para identificação das formas de prestação dos serviços de saneamento com maior viabilidade econômica financeira e
operacional em Dourados/MS

RESPONSABILIDADES

Quadro 25 – Metas, Projetos e Ações do Programa III – Equilíbrio Econômico-Financeiro
Programa III – Equilíbrio Econômico-Financeiro
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347

348
Departamento
de
Saneamento

Definição e implantação do método de cálculo
para a criação de sistema de cobrança pelo
serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos
10.4 sólidos considerando os custos dos serviços, as
necessidades de investimentos, a universalização
do atendimento e a manutenção da equidade
social no acesso ao serviço;
Prefeitura
Municipal

SEMAD /
SEMFAZ /
SEGOV

Garantia de participação da sociedade na
Departamento
10.5 construção do orçamento municipal de modo a
de Saneamento
considerar os interesses da sociedade;

Realização da previsão orçamentária para
Departamento
10.6 implantação de ações não financiáveis do Plano
de Saneamento
Municipal de Saneamento Básico;

SEMSUR /
SEMFAZ

Departamento
de
Saneamento

Realização da revisão das tarifas aplicadas para
os
serviços
de
esgotamento
sanitário
considerando os custos dos serviços, as
10.3
SEMOP / SEMFAZ
necessidades de investimentos, a universalização
do atendimento e a manutenção da equidade
social aos serviços;

Execução

Departamento
de
Saneamento

Supervisão e
Gerenciamento

SEMOP /
SEMSUR /
SEPLAN / PGM

Órgão Colegiado

Órgão Colegiado /
CMDU / CMDR /
CMAI / COMDAM

Sociedade /
PGM /
Câmara
Municipal

Agência de
Regulação

-

Órgão Colegiado /
Agência de
CMDU / CMDR /
Regulação
CMAI / COMDAM

Órgão Colegiado /
Agência de
CMDU / CMDR /
Regulação
CMAI / COMDAM

Órgão Colegiado /
Agência de
CMDU / CMDR /
Regulação
CMAI / COMDAM

SEPLAN / PGM
/ Prestadora
dos Serviços

SEPLAN / PGM
/ Prestadora
dos Serviços

SEMAD /
SEPLAN / PGM
/ Prestadora
dos Serviços

Participação

2018 a 2037

2018 a 2037

2019

2019

2019

GRAU DE
Regulação RELEVÂNCIA
Acompanhamento
e
E PRAZO
Fiscalização

RESPONSABILIDADES

Realização da revisão das tarifas aplicadas para
os serviços de abastecimento de água
considerando os custos dos serviços, as
10.2
SEMOP / SEMFAZ
necessidades de investimentos, a universalização
do atendimento e a manutenção da equidade
social aos serviços;

METAS, PROJETOS E AÇÕES

Programa III – Equilíbrio Econômico-Financeiro
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Execução

Participação

SEMOP /
Órgão Colegiado /
Agência de
SEMSUR /
CMDU / CMDR /
Regulação
SEPLAN / IMAM CMAI / COMDAM

SEGOV

SEGOV

Verificação dos editais de chamamento para a
obtenção de recursos e financiamentos de
12.1 projetos, planos, obras e serviços de saneamento SEMOP / SEPLAN
básico junto aos órgãos e entidades que
promovem o financiamento de tais ações;

Pleiteamento de recursos financeiros conforme os
12.2
SEMOP / SEPLAN
respectivos editais de chamamento.

Órgão Colegiado

Órgão Colegiado

SEMFAZ /
SEMAD /
Departamento
de
Saneamento
SEMFAZ /
SEMAD /
Departamento
de
Saneamento

-

-

2019

2018 a 2037

2018 a 2037

Meta 12 – Identificar fontes de investimentos para as ações previstas no PMSB e outras necessárias aos serviços de saneamento básico

Prefeitura
Municipal /
PGM /
Câmara
Municipal

GRAU DE
Regulação RELEVÂNCIA
Acompanhamento
e
E PRAZO
Fiscalização

RESPONSABILIDADES

Meta 11 – Atualizar o fundo municipal de saneamento básico

Supervisão e
Gerenciamento

Adequação da Lei que regulamenta o Fundo
Municipal de Saneamento Básico, incluindo os Departamento
11.1
serviços de manejo e destinação final dos resíduos de Saneamento
sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais;

METAS, PROJETOS E AÇÕES

Programa III – Equilíbrio Econômico-Financeiro
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10.3.4

Programa IV – Educação Ambiental no Saneamento Básico

A Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999 institui a Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA), em seu Art. 1° como:
“Os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade. ”

O mesmo dispositivo legal supracitado, em seu Art. 2º, considera a educação
ambiental como um componente essencial e permanente na educação nacional,
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, em caráter formal e não-formal.
Portanto, são estabelecidas metas e métodos claros de atuação em educação
ambiental

que

se

apresentam nas vertentes

formais

(unidades escolares,

universidades e unidades de ensino especial, profissional de jovens e adultos) e não
formais (atividades e ações voltadas a coletividade através de meios de
comunicação de massa, programas, oficinas, etc.).
Baseado nestas premissas, destaca-se a importância da Administração Municipal em
implementar o Programa de Educação Ambiental com enfoque no Saneamento
Básico visando a conscientização da população de Dourados.
Objetivos
 Desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em seus diversos
aspectos (ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos,
científicos, culturais e éticos);
 Estimular o fortalecimento da consciência crítica relacionada a problemática
ambiental e social;

350

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 351 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOURADOS/MS

 Incentivar a participação individual e coletiva na preservação do meio
ambiente, concebendo a defesa da qualidade ambiental como parte
integrante do exercício da cidadania;
Dentro deste contexto, as metas para este programa foram subdivididas em três, de
modo a atender os objetivos da Educação Ambiental no Saneamento Básico. Assim,
para um melhor entendimento das informações apresentadas, o Quadro 26 elenca
cada uma das metas e os projetos e/ou ações para a sua efetivação, com os
respectivos responsáveis, prazos e grau de relevância.
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352
Supervisão e
Execução Participação Acompanhamento
Gerenciamento

RESPONSABILIDADES
GRAU DE
Regulação RELEVÂNCIA
e
E PRAZO
Fiscalização

PGM /
Câmara
Municipal

ASSECOM

SEMED e
SEMC

Prefeitura
Municipal
/ SEMED

Estabelecimento de legislação específica para a Departamento
13.1 promoção da educação ambiental, visando potencializar
de
os benefícios que podem ser atingidos;
Saneamento

Realização das campanhas orientativas envolvendo toda Departamento
13.2 a comunidade, utilizando meios de comunicação de
de
massa;
Saneamento

Formação de multiplicadores para este programa de Departamento
13.3 educação ambiental, através de cursos e oficinas para
de
pessoas;
Saneamento

Envolvimento de todas as Secretarias Municipais e também
Departamento
setores representativos da comunidade (igrejas, ONGs,
13.4
de
conselhos,
entidades
filantrópicas,
etc.)
visando
Saneamento
potencializar a promoção à educação ambiental;

SEMC /
ASSECOM

Órgão Colegiado /
CMDU / COMDAM
/ COMED

-

-

Órgão Colegiado /
CMDU / CMDR /
CMAI / COMDAM /
COMED / CMAS

SEMAS /
IMAM

-

Órgão Colegiado /
CMDU / CMDR /
CMAI / COMDAM /
COMED

SEMSUR /
SEMOP /
SEPLAN /
SEMED /
IMAM

-

Órgão Colegiado /
CMDU / CMDR /
CMAI / COMDAM /
COMED

SEMSUR /
SEMED /
IMAM

2018 a 2037

2018 a 2037

2018 a 2037

2018

META 13 - Desenvolver e implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino não formal (voltadas à coletividade através de meios de
comunicação de massa, programas, oficinas, etc.)

METAS, PROJETOS E AÇÕES

Quadro 26 – Metas, Projetos e Ações do Programa IV – Educação Ambiental no Saneamento Básico
Programa IV – Educação Ambiental no Saneamento Básico
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Supervisão e
Execução Participação Acompanhamento
Gerenciamento

GRAU DE
Regulação RELEVÂNCIA
e
E PRAZO
Fiscalização

SEMED

Capacitação do corpo pedagógico (professores,
coordenação e direção), proporcionando a formação, Departamento
14.2 reflexão e aplicação de novas propostas integradas
de
voltadas à realidade do município em relação ao Saneamento
saneamento básico;

SEMED

SEMED

Departamento
Elaboração de cartilhas e materiais de apoio para a
15.2
de
sensibilização da população.
Saneamento

Realização de parceria com os agentes de saúde e
capacitá-los para atuarem como multiplicadores;

Departamento
de
Saneamento

15.1

SEMSUR /
SEMOP /
SEPLAN /
SEMED /
IMAM

SEMSUR /
SEMOP /
SEPLAN /
SEMED /
IMAM

SEMAS / COMED

SEMAS / COMED

-

-

SEMSUR /
Órgão Colegiado /
SEMOP /
CMDU / CMDR /
SEPLAN /
CMAI / COMDAM /
SEMED /
COMED / CMAS /
IMAM / SEMS
CMS / SEMAS

-

-

SEMAS / COMED /
CMS

SEMS / IMAM

META 15 - Promover um contato direto e periódico com a população em suas residências

SEMED

Capacitação dos funcionários das escolas, garantindo a Departamento
14.1 atuação prática destes em relação ao saneamento
de
básico;
Saneamento

2018 a 2037

2018 a 2037

2018 a 2037

2018 a 2037

META 14 - Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino formal (unidades escolares e unidades de ensino especial, profissional e de jovens e
adultos)

METAS, PROJETOS E AÇÕES

RESPONSABILIDADES

Programa IV – Educação Ambiental no Saneamento Básico
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Plano Municipal de Saneamento Básico
Dourados - MS

MECANISMOS PARA
MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO DOS
ASPECTOS
INSTITUCIONAIS,
GERENCIAS E
LEGAIS

11
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MECANISMOS

PARA

MONITORAMENTO

E

AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS,
GERENCIAIS E LEGAIS
Segundo o Art. 19 da Lei Federal n° 11.445/2007, o Plano Municipal de Saneamento
Básico deve abranger mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática
da eficiência e eficácia das ações programadas. Estes mecanismos, tem como
finalidade promover a execução dos programas propostos, por meio de processos
metodológicos e avaliativos, de forma a alcançar o cenário desejável, indicando
adequações para a garantia da satisfação dos usuários e o atendimento dos
interesses da gestão pública.
Em todo processo de planejamento, as atividades de avaliação estão presentes, ou
seja, ao ser iniciada uma ação planejada, independente se formalizada oficialmente
ou não, inicia-se também a avaliação da mesma. Deste modo, pode-se representar
a avaliação como um processo consultivo, com capacidade de contextualizar a
atividade desde o seu processo de formulação e implementação, oferecendo
elementos de aperfeiçoamento sistemático.
Já o monitoramento está relacionado com a avaliação, porém, possui sua própria
descrição, sendo uma análise realizada constantemente para verificar como estão
sendo desenvolvidas as atividades. Tem-se ainda como objetivo principal o
compromisso em realizar os trabalhos (ações e metas) com equivalência ao que foi
planejado, descrito assim, como uma ação interna que ocorre no decorrer da
execução de um programa, assegurando a eficiência e produtividade, organizando
fluxos de informações, bem como auxiliando no processo de avaliação.
Dentro deste contexto, as ações de avaliação e o monitoramento sistemático são
imprescindíveis para a efetividade do PMSB, e relevantes durante o horizonte do
plano (2018-2037) para o alcance dos resultados esperados, garantindo a eficiência
nos sistemas operacionais e a concretização das ações previstas para os quatro eixos
do saneamento básico.
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A seguir na Figura 53, apresenta-se um fluxograma de como está sistematizado o
presente produto de forma a auxiliar os gestores municipais na operacionalização e
aplicação dos mecanismos, objetivando a geração periódica de informações
referente ao Plano Municipal de Saneamento Básico no município de Dourados.

MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SISTEMÁTICA
INDICADORES
INDICADORES DE GESTÃO: Avaliar e monitorar a eficiência e eficácia dos
Programas, Projetos e Ações do PMSB de Dourados/MS.
INDICADORES DE DESEMPENHO: Avaliar e monitorar a eficiência e eficácia dos
aspectos econômico-financeiros e operacionais de Dourados/MS.

@

OUVIDORIA

Receber denúncias, reclamações, críticas, elogios e avaliações dos serviços
de saneamento básico.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Efetuar a Pesquisa e avaliação periódica do grau de satisfação dos usuários
dos serviços de saneamento básico.

RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO

Diagnosticar as condições e a qualidade do sistema e serviços do
saneamento básico, bem como a situação econômica, operacional e de
salubridade ambiental.
Verificar se as ações estão sendo efetivas, bem como o cumprimento das
metas do PMSB e a evolução de sua implementação.

Figura 53 – Mecanismos de Monitoramento e Avaliação Sistemática do PMSB
Fonte: Groen, 2018.

Os indicadores a serem apresentados foram subdivididos em duas classificações,
sendo os indicadores de gestão dos serviços de saneamento básico os mecanismos
de monitoramento, que subsidiam a avaliação da eficiência e da implementação
dos Programas propostos, por meio de critérios para avaliar e monitorar
sistematicamente as ações e os projetos do PMSB, mensurando a implementação do
Plano.
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Já

os

indicadores

de

desempenho,

tem

como

finalidade,

proporcionar

periodicamente as informações a respeito dos aspectos sociais, ambientais, culturais,
econômico-financeiro e operacionais dos serviços que se relacionam com a gestão
e o gerenciamento do sistema de limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos,
atendendo ao preconizado pela Lei Federal n° 12.305/2010 (PNRS) em seu Art. 19.
Ressalta-se que além do correto uso dos indicadores, é necessário a utilização de
outros instrumentos para a implementação do PMSB, como a participação social,
através de instrumentos de apoio, destacando-se a ouvidoria, órgão este responsável
pelo recebimento de denúncias, reclamações, críticas, elogios e avaliações a
respeito dos serviços de saneamento básico realizados pelos munícipes de Dourados.
Outro instrumento de apoio essencial, são os mecanismos de avaliação voltados a
mensurar a satisfação dos usuários em relação aos serviços de saneamento, sendo
importante destacar que ambos os instrumentos de apoio mencionados são objetivos
da PNSB, garantidos por legislação.
Assim, com base nos dados coletados, tanto dos indicadores como dos instrumentos
de apoio, posteriormente a sua sistematização, são gerados os Relatórios de
Acompanhamento (Instrumento de formalização dos resultados da avaliação e
monitoramento sistemático) que deve ser de fácil entendimento, com a finalidade
de auxiliar a tomada de decisão por parte dos gestores municipais, bem como
possibilitar a ampla divulgação destas informações (controle social).
A elaboração dos relatórios de acompanhamento deve ser realizada de forma
periódica, pois devem ser utilizados de forma a subsidiar futuras revisões e
atualizações do PMSB, que deve ser revisto no mínimo, a cada 4 anos. Por final,
visando sistematizar a operacionalização dos mecanismos de monitoramento e
avaliação, a Figura 54 ilustra o processo simplificado destes mecanismos, e que
deverá direcionar os gestores municipais, na efetiva implementação do PMSB.
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MECANISMOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO SISTEMÁTICO

INDICADORES DE
GESTÃO DOS SERVIÇOS
DE SANEAMENTO
BÁSICO

INDICADORES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
(LEI FEDERAL n° 12.305/2010)

INDICADORES
AMBIENTAIS

OUVIDORIA

AVALIAÇÃO DE
SATISFAÇÃO DOS
USUÁRIOS

INDICADORES DE
DESEMPENHO

ECONÔMICOFINANCEIRO

OPERACIONAL

PROCESSO DE SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS GERADOS
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E DA
IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB
GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Figura 54 – Fluxograma sistemático operacional dos mecanismos de avaliação e monitoramento da
implementação do PMSB

INDICADORES

Os indicadores são ferramentas essenciais de apoio do acompanhamento e
monitoramento sistemático da efetividade e eficácia da implementação do PMSB,
principalmente em relação aos Programas, Projetos e Ações propostos. São
instrumentos que tem como finalidade mensurar determinados aspectos particulares
de um objeto no qual se pretende realizar o acompanhamento e/ou monitoramento
de sua evolução durante o horizonte de planejamento.
Dentro deste contexto, os indicadores permitem avaliar o desempenho da instituição
ou sistema, seguindo três importantes aspectos: controle, comunicação e melhoria.
Tendo assim dois importantes papéis: comunicar e mensurar o alcance da estratégia,
através da comparação da gestão e do desempenho atual com as metas definidas
para seu respectivo indicador.
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Apesar da natureza complexa das análises que os indicadores têm como propósito,
a ferramenta deve ser simplificada, contribuindo com a quantificação do
desempenho de um determinado ponto de vista, mensurando uma determinada
área em um específico intervalo de tempo, a fim de simplificar a avaliação e
efetivação das metas estabelecidas, bem como permitir a análise de sua evolução.
Ademais, a formulação dos indicadores considera a diversificação das fontes dos
dados a serem utilizados, buscando informações do próprio Plano, dos responsáveis
pela execução do mesmo e, complementarmente, de demais órgãos públicos
oficiais em âmbito nacional, estadual e municipal. Assim, com a sistematização
destas informações em formato de taxa, proporção, índice ou valores absolutos, são
gerados os indicadores, que devem estar relacionados diretamente com os objetivos
programáticos do PMSB.
Desta maneira, a construção dos indicadores do PMSB partiu da seleção de critérios,
baseado primeiramente na seleção de propriedades que seriam desejáveis,
integrando a formulação dos indicadores, como:
 Possuir sensibilidade e confiabilidade da medida;
 Abranger todas as metas e ações do PMSB (Cobertura);
 Possuir relevância para a gestão pública;
 Apresentar comunicabilidade com o público.
Além do preconizado, a definição dos indicadores de gestão do PMSB também
considerou 10 princípios descritos no Quadro 27, com a finalidade de que o conjunto
dos indicadores se torne uma ferramenta com maior eficiência e eficácia para o
acompanhamento e a avaliação do Plano.

Quadro 27 – Critérios para criação de indicadores
CRITÉRIOS PARA CRIAÇÃO DE INDICADORES
Democrático

Devem possuir ampla participação no processo de escolha e
no acesso aos resultados. A determinação dos indicadores não
deve ser realizada por um pequeno grupo de especialistas,
envolvendo lideranças políticas e a comunidade;
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CRITÉRIOS PARA CRIAÇÃO DE INDICADORES
Significativo

Possuir relevância para todos os integrantes do sistema;

Satisfatório

Fornecer informação na medida certa;

Preventivo e Proativo

Garantir que a informação seja entregue em tempo hábil para
tomada de decisões;

Claro e Compreensível

Reduzir as incertezas (se é bom ou ruim), de fácil entendimento,
com unidade que tenham sentido e sugestivos para efetiva
ação;

Viável

Custo adequado de aquisição e processamento de dados e
comunicação;

Medida física

Balancear, quando for possível, unidades físicas e monetárias;

Não deve ser uma
Deve estar inserido em processo de melhoria contínua, passível
ferramenta estanque
de discussão, de aprendizado e de mudança.
Fonte: Malheiros, 2006. Adaptado por Groen, 2018.

Ainda, durante a construção do conjunto de indicadores buscou-se atender as
definições apresentadas por Brasil (2012):
 Nomear o indicador;
 Definir seu objetivo;
 Estabelecer sua periodicidade de cálculo;
 Indicar o responsável pela geração e divulgação;
 Definir sua fórmula de cálculo;
 Indicar seu intervalo de validade;
Seguindo os critérios estabelecidos, durante a construção dos indicadores, buscouse a padronização dos conceitos, definição e método de cálculo, adotando-se,
sempre que possível, os indicadores elencados pelo Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS). Ressalta-se assim, o atendimento ao
estabelecido no inciso VI do Art. 9º da Lei 11.445/2007, o qual estabelece que o
sistema de informações municipal, composto pelo conjunto de indicadores do PMSB,
esteja articulado com o SNIS.
Desta forma, levando em consideração a importância do monitoramento e
avaliação da implantação dos planos propostos, foram criados os indicadores de
gestão e desempenho para avaliar e monitorar os vinte programas propostos pelo
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PMSB, divididos por eixo, e que após sistematizados e com auxílio dos demais
mecanismos de avaliação, servirão como base para a tomada de decisão dos
gestores municipais de Dourados.
Destaca-se que os indicadores propostos, ainda, incluem conjunto de indicadores
epidemiológicos, e que são essenciais para verificar os efeitos das ações de
saneamento (ou da sua insuficiência) na saúde da população de Dourados/MS.

11.1.1 Indicadores de Gestão do PMSB

Os indicadores propostos pelo PMSB têm a principal função de avaliar os vinte
programas que estão expostos no item 10 (Programas, Projetos e Ações) e que
deverão ser acompanhados anualmente pelo órgão executivo a ser implantado
(Departamento Municipal de Saneamento Básico). Os resultados gerados deverão
ser sistematizados e divulgados, promovendo a tomada de decisões dos gestores
municipais e garantindo o controle social.
A seguir, a Figura 55 elenca os quatro programas para os Aspectos Institucionais,
Legais e Gerenciais do PMSB, que serão avaliados e monitorados pelos indicadores
de gestão.

ASPECTOS INSTITUCIONAIS, LEGAIS E GERENCIAIS
•Programa I Qualificação, Estruturação e Fortalecimento
Institucional e Legal;
•Programa II Análise, Avaliação e Complementação das
Legislações Municipal;
•Programa III Equilíbrio Econômico-Financeiro;
•Programa IV Educação Ambiental no Saneamento Básico;
Figura 55 – Programas específicos para os Aspectos institucionais, legais e Gerenciais do PMSB de
Dourados
Fonte: Groen, 2018.
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 AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DOS INDICADORES DE GESTÃO:
Os indicadores de sustentabilidade têm sido utilizados como forma de melhorar a
base de informações sobre o meio ambiente, auxiliando na elaboração de políticas
públicas, simplificando estudos e relatórios e assegurando a comparabilidade entre
diferentes regiões (IBGE, 2008; MILANEZ & TEIXEIRA 2003).
A partir da utilização dos indicadores de sustentabilidade, gera-se o Índice de
Sustentabilidade, o qual é uma forma de sintetizar, matematicamente, uma série de
informações quantitativas e semi-quantitativas, associadas à sustentabilidade do
desenvolvimento. Cada indicador, ao final, gerará um valor numérico, que será o
resultado de operações matemáticas com as informações que utiliza, e, que quando
comparado a uma escala padrão, avaliará a sustentabilidade (KRONEMBERGER et
al., 2008).
Para a avaliação e monitoramento dos aspectos socioambientais e culturais,
relacionados ao Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Dourados,
sugere-se a aplicação de alguns indicadores de sustentabilidade propostos por
Philipphi Jr (2013) para avaliar a gestão pública do Plano de Saneamento Básico em
municípios de médio porte.
Para cada indicador de sustentabilidade, foram definidos parâmetros de avaliação,
apresentados no Quadro 28, que serão trabalhados nos indicadores socioambientais
e culturais para o monitoramento e controle da eficiência e eficácia dessas variáveis
durante a implementação do PMSB.

Quadro 28 – Parâmetros de avaliação para a aplicação dos indicadores socioambientais e culturais
TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE
MUITO FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

MF

F

D

Fonte: Groen, 2018.
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Os resultados seguem por vertentes diferentes dependendo do indicador, dentre os
quais são definidos a partir de cálculos matemáticos de duas ou mais variáveis, e
instituídos através de perguntas de seleção de apenas uma alternativa (“sim” ou
“não”).
A sistematização, bem como a geração e divulgação dos indicadores, deve ser
realizada pelo Departamento de Saneamento Básico proposto ou por outro órgão
responsável caso o Departamento não seja implementado no município de
Dourados. Inicialmente, recomenda-se a sistematização, geração e divulgação
anual dos dados, informações e resultados gerados por estes indicadores, entretanto,
conforme necessidade do Poder Público Municipal ou recomendação do ente
regulador e/ou fiscalizador, pode-se reduzir esta periodicidade para intervalos
menores de tempo (semestral, trimestral ou mensal).

11.1.1.1 Indicadores de gestão para os aspectos institucionais, gerenciais e
legais

Foram elencados quatro programas de governo para atingir as metas e objetivos do
e eixo de Gestão para os Aspectos Institucionais, Legais e Gerenciais, visando o
crescimento econômico, a igualdade social e a sustentabilidade ambiental do
município, tendo como base a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal
n° 11.445/2007).

 Programa I – Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e Legal

A Qualificação, Estruturação e o Fortalecimento Institucional e Legal, objeto deste
Programa, foi desenvolvido para garantir a evolução plena dos programas, projetos
e ações voltados para a proteção do meio ambiente, a promoção da saúde e o
correto planejamento e desenvolvimento sustentável do município.
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Portanto, foram elaborados 06 (seis) indicadores de gestão para que possa ser
realizada a correta avaliação e o monitoramento dos projetos e ações deste
programa, que serão aplicados ao longo do horizonte temporal do PMSB. Ressalta-se
ainda que os indicadores auxiliam no acompanhamento, avaliação e nas tomadas
de decisões, e necessitam de um monitoramento periódico, sendo essenciais para as
revisões e atualizações do PMSB, que ocorrerão no mínimo, de forma quadrienal.
Destaca-se que a ausência do acompanhamento e avaliação ou até mesmo a
inexecução deste programa pode afetar a eficiência do PMSB, deixando de atingir
os objetivos e metas estabelecidos. Desta forma, o Quadro 29 apresenta os
indicadores, com suas devidas descrições, objetivos e o método a ser utilizado. Os
indicadores apresentados serão verificados com uma frequência anual.

Quadro 29 – Indicadores de Gestão para os Aspectos Institucionais, Legais e Gerenciais – Programa I
SIGLA

IG-01

IG-02

IG-03
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CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES
Nome: Indicador de treinamento dos funcionários e gestores da Prefeitura municipal,
envolvidos diretamente na gestão do saneamento básico;
Objetivo: Monitorar o nível de instrução dos funcionários e gestores;
Descrição: Percentual de funcionários e gestores da Prefeitura Municipal envolvidos na
gestão de saneamento básico com treinamento;
Método de cálculo:
Nº de pessoas treinadas
𝑥𝑥𝑥𝑥100
Nº de funcionários e gestores da Prefeitura envolvidos diretamente na gestão do saneamento básico
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).
Nome: Existência de órgão executivo para o saneamento básico.
Objetivo: Verificar a existência de órgão executivo para o saneamento básico
(Departamento Municipal de Saneamento Básico);
Descrição: Indicar a existência de órgão executivo para o saneamento básico
(Departamento municipal de Saneamento Básico);
Método de cálculo: Sim / Não;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).
Nome: Existência de Ouvidoria;
Objetivo: Verificar a existência de Ouvidoria para os serviços correlatos ao saneamento
básico;
Descrição: Indicar a existência de uma ouvidora para os serviços correlatos ao saneamento
básico;
Método de cálculo: Sim / Não;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).
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SIGLA

IG-04

IG-05

IG-06

CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES
Nome: Existência de Órgão Colegiado;
Objetivo: Verificar a existência de Órgão Colegiado;
Descrição: Indicar a existência de um órgão colegiado designado para área de
saneamento básico, de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador para o controle social,
através de lei específica;
Método de cálculo: Sim / Não;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).
Nome: Existência de Sistema Municipal de Informações Geográficas em operação;
Objetivo: Verificar a existência de Sistema Municipal de Informações Geográficas em
operação contendo dados e estruturas do saneamento básico atualizados
periodicamente;
Descrição: Indicar a existência de Sistema Municipal de Informações Geográficas em
operação;
Método de cálculo: Sim / Não;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).
Nome: Existência de mecanismos de participação social;
Objetivo: Verificar a existência de mecanismos que garantam ampla publicidade à
população dos resultados obtidos nos mecanismos de monitoramento e avaliação do
PMSB;
Descrição: Indicar a existência de mecanismos de participação social;
Método de cálculo: Sim / Não;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

Fonte: Groen, 2018.

 Programa II – Análise, Avaliação e Complementação da Legislação Municipal

A análise, avaliação e complementação das Legislações Municipais tem a finalidade
de integrar a legislação nacional com a municipal, incorporando os princípios e
objetivos que promovam o desenvolvimento sustentável do município de Dourados,
garantindo assim o correto gerenciamento e gestão dos serviços de saneamento
básico.
Assim, a utilização de indicadores neste programa auxiliará não só nas revisões e
atualizações do PMSB, pois apresentam resultados imediatos que indicarão se as
ações planejadas estão sendo executadas ou não. Deste modo, foram elaborados
04 (quatro) indicadores de gestão para que possa ser realizada a correta avaliação
e o monitoramento dos projetos e ações deste programa, que serão aplicados ao
longo do horizonte temporal do PMSB.
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O Quadro 30 apresenta os indicadores deste programa, sendo todos os indicadores
do tipo binário (admitem “sim” ou “não” como respostas) com suas frequências de
cálculo realizadas de forma anual.

Quadro 30 – Indicadores de Gestão para os Aspectos Institucionais, Legais e Gerenciais – Programa II
SIGLA

CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES

IG-07

Nome: Existência de estudo para avaliação das legislações e conjunto de decretos,
resoluções e portarias que compõem a sua regulamentação;
Objetivo: Verificar a existência de estudo para avaliação do arcabouço legal;
Descrição: Verificação da existência de estudo para avaliação do arcabouço legal;
Método de cálculo: Sim / Não;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

IG-08

Nome: Adequação da Política Municipal de Saneamento Básico instituída;
Objetivos: Complementar a Política Municipal de Saneamento Básico com as propostas do
PMSB;
Descrição: Verificação da adequação da Política Municipal de Saneamento Básico que
deve contemplar os quatro eixos do saneamento básico;
Método de cálculo: Sim / Não;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

IG-09

Nome: Existência de Lei de Parcerias Público-Privadas instituída;
Objetivo: Verificar a existência de Lei de Parcerias Público-Privadas instituída;
Descrição: Verificação da existência de Lei de Parcerias Público-Privadas instituída para os
serviços relacionados aos quatro eixos do saneamento básico;
Método de cálculo: Sim / Não;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

Fonte: Groen, 2018.

 Programa III – Equilíbrio Econômico-Financeiro

Diante a implementação do PMSB, ocorrerá a estruturação dos serviços de
saneamento básico do município de Dourados, sendo necessário o investimento de
recursos tanto para a implantação, como para a operacionalização dos sistemas já
existentes.
Assim, tanto a Prefeitura Municipal que é a titular do serviço de drenagem urbana e
manejo das águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e que
também possui gestão compartilhada com a Sanesul sobre os serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, deverão equilibrar a receita, para

368

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 369 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOURADOS/MS

que seja possível arcar com os custos e os investimentos necessários na gestão dos
serviços de saneamento básico, no aprimoramento dos modelos de prestação, além
de recuperar os passivos ambientais.
Desta forma, a utilização desses indicadores, auxiliará na tomada de decisões dos
gestores quanto aos pontos mais vulneráveis e que requerem maior atenção com
relação a investimentos, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços
de saneamento básico.
Para tanto foram elaborados dez indicadores de gestão para que possa ser realizada
a correta avaliação e o monitoramento dos projetos e ações deste programa, que
serão aplicados ao longo do horizonte temporal do PMSB, conforme apresentado no
Quadro 31.

Quadro 31 – Indicadores de Gestão para os Aspectos Institucionais, Legais e Gerenciais – Programa III
SIGLA

CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES

IG-10

Nome: Autossuficiência do Prestador de Serviço/Prefeitura Municipal com os serviços do SAA.
Objetivo: Analisar a sustentabilidade econômica dos serviços de abastecimento de água;
Descrição: Percentual da receita total arrecada com o SAA pelas despesas totais com o
serviço;
Método de cálculo:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑥𝑥𝑥𝑥100
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
Frequência: Anual;
Responsável: Prestador de Serviço / Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

IG-11

Nome: Autossuficiência do Prestador de Serviço/Prefeitura Municipal com os serviços do SES;
Objetivo: Analisar a sustentabilidade econômica do serviço de esgotamento sanitário;
Descrição: Percentual da receita total arrecada com o serviço de esgotamento sanitário
dividido pelas despesas totais com o serviço;
Método de cálculo:
Receita arrecadada com manejo de SES
𝑥𝑥𝑥𝑥100
Despesa total da Prefeitura com manejo de SES
Frequência: Anual;
Responsável: Prestador de Serviço / Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

IG-12

Nome: Autossuficiência da Prefeitura Municipal com os serviços de Drenagem Urbana (DU);
Objetivo: Analisar a sustentabilidade econômica do serviço de drenagem urbana e manejo
de águas pluviais;
Descrição: Percentual da receita total arrecada com o serviço de drenagem urbana dividida
pelas despesas totais com o serviço;
Método de cálculo:
Receita arrecadada com manejo de DU
x100
Despesa total da Prefeitura com manejo de DU
Frequência: Anual;
Responsável: Prestador de Serviço / Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).
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SIGLA

CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES

IG-13

Nome: Autossuficiência da Prefeitura Municipal com os serviços do Sistema de Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;
Objetivo: Analisar a sustentabilidade econômica do serviço de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos;
Descrição: Percentual da receita total arrecada com o serviço de drenagem urbana dividida
pelas despesas totais com o serviço;
Método de cálculo:
Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes a gestão e manejo do RSU
x100
Despesas total (público e privado) dos executores da gestão e manejo do RSU

Frequência: Anual;
Responsável: Prestador de Serviço / Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

IG-14

Nome: Indicador de capacidade na obtenção de recursos para o Sistema de
Abastecimento de Água;
Objetivo: Analisar a capacidade na obtenção de recursos para o SAA;
Descrição: Percentual de pleitos bem-sucedidos para o SAA;
Método de cálculo:
Nº de pleitos bem sucedidos
x100
Nº de pleitos realizado
Frequência: Anual;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

IG-15

Nome: Indicador de capacidade na obtenção de recursos para o Sistema de Esgoto
Sanitário;
Objetivo: Analisar a capacidade na obtenção de recursos para o SES;
Descrição: Percentual de pleitos bem-sucedidos para o SES;
Método de cálculo:
Nº de pleitos bem sucedidos
x100
Nº de pleitos realizado
Frequência: Anual;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

IG-16

Nome: Indicador de capacidade na obtenção de recursos para o Sistema de Drenagem
Urbana;
Objetivo: Analisar a capacidade na obtenção de recursos para o Sistema de Drenagem
Urbana;
Descrição: Percentual de pleitos bem-sucedidos para o sistema de drenagem urbana e
manejo de águas pluviais;
Método de cálculo:
Nº de pleitos bem sucedidos
x100
Nº de pleitos realizado
Frequência: Anual;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

IG-17

Nome: Indicador de capacidade na obtenção de recursos para o Sistema de Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;
Objetivo: Analisar a capacidade na obtenção de recursos para o Sistema de Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;
Descrição: Percentual de pleitos bem-sucedidos para o Sistema de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos;
Método de cálculo:
Nº de pleitos bem sucedidos
x100
Nº de pleitos realizado

Frequência: Anual;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).
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SIGLA

CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES

IG-18

Nome: Existência de taxa/tarifa para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos;
Descrição: Identificar a existência de taxa/tarifa para o serviço de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos;
Objetivo: Verificar a existência de taxa/tarifa para o serviço de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos;
Método de cálculo: Sim / Não;
Frequência: Anual;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

IG-19

Nome: Existência de taxa/tarifa para o serviço de drenagem urbana e manejo de águas
pluviais;
Descrição: Identificar a existência de taxa/tarifa para o serviço de drenagem urbana e
manejo de águas pluviais;
Objetivo: Verificar a existência de taxa/tarifa para o serviço de drenagem urbana e manejo
de águas pluviais;
Método de cálculo: Sim / Não;
Frequência: Anual;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

IG-20

Nome: Existência de Lei que institui a cobrança específica pelos serviços de drenagem
urbana e manejo de águas pluviais;
Objetivo: Verificar a existência de mecanismos de cobrança;
Descrição: Verificação da existência de mecanismo de cobrança;
Método de cálculo: Sim / Não;
Frequência: Anual;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

IG-21

Nome: Existência de Lei que institui a cobrança específica pelos serviços de limpeza urbana
e manejo dos resíduos sólidos;
Objetivo: Verificar a existência de mecanismos de cobrança;
Descrição: Verificação da existência de mecanismo de cobrança;
Método de cálculo: Sim / Não;
Frequência: Anual;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

Fonte: Groen, 2018.

 Programa IV – Educação Ambiental no Saneamento B

O Programa IV tem como objetivo auxiliar o fortalecimento da educação ambiental,
a qual é condição fundamental para que a população atue como ator dos
processos sociais na construção de valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências, voltados para a conservação do meio ambiente e implementação
do saneamento básico, medidas estas essenciais à promoção da saúde e a
sustentabilidade.
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Para tanto, foi elaborado o indicador de gestão para que possa ser realizada a
correta avaliação e o monitoramento dos projetos e ações deste programa, que
serão aplicados ao longo do horizonte temporal do PMSB, conforme apresentado no
Quadro 32.

Quadro 32 – Indicadores de Gestão para os Aspectos Institucionais, Legais e Gerenciais – Programa IV
SIGLA

CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES

IG-22

Nome: Abrangência da Educação Ambiental do município;
Objetivo: Avaliar as ações de educação ambiental no que concerne ao saneamento
básico no município;
Descrição: É o percentual da população que participou de ações de educação ambiental
relacionadas aos serviços de saneamento básico;
Método de cálculo:
Público estimado mobilizado
𝑥𝑥𝑥𝑥100
População total do município
Frequência: Anual;
Responsável: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

Fonte: Groen, 2018.

11.1.1.2

Avaliação sistemática dos indicadores de gestão dos aspectos
institucionais, legais e gerenciais

A seguir está apresentada a matriz de sustentabilidade (Quadro 33) para os Aspectos
Institucionais, Legais e Gerenciais, onde estão elencados os 22 indicadores e préestabelecidos os parâmetros de avaliação para atingir a sustentabilidade.

Quadro 33 – Matriz de Sustentabilidade dos Aspectos Institucionais, Legais e Gerenciais
SIGLA

CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES

TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE
MUITO FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

80 - 100%

50,1 - 79,9%

≤50%

Nome: Indicador de treinamento dos
funcionários e gestores da Prefeitura
municipal, envolvidos diretamente na
gestão do saneamento básico;
IG-01
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Método de cálculo: (Nº de pessoas
treinadas) / (Nº de funcionários e
gestores da Prefeitura envolvidos
diretamente na gestão do saneamento
básico) ×100;
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SIGLA

CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES

IG-02

Nome: Existência de órgão executivo
para o saneamento básico;

IG-03
IG-04

IG-05

Método de cálculo: Sim / Não;
Nome: Existência de Ouvidoria;
Método de cálculo: Sim / Não;
Nome: Existência de Órgão Colegiado;
Método de cálculo: Sim / Não;
Nome: Existência de Sistema Municipal
de Informações Geográficas em
operação;

TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE
MUITO FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

Sim

-

Não

Sim

-

Não

Sim

-

Não

Sim

-

Não

Sim

-

Não

Sim

-

Não

Sim

-

Não

Sim

-

Não

90 - 100%

40,1 - 89,9%

≤ 40%

90 - 100%

40,1 - 89,9%

≤ 40%

90 - 100%

40,1 - 89,9%

≤ 40%

Método de cálculo: Sim / Não;
IG-06

IG-07

Nome: Existência de mecanismos de
participação social;
Método de cálculo: Sim / Não;
Nome: Existência de estudo para
avaliação das legislações e conjunto
de decretos, resoluções e portarias que
compõem a sua regulamentação;
Método de cálculo: Sim / Não;

IG-08

Nome:
Adequação
da
Política
Municipal de Saneamento Básico
instituída;
Método de cálculo: Sim / Não;

IG-09

Nome: Existência de Lei de Parcerias
Público-Privadas instituída;
Método de cálculo: Sim / Não;
Nome: Autossuficiência do Prestador
de Serviço/Prefeitura Municipal com os
serviços de SAA;

IG-10

Método
de
cálculo:
Receita
arrecadada com manejo de SAA /
Despesa total da Prefeitura com os
serviços de SAA ×100;
Nome: Autossuficiência do Prestador
de Serviço/Prefeitura Municipal com os
serviços de SES;

IG-11

Método
de
cálculo:
Receita
arrecadada com manejo de SES /
Despesa total da Prefeitura com os
serviços de SES ×100;
Nome: Autossuficiência da Prefeitura
Municipal os serviços de Drenagem
Urbana (DU);

IG-12

Método
de
cálculo:
Receita
arrecadada com manejo de SES /
Despesa total da Prefeitura com os
serviços de SES ×100;
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SIGLA

CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES

TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE
MUITO FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

80 - 100%

50,1 - 79,9%

≤50%

80 - 100%

50,1 - 79,9%

≤50%

80 - 100%

50,1 - 79,9%

≤50%

80 - 100%

50,1 - 79,9%

≤50%

80 - 100%

50,1 - 79,9%

≤50%

Sim

-

Não

Sim

-

Não

Sim

-

Não

Nome: Autossuficiência da Prefeitura
Municipal com o Sistema de Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;
IG-13

IG-14

IG-15

IG-16

Método
de
cálculo:
(Receita
arrecadada com taxas e tarifas
referentes a gestão e manejo do RSU /
Despesas total (público e privado) dos
executores da gestão e manejo do
RSU) x100;
Nome: Indicador de capacidade na
obtenção de recursos para o Sistema
de Abastecimento de Água;
Método de cálculo: Nº de pleitos bem
sucedidos / Nº de pleitos realizados
×100;
Nome: Indicador de capacidade na
obtenção de recursos para o Sistema
de Esgoto Sanitário;
Método de cálculo: Nº de pleitos bem
sucedidos / Nº de pleitos realizados
×100;
Nome: Indicador de capacidade na
obtenção de recursos para o Sistema
de Drenagem Urbana;
Método de cálculo: Nº de pleitos bem
sucedidos / Nº de pleitos realizados
×100;

IG-17

Nome: Indicador de capacidade na
obtenção de recursos para o Sistema
de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos;

IG-18

Nome: Existência de taxa/tarifa para o
serviço de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos;

Método de cálculo:
Nº de pleitos bem sucedidos /Nº de
pleitos realizados ×100;

Método de cálculo: Sim / Não;

IG-19

Nome: Existência de taxa/tarifa para o
serviço de drenagem urbana e manejo
de águas pluviais;
Método de cálculo: Sim / Não;

IG-20

Nome: Existência de Lei que institui a
cobrança específica pelos serviços de
drenagem urbana e manejo de águas
pluviais;
Método de cálculo: Sim / Não;
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SIGLA

IG-21

TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE

CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES
Nome: Existência de Lei que institui a
cobrança específica pelos serviços de
limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos;
Método de Cálculo: Verificação da
existência
de
mecanismos
de
cobrança;

MUITO FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

Sim

-

Não

80 - 100%

50,1 - 79,9%

≤50%

Nome: Abrangência da Educação
Ambiental do município;
IG-22

Método de cálculo:
Público
estimado
mobilizado
População total do município x 100.

/

Fonte: Groen, 2018.

RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO

O Relatório de Acompanhamento é um dos principais instrumentos de avaliação,
monitoramento e controle, tendo como objetivo principal a caracterização da
situação e da qualidade dos sistemas e dos serviços de saneamento básico,
envolvendo fatores como condições operacionais, econômicas e de salubridade
ambiental, visando a verificação da efetividade das ações, o cumprimento das
metas do PMSB e a evolução ao longo do horizonte temporal de sua implementação.
Para o Relatório de Acompanhamento a Prefeitura Municipal de Dourados deve
definir os critérios, parâmetros, indicadores e os prazos para realizar a sua elaboração.
Sugere-se a administração pública que o relatório seja realizado em períodos anuais,
e que considere todos os mecanismos de avaliação e monitoramento propostos,
principalmente no que concerne as informações sistematizadas dos indicadores, da
avaliação, da eficácia e eficiência das ações dos programas e da ouvidoria,
conforme ilustrado na Figura 56.
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QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DO PMSB

AVALIAÇÃO E
MONITORAMENTO DA
EFICÁCIA E IMPLEMENTAÇÃO
DOS PROGRAMAS PROPOSTOS
Resultados Sistematizados

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS
USUÁRIOS

PROCESSOS FINALIZADOS
DA OUVIDORIA

Questionamentos realizados
com a população de
Dourados

Sugestões, avaliações e ideias
sistematizadas

Figura 56 – Fluxograma da Qualidade dos Serviços de Saneamento Básico e do Relatório de
Acompanhamento do PMSB

Para a concepção e divulgação do Relatório de Acompanhamento recomenda-se
que a Administração Municipal apresente como principais informações o conteúdo
mínimo apresentado na Figura 57, junto com as principais formas de divulgação dos
resultados, bem como o órgão responsável pela concepção e divulgação dos
resultados obtidos.
A elaboração do Relatório de Acompanhamento deverá ser realizada pelo
Departamento de Saneamento, podendo ser realizada de forma automatizada
(caso a Administração Pública faça a implementação de softwares com tal função).
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QUAL DEVERÁ SER O CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO?
•Introdução: deverá conter um resumo do tema a ser trabalhado e a
forma como será abordado, para o acesso de todos os interessados;
•Avaliação da eficiência das ações programadas: apresentar os
resultados que já foram sistematizados, de forma dinâmica (gráficos,
tabelas, quadros), e por final, a conclusão dos resultados à respeito da
eficiência atual da aplicação das ações do PMSB;
•Indicadores: apresentar os resultados que já foram sistematizados, de
forma dinâmica (gráficos, tabelas, quadros, recomenda-se que se criem
subtópicos específicos para os indicadores dos eixos do PMSB, por final,
a conclusão dos resultados, podendo compará-los, quando possível,
com resultados de anos anteriores;
•Processos finalizados da Ouvidoria: organizar as manifestações que
foram recebidas durante o período do Relatório, definindo os grupos de
usuários (bairros, regiões), por categoria (elogios, ideias, sugestões,
reclamações, denúncias e outros que achar necessário). É importante
destacar a apresentação da quantidade de manisfestações de cada
área de serviço (abastecimento de água, esgotamento sanitário,
drenagem urbana, manejo dos resíduos sólidos), além dos
procedimentos e encaminhamentos conduzidos. Os resultados gerados
podem estar sendo apresentados de forma gráfica, e nos anexos
sugere-se apresentar as sugestões populares para a melhoria dos
serviços prestados;
•Conclusão: com os resultados gerados, elaborar um resumo do assunto
apresentado, com as conclusões que foram definidas. É importante
que seja apresentado também a adequada aplicação do PMSB, se está
sendo ou não realizado da maneira correta, e por final as
recomendações para as revisões e atualizações futuras do PMSB.
DE QUANTO EM QUANTO TEMPO DEVERÁ SER ELABORADO?
•A recomendação é que seja realizado anualmente, para a construção
de uma série histórica de resultados e o efetivo acompanhamento da
evolução da implementação do PMSB.
QUAIS SERÃO OS PRINCIPAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO?
•Pode estar sendo utilizado o sítio virtual da Prefeitura Municipal de
Dourados.
QUEM SERÁ O RESPONSÁVEL
DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO?

PELA

ELABORAÇÃO

E

•O Departamento de Saneamento Básico.
Figura 57 – Informações necessárias para a elaboração e divulgação do Relatório de Acompanhamento
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GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A geração e divulgação dos resultados para que a população tenha o
conhecimento pleno das informações é um fator essencial na participação e no
controle social, já que através da participação na gestão pública, a população
pode intervir na tomada de decisão da administração, auxiliando a mesma, de
forma que atenda realmente ao interesse público, e ao mesmo tempo poder exercer
o controle sobre a ação do Estado.
Desta forma, a valorização da participação da sociedade, e de suas representações
durante a implementação do PMSB, auxiliam na construção e no desenvolvimento
dos mecanismos de controle social dos serviços de saneamento básico. Devendo
assim, serem previstos os mecanismos que contribuam com a disponibilização das
informações, a facilitação do acesso e do entendimento destas informações, para
que a população de Dourados contribua e participe do processo de implementação
do Plano.
É importante ressaltar que não basta apenas gerar os resultados, é necessário que
sejam divulgados para que todos tenham acesso à estas informações. Deste modo,
sugere-se que a Prefeitura Municipal de Dourados divulgue os Relatórios de
Acompanhamento através das assessorias de comunicação (ASSECOM) e/ou
imprensa, de forma anual nos meios de comunicações disponíveis, um exemplo
bastante válido, é o sítio virtual da Prefeitura Municipal, onde pode ser construído um
canal exclusivo.

SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES

O sistema de informação deve auxiliar os mecanismos de avaliação e
monitoramento, através da estruturação e organização de um banco de dados
georreferenciados dos serviços de saneamento básico, facilitando a organização e
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a agilidade na geração dos produtos/informações que serão utilizados para tomada
de decisão dos gestores, e a consequente melhoria dos serviços municipais de
saneamento. A Figura 58 apresenta o funcionamento de um sistema de informação,
que poderá estar sendo aplicado pela administração pública de Dourados.

Figura 58 – Fluxograma de um sistema de informações
Fonte: Groen, 2018.

Portanto, é recomendado que a gestão municipal de Dourados instaure um sistema
de informação, podendo ser manual ou automatizado, e que seja habilitado para
coletar, armazenar e processar os dados. Com base nos processos do fluxograma
apresentado, é necessário contextualizar os itens “Ambiente” e “Armazenamento”
que podem ser definidos da seguinte forma:
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 Ambiente: É o local onde será aplicado o sistema, sendo definida pela
unidade territorial de Dourados, a área urbana conjuntamente com a área
rural;
 Armazenamento: Trata-se do local onde a Matéria Prima/Dados ficará
registrado, para posteriormente ser sistematizado, para a formação do banco
de dados.
Para o bom funcionamento de um sistema de informações, este deve ser composto
com indicadores que sejam confiáveis, com conteúdo de qualidade e de fontes
seguras, e ao mesmo tempo serem indicadores de fácil obtenção, levantamento e
compreensão. Assim, será possível destacar a situação atual dos serviços
relacionados ao saneamento básico de Dourados, promovendo os objetivos e as
metas do PMSB. Ressalta-se que um sistema com boa funcionalidade, irá auxiliar o
alcance dos objetivos do PMSB, principalmente nas áreas de planejamento,
prestação, controle e fiscalização.
Além de boa funcionalidade, recomenda-se que o Sistema de Informações
contenha também dados ambientais, econômicos, operacionais, além dos
indicadores que foram propostos. Outros indicadores como os do SNIS podem constar
também no sistema, que deverão ser alimentados pela administração pública
municipal, promovendo assim a geração de indicadores de qualidade (através do
cruzamento das informações relativas à gestão pública municipal).
Assim, para que o sistema possa gerar o cruzamento de informações, é necessário
que seja elaborado em ambientes compatíveis com os sistemas municipais de outras
áreas, facilitando a integração das informações. Outro fator importante está
relacionado com a integração com os sistemas de informações federais (como o
SNIS), no qual o município deverá preencher em período anual, podendo utilizar um
sistema que faça a alimentação automática destes sistemas federais, facilitando o
processo e aumentando a eficiência do setor responsável.
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Para o Sistema Municipal de Informações de Dourados, recomenda-se que seja
acessado online, e que promova a incorporação de instrumentos que facilitem a
geração de informações e auxilie no monitoramento do sistema. Desta forma, o
sistema de informações se tornará em uma ferramenta essencial para os gestores
municipais durante a tomada de decisões, além de garantir o acesso às informações
e dados dos serviços de saneamento básico.
Por final, para a garantia de continuidade do sistema, tanto os gestores, como os
servidores municipais devem receber capacitação continuada, tanto para que
possam analisar os produtos a serem gerados, como garantir o bom funcionamento
do sistema e a evolução da implementação do PMSB.
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PLANO DE EXECUÇÃO

Para a concretização dos Projetos e Ações apresentados nos Programas definidos
para este PMSB, faz-se necessário a implementação de um Cronograma FísicoFinanceiro, tendo por finalidade a orientação da administração pública municipal
para a adequada tomada de decisão no que concerne ao planejamento,
implantação e a requalificação dos serviços de saneamento básico no município de
Dourados.
Desta forma, o cronograma físico-financeiro apresenta os investimentos primordiais
para a implementação do PMSB, bem como as fontes de financiamento possíveis
para a realização do planejado. Destaca-se também que o cronograma é
seccionado em quatro (04) fases e prazos, conforme solicitado no Termo de
Referência para a elaboração do PMSB e apresentado na Figura 59.

Prazo: Imediato
Horizonte: até 3 anos
Referência: 2018 - 2020

Prazo: Longo

Prazo: Curto

Horizonte: 13 a 20 anos

Horizonte: 4 a 8 anos

Referência: 2030 - 2037

Referência: 2021 - 2025

Prazo: Médio
Horizonte: 9 a 12 anos
Referência: 2026 - 2029

Figura 59 – Prazos definidos para o Cronograma Físico-Financeiro do PMSB de Dourados
Fonte: Groen, 2018.
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Além dos prazos, o cronograma apresenta em sua estrutura a estimativa dos
investimentos que serão necessários objetivando a realização dos Programas,
Projetos e Ações para a melhoria dos serviços de saneamento básico.
Ressalta-se que os investimentos estimados no cronograma físico-financeiro podem
sofrer variações de valores ao longo do horizonte temporal do Plano, tornando-se
necessário futuramente a realização de novas cotações, podendo impactar em
custos mais elevados para a Administração Municipal, caso opte por tecnologias
novas e mais sofisticadas.
Em relação as demais ações identificadas nos Quadros dos Cronogramas FísicoFinanceiros como Procedimento Administrativo da Gestão Municipal e outros órgãos
e entidades, ressalta-se que para suas Ações/Projetos torna-se necessária a
realização do levantamento de seus custos, a serem obtidos por meio de cotações
e processos licitatórios, e que deverá ser observada a Lei Federal n° 8.666/1993 que
“Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. ”
Sendo que a Constituição Federal em seu Art. 37°, define que a “administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações. ”
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Destaca-se que a Administração Municipal poderá realizar a implementação destas
Ações/Projetos destacados como Procedimentos Administrativos através do seu
próprio quadro de funcionários, quando couber, evitando o dispêndio de recursos
públicos com a contratação de empresas terceirizadas, entretanto, a tomada de
decisão cabe a Prefeitura Municipal.
Ainda, para aquelas ações onde foram inseridos custos aproximados, conforme
metodologias apresentadas, quando não estiverem devidamente incorporadas em
atividades já contratadas deverão passar pelo mesmo procedimento administrativo
conforme exposto anteriormente.

ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAIS E LEGAIS
A execução das ações definidas nos Programas, Projetos e Ações se configura em
um conjunto de atividades onerosas, mas de suma importância para a instauração
de um sistema de saneamento básico. Em função de tal importância a união
condiciona à captação de recursos financeiros para o saneamento básico dos
municípios à elaboração do PMSB, conforme descrito na Lei Federal nº 11.445/2007.
Após a definição dos Programas, Projetos e Ações, foi elaborado o Plano de
Execução, que apresenta os valores necessários para a implementação das ações
propostas para os serviços de saneamento básico em todos os seus âmbitos de
atuação, assim como as referências metodológicas utilizadas para determinar a
valoração do proposto.
No entanto, para os Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais, definidos nos
Programas, Projetos e Ações, no Plano de Execução não será apresentado a
valoração como nos demais eixos do saneamento, pois seus Projetos/Ações possuem
características internas da Prefeitura Municipal, podendo a Administração definir a
forma mais adequada da realização dos mesmos, bem como a avaliação de custos
dos Projetos/Ações em que serão necessários a contratação de empresas
terceirizadas, conforme os prazos já apresentados nos quadros relativos aos
Programas deste eixo.
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FONTE DE FINANCIAMENTO

Os Programas, Projetos e Ações apresentados no PMSB de Dourados necessitam de
uma programação financeira adequada para os seus respectivos custos, com a
finalidade de alcançar os objetivos definidos ao longo do Plano, tendo em vista a
universalização sustentável dos serviços de saneamento básico a toda população.
Desta maneira, com base no proposto e tendo em vista as inúmeras restrições que
limitam os investimentos no setor de saneamento básico, seja por questões
financeiras, institucionais e/ou técnicas, o planejamento adequado a longo prazo
torna-se fundamental no direcionamento do município para que as restrições sejam
superadas.
Ademais, um dos pontos fundamentais para o efetivo desenvolvimento do PMSB é a
disponibilidade de recursos para os investimentos e serviços necessários. Assim, para
o desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico, a Administração
Municipal será compulsoriamente estimulada a buscar alternativas de captação de
recursos das mais variadas fontes, em virtude da demanda por investimentos para os
Programas, Projetos e Ações do PMSB.
Portanto, o Plano de Execução busca elencar os investimentos necessários para o
adequado desempenho do sistema visando atingir o cenário desejável, apresentado
no decorrer do PMSB.
Por fim, destaca-se que, a Administração Pública de Dourados/MS deverá estar
recorrendo a fontes de financiamento (reembolsáveis e/ou não reembolsáveis),
realizadas através de financiamentos e/ou convênios, podendo o município utilizálas de forma separada ou combinada para a obtenção de recursos financeiros, e
que serão apresentados nos próximos itens.

388

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 389 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOURADOS/MS

12.2.1 Cobrança Direta dos Usuários (Taxa, Tarifa, Preço Público)

É a principal fonte de financiamento dos serviços. Uma política de cobrança bem
planejada pode ser suficiente para financiar os serviços e promover seus
investimentos, podendo até mesmo não depender de empréstimos no médio ou
longo prazo, se esta política prever a constituição de fundo próprio de investimentos.
Por se tratar de uma fonte primária de financiamento, no que concerne as ações
voltadas para o saneamento básico, as taxas, tarifas e os preços públicos, além de
ter a finalidade de recuperar os custos operacionais, devem garantir excedente para
fomentar novos investimento, podendo ser diretos (por meio de recursos próprios)
e/ou com auxílio de financiamentos, vindo a compor contrapartidas de empréstimos,
bem como posteriores pagamentos do serviço da dívida.
No entanto, o sistema de tarifas, taxas e preços públicos apresentam certas restrições
básicas em virtude da capacidade de pagamento da população, e por se tratar de
serviço essencial para toda a população, torna-se necessário considerar níveis de
subsídios, que podem ser descritos em três modalidades, como:
 Subsídios à oferta: ocorre quando o poder público destina recursos do
orçamento fiscal com a finalidade de financiar a implantação, expansão ou
ampliação dos sistemas de saneamento básico, financiando também
parcialmente ou totalmente a operação e manutenção desses sistemas, para
localidades onde ocorra baixa sustentabilidade financeira, que geralmente
são os municípios de pequeno porte;
 Subsídios à demanda: ocorre quando o poder público destina recursos
diretamente aos usuários (podendo ser parcialmente ou totalmente) a
cobrança pelos serviços dirigidos a ele, conforme critérios de necessidade
estabelecidos a priori, sendo pouco difundido no sistema brasileiro de
financiamento do saneamento básico;
Além das modalidades de subsídios apresentadas, que provem das unidades
federadas (orçamento fiscal), ou seja, dependem de toda a sociedade que paga
impostos, tem-se a:
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 Subsídio cruzado: ocorre quando os custos dos serviços são rateados entre os
usuários do sistema de saneamento básico, em proporcionalidades distintas,
mediante critérios que reproduzam a diferenciação de renda da comunidade
beneficiada;
Entre as modalidades citadas, para o município de Dourados, é utilizada a
modalidade de subsídio cruzado para os sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, por meio da classificação dos usuários em categorias e faixas
de consumo, sendo amplamente utilizada no sistema brasileiro de financiamento dos
serviços de saneamento básico.

12.2.2 Financiamento Não-Reembolsável (Recursos Orçamentários)
Os recursos não reembolsáveis ou não onerosos apresentam-se como a forma mais
desejável de financiamento pelos administradores públicos, porém, o modelo de
política de investimentos do governo federal torna esta modalidade muito remota,
em função dos pré-requisitos que são estabelecidos pelos financiadores, onde o
enquadramento prioriza as cidades com os menores índices de desenvolvimento.
No entanto, a disponibilidade de projetos executivos e a articulação política
alinhada às ações do Plano Municipal de Saneamento Básico podem ser destacadas
como diferenciais para a possibilidade de obtenção de recursos não onerosos, uma
vez que muitos recursos acabam por não serem distribuídos em função da falta de
documentação e adequação por parte dos requerentes.

12.2.2.1 Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Neste contexto, um dos principais entes governamentais envolvidos na área é a
Secretária Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), que segue as diretrizes da
Política Nacional de Saneamento Básico com a finalidade de assegurar os direitos de
acesso à água potável e à vida em ambiente salubre, tendo por objetivo a
promoção da universalização dos serviços de saneamento básico, conforme a PNSB.

390

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 391 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOURADOS/MS

Para atingir seus objetivos, o SNSA atua em dois eixos estratégicos, o primeiro deles
está voltado para o planejamento, formulação e a implementação da política
setorial, respeitando o pacto federativo. O segundo eixo relaciona-se com a
identificação de novas fontes de financiamentos, de forma a assegurar a contínua
elevação dos investimentos no setor.
Assim, para os componentes do saneamento básico na esfera federal ocorre uma
repartição das competências estabelecidas quanto aos recursos que são destinados
ao apoio e iniciativa. Para os eixos de abastecimento de água, esgotamento
sanitário e o manejo de resíduos sólidos, a divisão das atribuições são realizadas de
acordo com a Figura 60.

Figura 60 – Formas de atuação dos Ministérios e Secretarias em relação aos serviços de saneamento
Fonte: ENAP, 2014. Adaptado por Groen, 2018.

Já em relação ao eixo da drenagem urbana e o manejo das águas pluviais o
Ministério das Cidades apoia as ações realizadas, independentemente de porte
populacional. Ainda é possível constatar uma competência compartilhada entre os
Ministérios das Cidades, Ministério da Integração Nacional e FUNASA.
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Portanto, a SNSA participa da gestão dos Programas Governamentais, sendo eles:
Programa Saneamento Básico, Programa de Planejamento Urbano e Programa de
Gestão de Riscos e Respostas a Desastres e Programa Saneamento para Todos. A
FUNASA apresenta dois Programas Governamentais: Saneamento Básico e Resíduos
Sólidos Urbanos.
Além dos ministérios citados existem outras fontes de financiamentos não
reembolsáveis, como o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

12.2.2.2 Programas do Plano Plurianual Federal (2016-2019)

O Plano Plurianual (PPA), previsto no Art. 165 da Constituição Federal e
regulamentado pelo Decreto Federal n° 2.829 de 29 de outubro de 1988, é um plano
de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo
Governo Federal, Estadual ou Municipal ao longo de um período de quatro anos.
A mais nova versão do PPA (2016-2019) atualiza suas diretrizes, dando continuidade
ao seu processo de melhorias no bem-estar social e ambiental da população
brasileira. Entre os inúmeros programas propostos, destacam-se duas iniciativas: o
Programa Qualidade Ambiental e o Programa de Saneamento Básico (Quadro 1, 2
e 3). Estima que até o final deste PPA seja atingido o patamar de 70% da população
beneficiada com Planos Municipais embasados e endossados pelo PPA.

OBJETIVO

Quadro 34 – Detalhes dos objetivos, metas e inciativas do Programa de Qualidade Ambiental
pertencente ao PPA 2016-2019 do Governo Federal
CÓDIGO
DESCRIÇÃO

392

1102

Reduzir a pressão sobre os recursos naturais e poluição por meio da
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos com a inclusão
socioeconômica de catadores de materiais recicláveis;

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 393 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOURADOS/MS

INICIATIVAS

METAS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

04DM

Elevar a 1,8% em 2013 para 3,6% em 2019 a taxa de recuperação de
materiais recicláveis;

04LI

Elevar de 37% em 2013, para 70% em 2019 o patamar da população
brasileira beneficiada por Planos Municipais de Resíduos Sólidos;

04S6

Fomentar e fortalecer 1.000 cooperativas, associações e redes de
cooperação de catadores de materiais recicláveis para atuação na
coleta seletiva e na cadeia produtiva da reciclagem;

05J2

Revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos conforme previsto na Lei
Federal n° 12.305/2010;

05J3

Apoio à elaboração e revisão dos Planos de Resíduos Sólidos, em
conformidade com a Lei Federal n° 12.305/2010;

05J4

Aprimoramento do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de
Resíduos Sólidos – SINIR;

05J5

Implantação do Sistema de Registro e Emissões e Transferência de
Poluentes – RETP;

05J6

Implantação do sistema de logística reversa para cadeias de produtos ou
embalagens e revisão de sistema anterior à Lei Federal n° 12.305/2010;

05J7

Capacitação de técnicos e gestores municipais para a elaboração de
Planos Simplificados de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Educação à
Distância);

05J8

Implementação da Estratégia Nacional de Educação Ambiental e
Comunicação Social na Gestão de Resíduos Sólidos;

05J9

Implementação de plano de ação de formação e capacitação de
educadores ambientais, gestores e demais públicos envolvidos com a
gestão de resíduos sólidos;

06NQ

Implementação das ações integradas para fomento e fortalecimento de
associações cooperativas e redes de cooperação de catadores de
materiais recicláveis, por meio de formação, assessoria técnica
infraestrutura e logística em unidades de coleta, triagem, processamento e
comercialização de resíduos.

Fonte: MPOG, 2015. Adaptado por Groen, 2018.

OBJETIVO

Quadro 35 – Detalhes dos objetivos, metas e inciativas do Programa Saneamento Básico pertencente
ao PPA 2016-2019 do Governo Federal
CÓDIGO
DESCRIÇÃO

353

Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da gestão e
da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, considerando o
abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem e
manejo de águas pluviais, e a limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos;
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CÓDIGO

Ampliar de 10% para 32% os municípios com Plano Municipal de Saneamento
Básico;

040K

Apoiar a elaboração de estudos e projetos de engenharia em 369 municípios,
visando a ampliação da oferta e do acesso aos serviços de saneamento
básico;

04JY

Induzir a implementação de programas locais de combate às perdas e ao
desperdício de água, e apoiar medidas que contribuíam para a redução das
perdas no abastecimento de água de 37% para 35%;

04ON

Executar ações de apoio ao controle da qualidade da água para consumo
humano em 2.000 municípios;

METAS

00OL

04KL

INICIATIVAS

DESCRIÇÃO

Fortalecimento da gestão da política de saneamento básico, induzindo a
integração dos componentes do saneamento básico e assegurando os
princípios fundamentais e diretrizes gerais do Plansab;

04KM

Apoio a ações de melhoria da gestão, da qualidade e da sustentabilidade
aos serviços de saneamento básico, incentivando o fortalecimento da
regulação e fiscalização, a participação e controle social, em especial por
meio da assistência técnica e capacitação;

04KN

Fortalecimento das ações de trabalho social nos empreendimentos de
saneamento básico;

04KO

Fomento à inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico em
saneamento básico;

04KP

Formulação e implementação do Programa Nacional de Saneamento
Estruturante do Plansab;

06TJ

Apoio, implementação às ações e ou projetos de educação em saúde
ambiental em 1.600 municípios, comunidades rurais, tradicionais e grupos
populacionais em estado de vulnerabilidade socioambiental e sanitária.

Fonte: MPOG, 2015. Adaptado por Groen, 2018.

Quadro 36 – Recursos previstos para os Programas Qualidade Ambiental e Saneamento Básico
pertencente ao PPA 2016 – 2019 do Governo Federal
Programa Qualidade
Programa Saneamento
Ambiental (Mil R$)
Básico (Mil R$)
Esfera
Valor 2016 Valor 2017-2019 Valor 2016 Valor 2017-2019
Orçamentos Fiscal e da
136.977
367.146
914.940
4.262.246
seguridade Social
Despesas Correntes
123.417
339.280
34.844
113.207
Despesas da Capital
13.580
27.866
880.097
4.149.040
Recursos Extraorçamentários
3.253
5.648
7.415.969
26.680.097
Crédito e Demais Fontes
3.253
5.648
8.330.909
26.680.097
140.250
327.794
8.330.909
30.942.434
Valores Globais
513.044
39.273.252
Fonte: MPOG, 2015. Adaptado por Groen, 2018.
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12.2.2.3 Programas do Plano Plurianual Estadual (2016-2019)

Instituído pela Lei Estadual n° 4.806, de 21 de dezembro de 2015, o Plano Plurianual
(PPA) do Estado de Mato Grosso do Sul, elaborado para o período de 2016-2019,
apresenta as escolhas do governo e da sociedade para a implementação das
políticas públicas e consecução dos objetivos pretendidos. O plano atua em três
áreas: estratégica, tática e operacional, coordenando diversos programas que se
desdobram em ações com objetivos bem definidos, e avaliados por indicadores.
O PPA reúne diversas iniciativas em várias áreas de atuação, com destaque para o
eixo de resíduos sólidos, como a implementação do Plano Estadual de Resíduos
Sólidos (PERS), que também apoiará os municípios em termos de capacitação de
seus agentes. Assim, no Quadro 37, encontram-se elencados os programas de
execução do Governo do Estado direcionados ao saneamento com foco na
educação ambiental e gestão dos resíduos sólidos.

Quadro 37 – Programas do PPA de Mato Grosso do Sul (2016-2019) voltados para o saneamento
2029 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓD.

AÇÃO

1718

Sistema Estadual de Informações em Educação Ambiental de MS - SISEA/MS;
Elaborar, Implantar e Implementar a Política e o Programa Estadual de
Educação Ambiental;

2720
1714/26
61

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul;

2020 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
CÓD.

AÇÃO

1716

Desenvolvimento de Ações do Plano Estadual de Resíduos Sólidos;

1717

Desenvolver e Implementar o Módulo de Gestão de Resíduos Sólidos no
Siriema;

2723

Capacitação em Gestão de Resíduos Sólidos para os Munícipios;

Desenvolvimento de Ações de Gestão de Resíduos Sólidos no Parque dos
Poderes.
Fonte: Secretaria do Estado de Governo e Gestão Estratégica e Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia. Adaptado por Groen, 2018.
2724
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Deste modo, para o alcance dos Programas listados pelo PPA de Mato Grosso do Sul,
a serem executados no quadriênio 2016–2019, foram previstos os recursos conforme
o Quadro 38, com destaque para o eixo de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, com valores estimados de R$ 1,12 bilhão de investimento no período de
2017 a 2019.

Quadro 38 – Recursos previstos para os Programas do PPA de Mato Grosso do Sul (2016–2019) voltados
para o saneamento
RECURSOS PREVISTOS (2016-2019)
CÓD.

PROGRAMA

2016

2017-2019

Total

2029

Valorização e Preservação
do Meio Ambiente

R$ 57.823.000

R$ 161.262.200

R$ 219.085.200

Abastecimento de Água e
R$ 259.090.800 R$ 1.122.407.600
R$ 1.381.498.400
Esgotamento Sanitário
Fonte: Secretaria do Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV/MS), 2015. Adaptado por Groen,
2018.
2020

12.2.2.4 Ministério das Cidades

No Ministério das Cidades, compete à Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental (SNSA) atuar na formulação e coordenação das políticas urbanas, sendo
que a contribuição para a elaboração dos programas e ações e a obtenção de
recursos ficam sob responsabilidade dos seguintes departamentos:


Departamento de Água e Esgoto – DAGES:

O Departamento de Água e Esgoto contribui com a concepção e articulação dos
programas e ações apoiados com recursos de financiamentos disponibilizados pela
União, com fonte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) e do BNDES, inclusive por meio de operações de
crédito externo com organismos internacionais (FEAM, 2013).
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Dentre as ações desenvolvidas pelo DAGES, tem-se o Programa Saneamento para
Todos, aprovado pela resolução CCFGTS nº 476/2005 e alterada pela Resolução
CCFGTS nº 647/2010. O Programa tem por objetivo a melhoria das condições de
saúde e qualidade de vida da população urbana e rural por meio de investimentos
em saneamento.


Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica (DDCOT):

O Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica é responsável por
subsidiar a organização e implantação de programas e ações apoiados com
recursos do Orçamento Geral da União (OGU), visando a universalização do
saneamento.
Nos processos seletivos, são elegíveis os municípios com população superior a 50 mil
habitantes, integrantes de grandes Regiões Metropolitanas (RMs), de Regiões
Integradas de Desenvolvimento (RIDEs) ou de Consórcios Públicos com população
superior a 150 mil habitantes (FEAM, 2013).


Departamento de Articulação Institucional – DARIN

Ao DARIN compete o planejamento, estudos setoriais e capacitação, a articulação
institucional (Conselho das Cidades e demais órgãos), o apoio à melhoria da gestão
dos serviços de saneamento e desenvolvimento institucional, bem como a
coordenação e gestão dos sistemas de informações em saneamento (SNIS e SINISA).
O campo de atuação do DARIN possui grande abrangência, atuando em diversos
ramos, destacando-se o apoio no desenvolvimento institucional e planos de
saneamento, no Programa Interáguas, Plansab, Planos Municipais, ReCESA, SNIS e
outros.
Assim, o Ministério das Cidades através dos departamentos tem por objetivo a
universalização dos serviços de saneamento no país, além da geração de condições
para a melhoria da qualidade de prestação destes serviços, participando
principalmente na gestão de quatro Programas Governamentais, sendo eles:
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Programa de Saneamento Básico

O Programa Saneamento Básico visa o alcance de dois objetivos, o primeiro deles é
contribuir com a expansão dos serviços de saneamento básico, através da
implantação, ampliação e melhorias estruturais nos sistemas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e manejo e destinação
final dos resíduos sólidos urbanos, com ênfase nas populações mais carentes em
municípios de pequeno porte ou aglomerados urbanos através de ações
apresentadas na Figura 61.

Apoio à Implantação,
Ampliação ou melhorias
no Sistema de
Abastecimento de Água

Apoio a
empreendimentos de
Saneamento integrado

Apoio à Implantação,
Ampliação ou melhorias
no Sistema de
Esgotamento Sanitário

Apoio à Sistemas
Públicos de Manejo de
Resíduos Sólidos

Figura 61 – Ações do Programa de Saneamento Básico
Fonte: ENAP, 2014. Adaptado por Groen, 2018.

O segundo objetivo visa implantar medidas estruturais para a melhoria da gestão em
saneamento básico, através da organização, do planejamento, da prestação dos
serviços, da regulação e fiscalização, além da participação e do controle social,
seguindo as premissas descritas na Figura 62.
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- Apoio à Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de Saneamento;
- Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS);
- Atividades de Capacitação;
- Apoio à Elaboração e Monitoramento de Planos de Saneamento Regionais e
Nacional (PLANSAB; Planos Regionais de Saneamento Básico);
- Interáguas.
Figura 62 – Premissas do Programa de Saneamento Básico
Fonte: ENAP, 2014. Adaptado por Groen, 2018.



Programa de Planejamento Urbano

A SNSA vem atuando no fortalecimento da gestão municipal, com enfoque no
desenvolvimento urbano integrado e na participação social, a fim de promover o
Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. O Programa busca atender
municípios com população superior a 50 mil habitantes, ou que estejam integrados a
Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento ou Consórcios
Públicos com população superior a 150 mil habitantes, tendo como objetivos as
premissas descritas na Figura 63.

Desenvolvimento Institucional e Estudos, Planos e Projetos de Saneamento Integrado
•Apoiar a elaboração dos estudos e implementações dos projetos de
desenvolvimento institucional e operacional dos serviços de saneamento;
•Estruturar a prestação dos serviços de saneamento básico e revitalizar os
prestadores de serviços;
•Apoiar a elaboração de projetos de engenharia, estudos e planos de
saneamento básico.
Planejamento Urbano "Pró-Município"
•Apoiar a Implantação ou melhoria da infraestrutura urbana nos setores de
pavimentação, abastecimento de água (incluindo redução e controle de
perdas de água), esgotamento sanitário, drenagem urbana, resíduos sólidos e
saneamento integrado;
•Apoiar a elaboração de estudos e do desenvolvimento institucional no
saneamento;
•Apoiar a elaboração de projetos de saneamento.
Figura 63 – Objetivos do Programa de Planejamento Urbano
Fonte: ENAP, 2014. Adaptado por GROEN, 2018.
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Programa de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres

O Programa visa apoiar a execução de Estudos e Intervenções para prevenir riscos
de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e
inundações que acometem às áreas urbanas, através de obras de engenharia e
recuperação ambiental ligadas as ações orçamentárias de Apoio a Sistemas de
Drenagem Urbana Sustentável.
As ações deste programa buscam de forma específica a promoção da gestão
sustentável da drenagem urbana dirigida à recuperação de áreas úmidas, à
prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes
urbanas e ribeirinhas, em consonância com as políticas de desenvolvimento urbano
e de uso e ocupação do solo
Os critérios de seleção seguem a mesma linha dos programas já mencionados,
buscando atender municípios com população superior a 50 mil habitantes, ou que
estejam

integrados

a

Regiões

Metropolitanas,

Regiões

Integradas

de

Desenvolvimento ou Consórcios Públicos com população superior a 150 mil
habitantes.



Programa Resíduos Sólidos Urbanos

O Programa Resíduos Sólidos Urbanos tem por finalidade aumentar a cobertura dos
serviços de tratamento e disposição final ambientalmente adequado dos resíduos
sólidos, na concepção da universalização e da sustentabilidade dos serviços
prestados priorizando soluções regionalizadas a serem geridas mediante gestão
associada por consórcios públicos intermunicipais, com adoção de mecanismos de
sustentação econômica dos empreendimentos e controle social, com enfoque no
destino final associado à implantação de infraestrutura para coleta seletiva e
inclusão de catadores.
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As ações do programa devem abranger a implantação ou adequação e
equipagem de unidades licenciadas para tratamento e disposição final, incluindo
aterros sanitários, que poderão envolver projeto adicional de instalações para coleta
e tratamento do biogás, bem como unidades de triagem, compostagem e
melhoramentos dos resíduos sólidos.

12.2.2.5 Fundação Nacional de Saúde – FUNASA

A FUNASA tem como missão institucional a promoção da saúde pública e a inclusão
social por meio de ações direcionadas ao saneamento e a saúde ambiental, e
compete ao órgão apoiar os Estados e Municípios na implementação das medidas
estruturais e estruturantes em áreas rurais e comunidades tradicionais, de forma a
assegurar a ampliação do acesso, a qualidade e sustentabilidade das ações e
serviços públicos de saneamento básico.
Possui

atuação

em

cinco

eixos,

conforme Figura 62, financiando obras
que

contemplam

(realizada

por

uma

etapa

convênio),

para

útil
o

beneficiamento da população em um
pequeno espaço de tempo. Os recursos
da FUNASA podem ser obtidos também
através de contratos não onerosos,
quando houver a disponibilidade de

Saneamento em Áreas Especiais
Saneamento em Áreas de relevante
interesse epidemiológicos
Saneamento em municípios com população
total de até 50 mil habitantes
Saneamento Rural

Ações complementares de saneamento

recursos nas linhas específicas para esta
modalidade.

Figura 64 – Eixo de atuação da FUNASA
Fonte: ENAP, 2014. Adaptado por Groen, 2018.

No caso do município de Dourados, a Funasa possui competência para atuar nas
áreas rurais, pois é o órgão de âmbito do Governo Federal responsável pela
implementação de ações de saneamento nas áreas rurais de todos os municípios
brasileiros, bem como em comunidades quilombolas e assentamentos de reforma
agrária.
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As principais ações desenvolvidas pela Funasa para promover o saneamento em
áreas rurais podem ser agrupadas em três eixos: Implantar e/ou ampliar e/ou
melhorar os sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário; elaborar projetos de sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário; implantar melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de
pequeno porte, bem como implantar sistemas de captação e armazenamento de
água de chuva (cisternas).
Particularmente, tem suas ações voltadas para os seguintes serviços, visando à
melhoria dos sistemas componentes de saneamento básico: Sistemas Públicos de
Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Manejo de Resíduos Sólidos e
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais; Melhorias Sanitárias Domiciliares; Apoio à
Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico e Projetos de Saneamento.
Cabe ressaltar que os recursos deste Programa da FUNASA são financiados pelo
Orçamento Geral da União (OGU), sendo recursos não reembolsáveis, destinados
para o atendimento da população em áreas rurais e comunidades tradicionais. As
principais fontes destes recursos são provenientes da Ação Orçamentária 7656
“Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de
Saneamento Básico em Comunidades Rurais e Tradicionais”, e podem ser acessados
por meio do Programa de Saneamento Rural ou através de Emendas Parlamentares.

12.2.2.6 Ministério do Meio Ambiente – MMA

O Ministério do Meio Ambiente também disponibiliza recursos para diversos setores,
sendo que o setor de Saneamento Básico possui grande relevância e importância
nos investimentos. Este Setor ou Unidade do MMA, denominado de Fundo Nacional
do Meio Ambiente (FNMA), foi criado há 27 anos, sendo o mais antigo fundo
ambiental da América Latina. Foi criado pela Lei Federal n° 7.917/1989, atuando com
um agente financiador, através da participação social para a implementação da
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Dentro deste contexto, o FNMA possui
03 linhas temáticas de investimentos, sendo eles:
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 Água e Florestas;
 Conservação e Manejo da Biodiversidade;
 Sociedades Sustentáveis e Qualidade Ambiental.
Dentro destas linhas temáticas encontram-se suas ações, que são as áreas
específicas de atuações do FNMA, e podem ser obtidas através da apresentação de
projetos em dois tipos de modalidades, Demanda Espontânea e Induzida, conforme
ilustra a Figura 65.

Demanda Espontânea
•É onde os projetos são apresentados em determinados períodos específicos do ano, e
devem estar de acordo com os temas definidos pelo Conselho Deliberativo do FNMA,
sendo divulgados por meio de chamadas públicas;
Demanda Induzida
•É onde os projetos são apresentados em resposta aos instrumentos convocatórios
específicos, ou outras formas de indução, com prazos definidos, priorizando um tema
ou uma determinada região do país.
Figura 65 – Modalidades de apoio do FNMA
Fonte: MMA, 2015. Adaptado por Groen, 2018.

Destaca-se que o acesso a estes recursos é exclusivo de pessoas jurídicas, podendo
ser Instituições Públicas de administração direta ou indireta, em nível federal, estadual
e municipal, além das Instituições Privadas Brasileiras sem fins lucrativos que atuem na
área de meio ambiente, com mais de três anos de existência.
O aporte financeiro e a duração do projeto dependem da modalidade a ser
utilizada. Para a Demanda Espontânea as instituições só podem apresentar um
projeto por ano, e devem ser executados em até 18 meses com aporte financeiro
variando entre R$ 100.000,00 e R$ 300.000,00 (excluída contrapartida). Já para a
Demanda Induzida a duração dos projetos e os limites dos aportes financeiros são
definidos pelos instrumentos convocatórios, os quais são lançados anualmente pelo
FNMA.
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Recentemente o FNMA e o Fundo Socioambiental Caixa lançaram no ano de 2017 o
Programa de Apoio a Projetos de Compostagem, com objetivo de selecionar
projetos integrados de segregação na fonte, para a reciclagem da fração orgânica
de resíduos sólidos em municípios ou consórcios públicos intermunicipais que atuem
na gestão de resíduos sólidos, com recursos de valor mínimo de R$ 500.000,00 e
máximo de R$ 1.000.000,00.
Outra importante fonte de financiamento do MMA é o Fundo Nacional sobre
Mudança do Clima (FNMC), que tem como finalidade assegurar recursos para o
apoio a projetos ou estudos, e financiar empreendimentos que busquem a mitigação
da mudança climática e a adaptação à mudança do clima e dos seus efeitos.
Os recursos disponibilizados pelo FNMC podem ser aplicados de duas formas: através
do apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, por
intermédio de um agente operador, e em apoio financeiro não reembolsável, para
projetos relativos à mitigação da mudança do clima ou à adaptação à mudança
do clima e aos seus efeitos, após aprovação pelo Comitê Gestor do FNMC, conforme
suas diretrizes estabelecidas. A aplicação destes recursos pode ser destinada as
atividades apresentadas na Figura 66.

404

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 405 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOURADOS/MS

ATIVIDADES PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL SOBRE MUDANÇAS
CLIMÁTICAS - FNMC
- Educação, capacitação, treinamento e mobilização na área de mudanças climáticas;
- Ciência do Clima, Análise de Impactos e Vulnerabilidade;
- Adaptação da sociedade e dos ecossistemas aos impactos das mudanças climáticas;
- Projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa - GEE;
- Projetos de redução de emissões de carbono pelo desmatamento e degradação
florestal, com prioridade a áreas naturais ameaçadas de destruição e relevantes para
estratégias de conservação da biodiversidade;
- Desenvolvimento e difusão de tecnologia para a mitigação de emissões do efeito estufa;
- Formulação de políticas públicas para solução dos problemas relacionados à emissão e
mitigação de emissões de GEE;
- Pesquisa e criação de sistemas e metodologias de projetos e inventários que contribuam
para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a redução de
desmatamento e alteração de uso do solo;
- Desenvolvimento de produtos e serviços que contribuam para a dinâmica de
conservação ambiental e estabilização da concentração de gases de efeito estufa;
- Apoio às cadeias produtivas sustentáveis;
- Pagamentos por serviços ambientais às comunidades e aos indivíduos cujas atividades
comprovadamente contribuam para a estocagem de carbono, atrelada a outros serviços
ambientais;
- Sistemas agroflorestais que contribuam para a redução de desmatamento e absorção de
carbono por sumidouros e para geração de renda;
- Recuperação de áreas degradadas e restauração florestal, priorizando áreas de Reserva
Legal, Áreas de Preservação Permanente e áreas prioritárias para a geração;
Figura 66 – Atividades para aplicação dos recursos do FNMC
Fonte: MMA, 2015. Adaptado por Groen, 2018.

12.2.2.7 Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social além de realizar
financiamentos reembolsáveis, também possui financiamentos de caráter não
reembolsáveis, de cunho social. O financiamento é denominado de BNDES Fundo
Social, que tem por objetivo apoiar projetos de caráter social nas áreas de geração
de emprego e renda, serviços urbanos, saúde, educação e esportes, justiça, meio
ambiente, e outras relacionadas com desenvolvimento regional e social.
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Realiza também o apoio continuado a diversas áreas, inclusive de cunho
predominantemente ambiental, desde que em intervalos de datas específicas e de
acordo com critérios a serem previamente estabelecidos; de caráter social nas áreas
de saúde, educação e justiça, cujos benefícios favoreçam, no mínimo, cinco Estados
ou duas regiões geográficas e sejam direcionados, prioritariamente, às populações
de baixa renda, ou seja, no mínimo 50% da capacidade do projeto seja para
atendimento gratuito da população.
Dentro desta modalidade, a participação do BNDES para o Poder Público é de 50%
do valor total dos recursos financeiros previstos para projetos, considerando: despesas
com elaboração de projetos, serviços cartorários, licenciamento ambiental e outros,
e podem ser reembolsadas pelo Fundo Social. O público alvo são as pessoas jurídicas
de direito público interno e pessoas jurídicas de direito privado.

12.2.2.8 Agência Nacional de Águas – ANA



PRODES – Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas:

Por meio da Resolução nº 006/2001, a ANA criou o Programa Nacional de
Despoluição de Bacias Hidrográficas, que teve seu nome alterado no ano de 2002
(Resolução nº 026/2002) para Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas
(Prodes).
Este programa objetiva a implantação de estações de tratamento com intuito de
reduzir os níveis de poluição em bacias hidrográficas. O Prodes paga pelo esgoto
efetivamente tratado, desde que cumpridas as metas de remoção de carga
poluidora.
A participação do Prodes é destinada aos empreendimentos com capacidade
inicial de tratamento de esgoto, de pelo menos 270 kg de DBO por dia, cujos recursos
para implantação da estação não venham da união, além disso, municípios com
Estações de tratamento não iniciadas ou em fase de construção com no máximo
70% já executado, podem se inscrever no programa, seguindo as Resoluções que
regulamentam o processo de contratação.
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12.2.2.9 Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) – Ministério da Justiça

Tem por finalidade à reparação dos danos ocorridos ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, histórico, turístico, paisagístico, tal
como aqueles ocasionados por infração à ordem econômica e a outros interesses
difusos e coletivos.
Serão atendidas instituições governamentais, nas esferas federal, estadual e
municipal e organizações não governamentais brasileiras, sem fins lucrativos, que
tenham em seus objetivos, o exercício ao meio ambiente e aos envolvidos.

12.2.3 FINANCIAMENTO

REEMBOLSÁVEL

(RECURSOS

EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

As fontes de financiamento reembolsáveis, que podem ser denominadas de recursos
extra orçamentários (recursos onerosos), são regulamentadas por leis, decretos
federais e também por Instruções Normativas editadas pelo Ministério das Cidades e
pelas regulamentações publicadas por outros órgãos e entidades, onde se pode
destacar o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Conselho Curador do FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
Estes recursos onerosos podem ser obtidos através de convênios ou contratos, que
são as formas mais comuns de viabilização dos investimentos concernentes ao
saneamento básico. A seguir, estão elencadas as principais fontes de financiamento
nesta modalidade.

12.2.3.1 Caixa Econômica Federal

Possui uma linha de crédito denominada de Financiamento à Infraestrutura para
Todos (FINISA), que atende tanto o setor público como o setor privado. O crédito é
destinado aos projetos de saneamento ambiental, energia, transporte e logística,
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sendo a própria agente financiadora a responsável por analisar e enquadrar a
operação. Uma das vantagens do FINISA está relacionada com o financiamento
total do investimento, com contratos que podem chegar a 20 anos, somado com os
5 anos de período de carência.
Outra linha de crédito disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, que também
beneficia os setores privado e público, denominado de Programa Saneamento para
Todos, onde a modalidade utiliza os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), e financia programas de habitação popular, saneamento básico e
infraestrutura urbana. É importante destacar que para o financiamento em conjunto
com o setor público, o limite de endividamento deverá ser autorizado junto a CMN,
ou enquadrado na Resolução CMN n° 2.872/01, dentro das suas excepcionalidades.
O programa Saneamento Para Todos foi criado para melhorar as condições de
saúde e a qualidade de vida da população urbana. Para tanto, disponibiliza
financiamento para empreendimentos do setor público ou privado que tenham esse
mesmo objetivo. Com recursos do FGTS e da contrapartida do solicitante, o
Saneamento para Todos promove ações de saneamento básico integradas com
outras políticas setoriais.
Dentre as modalidades existentes têm-se:
 Abastecimento de Água:
Destina-se à promoção de ações que aumentem a cobertura ou a capacidade de
produção de abastecimento de água.
 Esgotamento Sanitário:
Incentiva ações para o aumento da cobertura dos sistemas de esgotamento
sanitário ou da capacidade de tratamento e destinação final adequados de
efluentes.

408

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.852 - SUPLEMENTAR - 409 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI / PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOURADOS/MS

 Saneamento Integrado:
Para ações integradas de saneamento em áreas ocupadas por população de baixa
renda e com precariedade ou a inexistência de condições sanitárias e ambientais
mínimas. O programa é efetivado por meio de soluções técnicas adequadas,
abrangendo abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas
pluviais e de resíduos sólidos, implantação de unidades sanitárias domiciliares e outras
ações relativas ao trabalho socioambiental nas áreas de educação ambiental.
 Desenvolvimento Institucional:
Promove ações articuladas que aumentem a eficiência dos prestadores de serviços
públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos. Para o eixo de manejo de águas pluviais, estimula ações
com foco em melhoria das condições de salubridade ambiental associadas ao
manejo das águas pluviais.
 Manejo de Resíduos Sólidos:
Destina-se a ações que aumentem a cobertura dos serviços de coleta, transporte,
tratamento

e

disposição

final

de

resíduos

sólidos

urbanos

domiciliares

e

assemelhados; à implantação de infraestrutura necessária à execução de coleta de
resíduos de serviços de saúde, varrição, capina, poda e atividades congêneres; bem
como ao apoio à implementação de ações relativas à coleta seletiva, triagem e
reciclagem, além da infraestrutura necessária à implementação de ações de
redução de emissão de gases de efeito estufa.
 Manejo de Resíduos na Construção e Demolição:
Destina-se à promoção de ações com vistas ao acondicionamento, coleta e
transporte, ao transbordo, triagem, reciclagem e à destinação final dos resíduos
oriundos das atividades de construção e demolição. Inclui ações similares que
envolvam resíduos volumosos por meio da implantação e ampliação de instalações
físicas, inclusive aterros, e de aquisição de equipamento novos.
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Remete-se,

ainda,

ao

desenvolvimento

de

ações

relativas

ao

trabalho

socioambiental nas áreas de educação ambiental, promoção da participação
comunitária e, quando for o caso, ao trabalho social destinado à inclusão social de
transportadores informais destes resíduos.
 Preservação e Recuperação de Mananciais:
Promoção da preservação e da recuperação de mananciais para o abastecimento
público de água, por intermédio de ações na bacia do manancial, de coleta,
transporte, tratamento de esgotos sanitários, instalações de ramais prediais ou ramais
condominiais de esgoto sanitário além de unidades sanitárias em domicílios de baixa
renda, de desassoreamento de cursos de água, de proteção de nascentes, de
recomposição de matas ciliares, de recuperação de margens e de recuperação de
áreas degradadas, inclusive pela deposição indevida de resíduos sólidos, de
processo erosivo, em particular os causados por drenagem inadequada de água em
vias, de apoio à implantação de coleta seletiva de materiais recicláveis.
 Estudos e Projetos:
De elaboração de planos municipais e regionais de saneamento básico, à
elaboração de estudos de concepção e projetos para empreendimentos de
abastecimento

de

água,

esgotamento

sanitário,

saneamento

integrado,

desenvolvimento institucional, manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos.
Inclui aqueles que objetivam a redução de emissão de gases de efeito estufa
enquadrados como projetos de MDL, no âmbito do Protocolo de Quioto, manejo da
construção e demolição e preservação de mananciais, desde que esses
empreendimentos possam ser enquadrados nas demais modalidades.
Além do “Saneamento para Todos”, a Caixa disponibiliza outros programas de
financiamento voltados para o meio ambiente e saneamento (Tabela 29) que
apresentam tratativas mais específicas.
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Tabela 29 – Programas de Financiamento
Programas

Situação em relação à Dourados

Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário

Não se enquadra

Brasil Joga Limpo

Enquadra

Saneamento Ambiental Urbano

Enquadra

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Enquadra

Gestão de Recursos Hídricos

Enquadra

Infraestrutura Hídrica

Enquadra

Resíduos Sólidos Urbanos

Enquadra

Sistema de Drenagem Urbana Sustentável

Enquadra

Prevenção e Resposta a Desastres Naturais

Enquadra

Fonte: Caixa Econômica Federal, 2018. Adaptado por Groen, 2018.

Dentre os programas de financiamento existente da Caixa Econômica Federal, segue
abaixo o descritivo do funcionamento daqueles que se enquadram para o município
de Dourados. Cabe ao município verificar o enquadramento dos mesmos, assim
como a contrapartida mínima e máxima adotada para cada programa em relação
aos repasses da União.
 Brasil Joga Limpo
Viabiliza projetos no âmbito da Política Nacional do Meio Ambiente, onde o
programa repassa recursos do Orçamento Geral da União (OGU) à municípios e
concessionárias estaduais e municipais, conforme critérios e deliberações do Fundo
Nacional do Meio Ambiente (FNMA).
A seguir têm-se algumas ações atendidas pelo programa:
•

Elaboração de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;

•

Elaboração do Projeto Executivo para a implantação do investimento previsto;

•

Implantação de Aterro Sanitário;

•

Implantação de Unidades de Obras de Destino Final;

•

Implantação de Coleta Seletiva;

•

Recuperação de Lixão.
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 Saneamento Ambiental Urbano:
Tem como principal objetivo a ampliação da cobertura e o aumento da qualidade
dos serviços de saneamento ambiental urbano em municípios com população
superior a 30 mil habitantes.
Os recursos provenientes do OGU podem ser utilizados para financiar dois tipos de
ação:
1 - Apoio à implantação e ampliação dos sistemas de abastecimento de água:
Contempla os seguintes empreendimentos:
•

Sistema de captação de água, inclusive estação elevatória;

•

Adução de água bruta ou água tratada, inclusive estação elevatória;

•

Reservação;

•

Estação de tratamento de água (ETA);

•

Rede de distribuição;

•

Ligação domiciliar, incluindo instalação de hidrômetro;

•

Sistema simplificado de abastecimento, incluindo conjunto constituído de
poços, reservatórios e chafarizes.

2 - Apoio à implantação e ampliação dos sistemas de coleta e tratamento de
esgotos:
Contempla as soluções coletivas e individuais de esgotamento sanitário:
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•

Rede coletora, adotando-se, sempre que possível, o sistema condominial;

•

Estação elevatória;

•

Interceptor e emissário;

•

Estação de tratamento de esgoto (ETE);

•

Ligação domiciliar e intradomiciliar;

•

Instalações hidráulico-sanitárias domiciliares;
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•

Fossa séptica, inclusive instalações para disposição final do efluente (Solução
Individual);

•

Instalações hidráulico-sanitárias domiciliares (Solução Individual).

 Serviços Urbanos de Água e Esgoto:
Programa destinado a famílias de baixa renda, que tem gestão do Ministério das
Cidades e operação com recursos da OGU. O Ministério das Cidades faz a seleção
das operações a serem atendidas pelo programa e informa à Caixa para fins de
análise e contratação da operação.
Apoio a sistemas de abastecimento de água contemplando os seguintes serviços:
•

Sistema de captação de água, inclusive estação elevatória;

•

Adução de água bruta ou água tratada, inclusive estações elevatórias;

•

Reservação;

•

Estação de tratamento de água (ETA);

•

Rede de distribuição;

•

Ligação domiciliar, incluindo instalação de hidrômetro;

•

Sistema simplificado de abastecimento, incluindo conjunto constituído de
poços, reservatórios e chafarizes.

Apoio a sistemas de esgotamento sanitário contemplando os seguintes serviços:
•

Rede coletora, adotando-se, sempre que possível, o sistema condominial;

•

Estação elevatória;

•

Interceptor e emissário;

•

Estação de tratamento de esgoto (ETE);

•

Ligação domiciliar e intradomiciliar;

•

Instalações hidráulico-sanitárias domiciliares;

Nas soluções individuais de esgotamento sanitário:
•

Fossa séptica, inclusive instalações para disposição final do efluente;

•

Instalações hidráulico-sanitárias domiciliares.
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 Gestão de Recursos Hídricos:
Este programa integra projetos a fim de recuperar e preservar a qualidade e a
quantidade dos recursos hídricos das bacias hidrográficas, como despoluições,
melhoria das condições de nascentes, mananciais e cursos d’águas em áreas
urbanas, além da prevenção de impactos de secas e enchentes.
Apresenta três modalidades destinado aos estados, ao Distrito Federal e aos
municípios:
1 - Despoluição de Corpos D´Água:
•

Sistema de transporte e disposição final adequada de esgotos sanitários Rede coletora, coletor tronco, interceptor, ligações domiciliares, estação
elevatória, linha de recalque, emissário e estação de tratamento;

•

Desassoreamento;

•

Controle de erosão;

•

Contenção de encostas;

•

Recomposição de vegetação ciliar.

2 - Recuperação e Preservação de Nascentes, Mananciais e Cursos D´Água em
Áreas Urbanas:
•

Desassoreamento;

•

Controle de erosão;

•

Contenção de encostas;

•

Remanejamento/reassentamento de população;

•

Uso e ocupação do solo para preservação de mananciais;

•

Implantação de parques para controle de erosão e preservação de
mananciais;
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•

Recomposição de rede de drenagem;

•

Recomposição de vegetação ciliar;

•

Aquisição de equipamentos e outros bens.
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3 - Prevenção dos Impactos das Secas e Enchentes:
•

Desassoreamento;

•

Controle de enchentes;

•

Drenagem urbana;

•

Urbanização para controle de cheias, erosões e deslizamentos;

•

Recomposição de vegetação ciliar;

•

Obras para prevenção ou minimização dos efeitos da seca;

•

Sistemas simplificados de abastecimento de água;

•

Barragens subterrâneas;

•

Dessalinização das águas salinas e salobras;

•

Cisternas rurais e implúvios.

 Infraestrutura Hídrica:
Tem como objetivo garantir mais saúde e conforto para a população além de
incentivar a geração de empregos, aumentar a renda populacional e colaborar
para a redução de desigualdades sociais. A ação apresenta dois programas que
vão ao encontro desses objetivos, por meio da construção de obras de irrigação, de
abastecimento hídrico e de macrodrenagem.
1 - Programa Drenagem Urbana Sustentável:
Busca promover, em articulação com as políticas de desenvolvimento urbano de uso
e ocupação do solo e de gestão das respectivas bacias hidrográficas, a gestão
sustentável da drenagem urbana. Realizado a partir de ações estruturais e não
estruturais dirigidas à recuperação de áreas úmidas, à prevenção, ao controle e à
minimização dos impactos provocados por fatores climáticos ou pela ação humana,
por meio de obras de macrodrenagem, obras de drenagem de pequeno vulto para
recuperação de infraestrutura hídrica e controle de erosão marítima e fluvial.
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2 - Programa Proágua Infraestrutura:
Busca promover o aumento da oferta hídrica para o consumo humano e para
produção, por meio da execução de obras estruturantes: construção de barragens;
construção de adutoras; perfuração e equipamentos de poços públicos; construção
dos sistemas de poços de água subterrânea e construção e recuperação de obras
de infraestrutura hídrica.
 Resíduos Sólidos Urbanos:
O programa oferece apoio à implantação dos sistemas de limpeza pública,
acondicionamento, coleta, disposição final e tratamento de resíduos sólidos urbanos
com a finalidade da salubridade ambiental, por meio das seguintes ações:
•

Desativação de lixões e implantação ou adequação de unidades de
disposição final - aterros sanitários ou aterros controlados;

•

Implantação ou adequação de unidades de tratamento - centrais de triagem
e compostagem, incluindo a infraestrutura para a coleta seletiva por parte dos
catadores;

•

Implantação de unidades de transferência intermediária - estações de
transbordo;

•

Sistemas de acondicionamento, coleta e transporte de resíduos domésticos e
de vias e logradouros públicos.

 Sistema de Drenagem Urbana Sustentável:
Contempla intervenções estruturais voltadas à redução das inundações e melhoria
das condições de segurança sanitária, patrimonial e ambiental dos municípios, por
meio da execução de obras que privilegiem a redução, retardamento e
amortecimento do escoamento das águas pluviais.
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 Prevenção e Resposta a Desastres Naturais:
O recurso pode ser solicitado para qualquer região que sofrer algum desastre natural
ou que precisar prevenir alguma ocorrência. As ações estão divididas em dois
programas:
1 - Programa de Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres:
Promove ações preventivas e de preparação, estruturais ou não, para reduzir a
ocorrência de danos e prejuízos provocados por desastres naturais. Os recursos
podem ser utilizados para:
•

Fortalecer

os

órgãos

estaduais

e

municipais

de

defesa

civil

com

reaparelhamento e reequipamento de órgãos especializados no combate a
sinistros.
•

Apoiar a criação e implementação de órgãos regionais e municipais de
defesa civil, a partir da estruturação com equipamentos e mobiliário.

•

Apoiar obras preventivas de desastres: reduzir as perdas e danos devido aos
processos erosivos, deslizamentos, inundações e demais desastres.

2 - Programa de Resposta aos Desastres:
Proporciona o restabelecimento da normalidade no cenário do desastre. Está
relacionado à recuperação de danos causados, prioritariamente, nos casos de
situação de emergência e estado de calamidade pública. Os recursos podem ser
utilizados para:
•

Promover a reabilitação das áreas atingidas por desastres naturais como seca,
estiagem, deslizamento e granizo, e por outras causas como desabamento de
edificações, incêndios e rompimento de barragens.

•

Restabelecer, em sua plenitude, os serviços públicos essenciais, a economia
da área afetada, o moral social e o bem-estar da população. Para tanto,
executa obras e serviços de engenharia para construir e/ou recuperar
edificações e infraestrutura danificada ou destruída por desastres.
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12.2.3.2 Banco do Brasil

A agente financiadora apresenta 05 linhas de créditos, destinadas a financiar
diversos tipos de serviços, nas áreas de: Gestão, Desenvolvimento Socioeconômico,
Infraestrutura, Educação e Transparência. Para a área de Infraestrutura, o Banco do
Brasil apresenta a linha de financiamento denominada de PMI (Projetos Multissetoriais
Integrados Urbanos), onde apresenta os seguintes itens financiáveis:
•

Urbanização e implantação de infraestrutura básica no município;

•

Infraestrutura de Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, lazer e Serviços
Públicos;

•

Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse histórico e
turístico;

•

Saneamento Ambiental (Abastecimento de água, esgotamento sanitário,
resíduos sólidos e drenagem urbana);

•

Transportes públicos de passageiros (urbanos, metropolitanos e rurais;
hidroviários, ferroviários e rodoviários; equipamento e infraestruturas).

12.2.3.3 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES



Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos:

Sua finalidade é apoiar e financiar projetos de investimentos públicos ou privados que
tenham como unidade básica de planejamento bacias hidrográficas e a gestão
integrada dos recursos hídricos.
Os segmentos atendidos pelo Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos são
voltados para:
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Abastecimento de água;



Esgotamento sanitário;



Efluentes e resíduos industriais;
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Resíduos sólidos;



Gestão de recursos hídricos (tecnologia e processos, bacias hidrográficas);



Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;



Desenvolvimento institucional; despoluição de bacias, em regiões onde já
estejam constituídos Comitês;



Macrodrenagem.

São financiáveis itens como:


Estudos e projetos;



Obras civis;



Montagens e instalações;



Móveis e utensílios;



Treinamento;



Despesas pré-operacionais;



Máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES;



Máquinas e equipamentos importados sem similar nacional.

Os projetos devem contribuir com a universalização do acesso aos serviços de
saneamento básico e à recuperação ambiental, a partir da gestão integrada dos
recursos hídricos e da adoção das bacias hidrográficas como unidade básica de
planejamento. Cabe ressaltar que os projetos devem ser previamente selecionados
pelo Ministério das Cidades para serem financiados.
1 - Programa Avançar Cidades:
Este programa tem o objetivo de promover a melhoria do saneamento básico do
país por meio do financiamento de ações nas modalidades de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais,
redução e controle de perdas, estudos e projetos, e planos de saneamento.
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Os investimentos que podem ser financiados estão dispostos no item 3 da Instrução
Normativa nº 29, de 11/07/2017, do Ministério das Cidades, que visem à implantação,
à expansão e/ou à modernização da infraestrutura de saneamento básico do país,
na modalidade de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de
resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, redução e controle de perdas. As
modalidades “estudos e projetos” e “plano municipal de saneamento básico” só
serão consideradas itens financiáveis em conjunto com investimentos em
intervenções físicas diretamente correlacionadas.
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FINAIS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) torna-se essencial
para promover reflexão coletiva da sociedade em relação aos recursos naturais e
financeiros do município, bem como o conhecimento dos aspectos positivos e
negativos dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
drenagem urbana e manejo de águas pluviais e da limpeza urbana e o manejo dos
resíduos sólidos.
Neste Volume I, que se refere aos Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais, em seu
Diagnóstico, apresentou-se o levantamento das informações obtidas no território de
Dourados (comunidade urbana e rural), que contempla 14 (catorze) setores de
abrangência, incluindo, a Sede Urbana, oito Distritos Urbanos, dois Assentamentos
Rurais, uma Comunidade Quilombola e duas Aldeias Indígenas.
O Diagnóstico elencou Dados Gerais sobre Dourados, como o seu histórico e
localização geográfica, a metodologia aplicada para a coleta de informações no
município, tanto para os dados secundários como os primários, esse último, realizado
por meio de visitas in loco em todos os setores de abrangência. Também se realizou
a caracterização ambiental e social, englobando o meio físico, biótico e
socioeconômico, descrevendo os costumes e peculiaridades locais. Por último,
destacou-se a organização política-administrativa municipal correlacionado aos
serviços de saneamento básico público.
Para a Projeção Populacional foram apresentadas as metodologias mais adequadas
para estabelecer o crescimento da população tanto para a Sede Urbana e Distritos
(segmentadas em população rural e urbana) e Aldeias Indígenas, bem como a
Projeção da Área Urbanizada, que abrangeu somente o perímetro urbano, devido
ser a única com dados relevantes para subsidiar o eixo de drenagem urbana.
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Posteriormente, destacou-se as Prospectivas dos Aspectos Institucionais como a
instituição de um Departamento de Saneamento Básico ou Grupo Técnico com
componentes das Secretarias envolvidas no saneamento; os instrumentos de controle
social (definição de órgão colegiado, ouvidoria e órgão regulador e fiscalizador); a
regularização do Fundo Municipal de Saneamento, tornando-o ativo. Destaca-se
que estas prospectivas devem ser implementadas em conformidade com as diretrizes
técnicas expostas no Plano, bem como efetivar todos os Programas, Projetos e Ações,
buscando o alcance de todos os Objetivos e de suas Metas estabelecidas.
Para a verificação do andamento da implementação dos Programas, Projetos e
Ações elencados para os Aspetos Institucionais, serão aplicados os mecanismos de
monitoramento e avaliação (descritos no item 11) que devem ser utilizados
periodicamente, com a finalidade de identificar possíveis melhorias contínuas, bem
como para facilitar as revisões do Plano.
Ressalta-se que estas revisões do Plano, sejam realizadas previamente a elaboração
do Plano Plurianual Municipal (PPA), para que seja possível constar a previsão
orçamentária do PMSB no PPA. Em virtude da revisão do Plano (reavaliação e
atualização), depender de fatores externos (mudanças econômicas, culturais e dos
anseios da população) que podem decorrer ao longo do horizonte temporal da
implementação do PMSB.
Outro ponto importante trata-se de garantir o controle social de forma efetiva, de
acordo com as ações propostas, validando-as junto a sociedade, e assegurando
assim a participação popular para identificação de problemas, bem como nas
discussões a respeito das melhorias necessárias nos serviços de saneamento.
Por fim, cabe destacar a relevância do Plano Municipal de Saneamento Básico, o
qual atende as exigências legais da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei
Federal n° 11.445/2007), bem como da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
Federal n° 12.305/2010), tendo como uma de suas finalidades a garantia da
continuidade e prioridade para a obtenção de recursos a nível federal, e
principalmente por ser um instrumento voltado aos objetivos descritos na Figura 67.
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•universalização;
•integralidade;
•disponibilidade;
•preservação da saúde pública;
•proteção do meio ambiente;
•tranparência das ações;
•articulação com outras políticas públicas;
•eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental;
•utilização de tecnologias apropriadas;
•adequação de métodos, técnicas e processo que considerem as
peculiaridade locais e regionais;
•controle social.

Figura 67 – Objetivos da Política Nacional de Saneamento Básico
Fonte: Lei Federal n° 11.445/2007.
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA E
EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

A empresa GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. surgiu do compromisso com
a Engenharia e o Meio Ambiente, buscando aliar preservação ambiental e
segurança operacional. Os trabalhos são realizados por equipe multidisciplinar de
profissionais altamente qualificados e preparados, visando excelência na qualidade
dos serviços.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA

Este documento foi realizado pela empresa contratada GROEN ENGENHARIA E MEIO
AMBIENTE LTDA., identificada no Quadro 39.

Quadro 39 – Identificação da Empresa contratada
Razão Social

Groen Engenharia e Meio Ambiente Ltda.

CNPJ

17.444.459/0001-87

Registro no CREA-MS

9.072/D

Endereço

Rua Hélio Yoshiaki Ikiezini, 34, Sala 801 Ed. Evidence, Royal Park

CEP

79.021-435

Cidade

Campo Grande/MS

Telefone

(67) 3327.1000

E-mail

contato@groen.eng.br
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TÉCNICA RESPONSÁVEL

CONTRATADA

E

EQUIPE

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

A GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. propõe-se em apresentar soluções
eficazes, econômicas e tecnicamente viáveis aos seus clientes, sejam estes de
pequeno, médio ou grande porte, incentivando-os ao atendimento às normas de
adequação às exigências dos órgãos ambientais. Abaixo a relação dos responsáveis
pela elaboração do PMSB de Dourados.

KALIL GRAEFF SALIM
Formação
Registro no CREA-SC
Visto MS:
Cadastro no IBAMA

Engenheiro Sanitarista e Ambiental e Mestre em
Engenharia Ambiental
084100-4/D
22.590
5158211

MURILO FELICIANO. A. DE OLIVEIRA
Formação

Engenheiro Sanitarista e Ambiental

Registro no CREA/MS

17110

Cadastro no IBAMA

5563038

CAMILLA NUNES DE MENEZES
Formação

Engenheira Sanitarista e Ambiental

Registro no CREA/MS

19133

LAÍS DE LUNA RIBEIRO
Formação

Engenheira Sanitarista e Ambiental e Mestre em
Eficiência Energética e Sustentabilidade

Registro no CREA/MS

16589

LUÍS ALEXANDRE FIGUEIREDO SANTIAGO
Advogado
MAGDALENA F. DA SILVA
Formação

Registro no CRBio
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MARA HUEBRA GORDIN
Formação

Registro no CORECON-MS

Economista
Mestre em Teoria Econômica e Desenvolvimento
Local
D-238

MARIA AUGUSTA GRAEFF
Formação

Ciência da Computação

Cadastro no IBAMA

6034717

RENATO MARCIO GIORDANO
Formação

Engenheiro Civil

Registro no CREA/MS

932

LEONARDO ARISAKA LOPES
Formação
Registro no CREA/MS

Engenheiro Sanitarista e Ambiental
60.501

JOÃO MATHEUS CABRAL BEXIGA
Formação

Engenheiro Ambiental

SÉRGIO MIRANDA DE ANDRADE
Estagiário

Acadêmico de Engenharia Ambiental

THAÍSA CONCEIÇÃO DA ROSA
Estagiária

Acadêmica de Engenharia Ambiental

ANA PAULA DE ALMEIDA WEBER
Estagiária

Acadêmica de Engenharia Elétrica

THAYS AMARO STREY
Estagiária

Acadêmica de Engenharia Sanitária e Ambiental
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Dourados - MS
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REFERÊNCIAS CONSULTADAS
ABAR. Nota Técnica CTSan-Abar 01/2014 - Informações e Indicadores de Água e de
Esgoto no Contexto Regulatório. Belo Horizonte, 2014.
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12.244 / 2006. Construção de
poço para captação de água subterrânea – Classificação. Rio de Janeiro, 1993.
ATLAS BRASIL (2013) – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Caracterização do
Município

de

Dourados.

Disponível

em:

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/Dourados_ms. Acesso em 15 de Julho
de 2016.
ACHKAR, Azor El. A Gestão Associada de Serviços Públicos de Saneamento Básico à
Luz do Artigo 241 da Constituição Federal e das Leis Federais Nºs 8.666/1993,
11.107/2005 e 11.445/2007. Florianópolis, 2013.
Ayoade, J. O. Introdução a Climatologia para os Trópicos. Bertrand Brasil, R. Janeiro,
2002.
BARROS, J. A. C., 1995. Propaganda de Medicamentos: Atentado à Saúde? São Paulo:
Hucitec-Sobravime.
BATISTA, Sinoel. et al. O papel dos prefeitos e das prefeitas na criação e na gestão
dos consórcios públicos. 1 ed. – Brasília, DF: Caixa Econômica Federal, 2011. 115 p.
(Guia de Consórcios Públicos. Caderno; v. 1)
BRASIL. Lei Complementar n° 72, de 30 de dezembro de 2003 - Institui o Plano Diretor
de Dourados, cria o Sistema de Planejamento Municipal e dá outras providências.
Disponível em:

<http://www.dourados.ms.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/LC-

72_2003-Cria-o-Plano-Diretor-de-Dourados-e-o-Sistema-de-PlanejamentoMunicipal.pdf>. Acesso em: 2017.
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BRASIL. Lei Complementar n°205 de 19 de novembro de 2012 – altera dispositivos da
lei complementar n°74, de 6 de setembro de 2005, modificada pelas leis
complementares n° 76 , de 4 de novembro de 2005, n° 96, de 14 de dezembro de
2006, n° 107, de 21 de dezembro de 2007, n° 141, de 19 de agosto de 2009, n° 186, de
12 de dezembro de 2011 e n° 203, de 20 de julho de 2012 e dá outras providências.
Disponível

em:

<https://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/wp-

content/uploads/sites/18/2017/01/20121127144648.pdf>. Acesso em: 2017.
BRASIL. Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 - Estatui Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados,

dos

Municípios

e

do

Distrito

Federal.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l4320.htm. Acesso em: 2017.
BRASIL. Decreto n° 2.829, de 29 de outubro de 1998. “Estabelece normas para a
elaboração e execução do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União, e dá outras
providências.”

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2829.htm. Acesso em: 2017
BRASIL. Decreto n° 7.217, de 21 de Junho de 2010. “Regulamenta a Lei no 11.445, de 5
de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e
dá

outras

providências.”

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7217.htm.
Acesso em: 2017.

BRASIL. Lei n 9.795, de 27 de abril de 1999. “Dispõe sobre a educação ambiental,
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.”
Disponível

em

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=321.

Acesso em: 2017

BRASIL. Lei n 9.985, de 18 de julho de 2000. “Regulamenta o Art. 225, § 1o, incisos
I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação

da

Natureza

e

dá

outras

providências”

Disponível

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm. Acesso em: 2017
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BRASIL. Lei Federal n° 10.257 de 10 de julho de 2001- estabelece diretrizes gerais da
política

urbana

e

dá

outras

providências.

Disponível

em:

<

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 2017

BRASIL. Lei Federal n°11.445 de 5 de janeiro de 2007 - Estabelece as diretrizes
nacionais

para

o

saneamento

básico.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm.
CONAMA - Conselho nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 237, de 19
de dezembro de 1997. “Dispõe sobre a revisão e complementação dos
procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. ” Disponível em:
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237. Acesso em: 2017.
CONAMA - Conselho nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 377, de 9
de outubro de 2006. “Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de Sistemas
de

Esgotamento

Sanitário.

”

Disponível

em:

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=507. Acesso em: 2017
CNES.

Cadastro

Estabelecimentos

Nacional
de

de

Estabelecimento
Saúde.

de

Saúde.
Disponível

Consulta

dos
em:

<http://cnes.datasus.gov.br/Index.asp?home=1>. Acesso em 14 de julho de 2016.
CASTIEL, L.D.; GUILAN, M. C. R.; FERREIRA, M. S. Correndo o risco: uma introdução aos
riscos em saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010, 134 p. (Coleção Temas em Saúde).
Coutinho, L. M. 1982. Ecological effects of fire in Brazilian Cerrado. Pp. 273-291. In: B. J.
Huntley & B.H. Walker (eds.). Ecology of Tropical Savannas. Springer-Verlag, Berlin.
CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Ação Emergencial para delimitação de áreas
em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes, Inundações e Movimentos de Massa.
Dourados, 2015.
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DOURADOS. Lei nº 3.266, de 11 de maio de 2009. ” Dispõe sobre a política municipal
e o sistema municipal de saneamento básico, as diretrizes para o plano municipal de
saneamento básico, e a outorga de concessão dos serviços de saneamento básico
e dá outras providências.” Disponível em: http://do.dourados.ms.gov.br/wpcontent/uploads/2014/09/13-05-2009.pdf. Acesso em: 2017
DOURADOS. Lei nº 3.601, de 9 de julho de 2012. ” Dispõe sobre a Política Municipal de
Habitação “ de interesse social e dá outras providências” Disponível em:
http://novo.dourados.ms.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/Lei-n%C2%BA-3601Pol%C3%ADtica-Munic.-de-Habita%C3%A7%C3%A3o-Social.pdf. Acesso em: 2017
DOURADOS. Lei nº 3.933, de 2009. ” Institui o Fundo Municipal de Saneamento”
Disponível

em:

http://do.dourados.ms.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/13-05-

2009.pdf. Acesso em: 2017
DOURADOS. Decreto nº 497, de 09 de dezembro de 2011. “Regulamenta a Lei nº 3.494
de 21 de novembro de 2011 que instituiu a Política Municipal de Resíduos Sólidos..”
Disponível

em:

http://novo.dourados.ms.gov.br/wp-

content/uploads/2014/09/Decreto-n%C2%BA-497-2011-Regulamenta-a-Lein%C2%BA-3.494-de-21-de-novembro-de-2011-que-instituiu-a-Pol%C3%ADticaMunicipal-de-Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos..pdf.
DOURADOS. Lei nº 1.067, de 28 de dezembro de 1979. “Institui o código de posturas
do

município

de

dourados,

estado

de

mato

grosso

do

sul.”

em:http://www.dourados.ms.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/Lei

Disponível
n%C2%BA-

1067-C%C3%B3digo-de-Postura-atualizado.pdf” Acesso em: 2017.
DOURADOS. Lei nº 3.494 de 21 de novembro de 2011. “Institui a Política Municipal de
Resíduos Sólidos, nos termos da Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, incluindo
o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos
Volumosos e o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
nos termos da Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, e dá outras
providências.”

Disponível

em:

http://do.dourados.ms.gov.br/wp-

content/uploads/2014/07/30_11_11.pdf. Acesso em: 2017.
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DOURADOS. Lei complementar no 055, de 19 de dezembro de 2002. “Dispõe sobre a
Política Municipal de Meio Ambiente do Município de Dourados, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, instituindo o Sistema Municipal de Meio
Ambiente, o Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências” Disponível
em:

http://www.dourados.ms.gov.br/index.php/lc-55_2002-politica-municipal-de-

meio-ambiente-do-municipio-de-dourados pmma-lei-verde/. Acesso em: 2017.
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro Nacional de
Pesquisas de Solos. Manual de métodos de análises de solos. 2.ed. Rio de Janeiro:
Embrapa Solos, 2011. 230p.
FNE. Fundo Nacional de Educação, 2013.
Haro dos Anjos Jr, Ary. Gestão estratégica do saneamento. Barueri, SP: Manole,2011 (Série sustentabilidade/Coordenador Arlindo Philippi Jr.).
IDEB

–

Índice

de

Desenvolvimento

de

Educação

Básica.

Disponível

em:

http://ideb.inep.gov.br/
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Disponível em: http://www.inep.gov.br/
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). 2004. Mapas de biomas e
vegetação.

Instituto

Brasileiro

de

Geografia

e

Estatística.

Disponível

em

<http://www.ambientebrasil.com.br>.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). 2005. Mapas de biomas e
vegetação.. Disponível em <http://www.ambientebrasil.com.br>.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Indicadores de
desenvolvimento sustentável: Brasil 2008. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/ids/default_2008.shtm .
Acesso em: 2017.
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Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Normais Climatológicas do Brasil 19611990.

Disponível

em:

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas.

Acesso

em 22 de Julho de 2016.
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Disponível em:
http://www.incra.gov.br/ms. Acesso em: 2017.
INPE

–

Instituto

Nacional

de

Pesquisa

Espaciais.

Disponível

em:

http://www.cptec.inpe.br/cidades/tempo/1840. Acesso em: 2017.
FEAM. Fundação Estadual do Meio Ambiente. Guia para captação de recursos para
investimento em esgotamento sanitário. Belo Horizonte, 2013.
FUNASA. Fundação Nacional da Saúde. Manual de Saneamento. Orientações
Técnicas.

Brasília-DF,

2010.

Disponível

em:

<http://www.funasa.gov.br/site/wpcontent/files_mf/eng_saneam2.pdf>. Acesso em
13/09/2013.
FUNAI

–

Fundação

Nacional

do

índio.

CR

Dourados.

Disponível

em:

http://www.funai.gov.br/index.php/apresentacao-dourados. Acesso em: 2017.
KRONEMBERGER, D. M. P. et al. Desenvolvimento Sustentável no Brasil: uma análise a
partir da aplicação do Barômetro da Sustentabilidade. Sociedade & Natureza, v. 20,
n. 1, p. 25-50, 2008.
MATO GROSSO DO SUL. Lei nº 2.363, de 19 de dezembro de 2001. ” Cria a Agência
Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN e o
Conselho Estadual de Serviços Públicos, e dá outras providências.” Disponível em:
http://www.agepan.ms.gov.br/lei-no-2-363-de-19-de-dezembro-de-2001/.
em: 2017
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MATO GROSSO DO SUL. Lei nº 4.599, de 11 de novembro de 2014. ” Altera e
acrescenta dispositivos à Lei nº 4.147, de 19 de dezembro de 2011, que dispõe sobre
a Taxa de Regulação, Fiscalização e Controle do Serviço Público de Saneamento
Básico (TRS)” Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=278542.
Acesso em: 2017
MATO GROSSO DO SUL. Lei nº 4.806, de 21 de dezembro de 2015. ” Institui o Plano
Plurianual

para

o

período

de

2016/2019.”

Disponível

em:

http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO9071_22_12_2015_SUP01
Acesso em: 2017
MATO GROSSO DO SUL - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN/MS. Atlas Multirreferencial do Estado de Mato Grosso do Sul. Conv. Fundação
IBGE (Solos, Vegetação, Geologia, Geomorfologia e Clima). Campo Grande-MS,
1990.
MILANEZ, B.; TEIXEIRA, B.A.N. Proposta de método de avaliação de indicadores de
sustentabilidade para gestão de resíduos sólidos urbanos. In: FRANKENBERG, C.L.C.
RAYA-RODRIGUEZ, M.T.; CANTELLI, M. (Coord.). Gestão ambiental urbana e industrial.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. p. 272-283
______. Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e
Tecnologia (SEMAC). Caderno Geoambiental das Regiões de Planejamento de MS.
Campo Grande, 2014.
______. Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e
Tecnologia (SEMAC). Dados Estatísticos dos Municípios de Mato Grosso do Sul.
Campo Grande, 2015.
______. Mapa Geológico do Estado de Mato Grosso do Sul. Disponível em:
http://www.cprm.gov.br/publique/Geologia/Geologia-Basica/CartografiaGeologica-Regional-624.html. Acesso em: 2017.
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MMA – Ministério do Meio Ambiente. Bioma Pantanal. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/biomas/pantanal. Acessado em 20 de Julho de 2016.
OMM

–

Organização

Meteorológica

Mundial.

Disponível

em:

https://www.mar.mil.br/dhn/dhn/quadros/ass_omm.html. Acesso em: 2017.
PARANHOS FILHO, Antônio Conceição. Sensoriamento remoto ambiental aplicado:
introdução às geotecnologias: material didático – Campo Grande/ MS. Ed UFMS,2008.
Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A. (2007). " Updated world map of
the

Köppen-Geiger

climate

classification

(http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/

11/1633/2007/hess-11-1633-2007.html)". 'Hydrol. Earth Syst. Sci.' 11: 1633-1644. ISSN
1027-5606

(http://worldcat.org/issn/1027-5606).

(direct:

Documento

final.

(http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/11/1633/2007/ hess-11-1633-2007.pdf))
PHILIPPI JR, Arlindo. Gestão do Saneamento Básico: Abastecimento de água e
esgotamento sanitário. Barueri, SP: Manole,2012.
PHILIPPI JR, A.: MALHEIROS, T.F. Indicadores de sustentabilidade e gestão ambiental.
1.ed. Barueri: Manole, 2013.
RIBEIRO, J. F. & Walter, B. M. T. 1998. Fitofisionomias do bioma cerrado. Pp. 89-166. In:
S. M. Sano & S. P. Almeida (eds.), Cerrado: ambiente e flora. EMBRAPA - CPAC,
Planaltina.

RIPSA - REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE. Indicadores
básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações. 2. ed. Brasília:
Organização Pan-Americana da Saúde, 2008.
SEMAC. Série Histórica PIB Municipal de 1999-2011. Fonte: Secretaria de Estado de
Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia.
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SISLA – Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental. Disponível
em: http://sisla.imasul.ms.gov.br/sisla/pagina_inicial.php
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