
 

  

3.2.7 Atividades desenvolvidas no 2º seminário do meio ambiente do município 

de Maçambará  

A partir do convite da Prefeitura de Maçambará para participação no 2º Seminário de Meio 

Ambiente, foi realizado no dia 03 de Junho de 2015, às 14 horas, uma palestra intitulada 

"Responsabilidade e cooperação na gestão de resíduos sólidos". Esta atividade é parte integrante 

do plano de mobilização e controle social do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de 

Maçambará.  

A palestra teve duração aproximada de 2 horas e contou com a participação de 30 agricultores e 

agricultoras do município. Objetivou-se com a palestra apresentar e discutir a responsabilidade que 

cabe a cada setor da sociedade na adequada gestão dos resíduos sólidos no município, bem como 

destacar a importância da cooperação de todos para assegurar a prestação dos serviços com 

qualidade. O tema foi escolhido conforme demanda do Departamento Municipal do Meio Ambiente 

de Maçambará, responsável pela organização do evento.  

Num primeiro momento da palestra foi esclarecido, de forma breve, o que é saneamento básico e o 

que é um Plano Municipal de Saneamento Básico, ressaltando que é um documento que objetiva a 

universalização dos serviços de saneamento básico e a consolidação de um processo de 

planejamento participativo.  

O segundo momento da palestra consistiu na realização de uma atividade que envolveu os 

participantes e os convidou a refletir sobre quais responsabilidades recaiem a cada setor da 

sociedade para implementar a coleta seletiva no município. Para a atividade, os participantes foram 

divididos em cinco grupos, cada grupo representando um setor da sociedade (população, 

agricultores, prefeitura, indústria e comércio), e foi solicitado que simulassem as ações que cada 

setor deve realizar para garantir a gestão adequada dos resíduos sólidos. A atividade oportunizou a 

discussão e a compreensão de como deve ser o ciclo de cada tipo de resíduo sólido (recicláveis, 

orgânicos, rejeitos e especiais), desde sua separação nas residências até o seu destino final 

adequado, este podendo ser reciclado e reinserido na produção da indústria ou destinado a um 

aterro sanitário.  

A atividade também oportunizou visualizar e destacar quais são as responsabilidades de cada setor: a 

população com a responsabilidade de separar os resíduos, no caso dos resíduos especiais de levar 

até um ponto de entrega voluntária, e, se possível, de fazer compostagem caseira; a Prefeitura com a 

responsabilidade de coletar os resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos e destiná-los até uma central 

de triagem e aterro sanitário; o comércio com a responsabilidade de implementar Pontos de Entrega 



 2 

Voluntária para os resíduos especiais; e a Indústria na obrigação de investir em tecnologias de 

reciclagem e adequar sua produção para reinserir os resíduos reciclados.  

Após a atividade, foram resumidos os principais pontos trabalhados, ou seja, como deve ser o ciclo 

de cada tipo de resíduo sólido e quais são as responsabilidades de cada setor da sociedade para a 

adequada gestão dos resíduos. Por último, foi apresentado, através de fotografias e um vídeo, os 

principais problemas relacionados com a falta de gestão dos resíduos sólidos e saneamento básico, 

destacando problemas vivenciados por Maçambará e como isso afeta negativamente o ambiente, a 

qualidade de vida e saúde da população. Também foram realizadas duas experiências, uma para 

ilustrar através de uma maquete a importância da mata ciliar e as consequências do desmatamento, 

e a outra para mostrar o processo de filtração da água.  

No final da palestra, foi entregue para cada participante um exemplar da cartilha "O município que 

queremos: Entenda por que saneamento é básico e sua participação é muito importante" e uma 

pequena lembrança. Fotos da palestra podem ser visualizados na Figura 3.20.  
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Figura 3.20. Registro fotográfico da palestra Responsabilidade e cooperação na gestão de resíduos sólidos. 
Maçambará, 03 de junho de 2015. 
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3.2.3 Levantamento Planialtimétrico na zona urbana do Município  

Visando apresentar propostas e sugestões para o encaminhamento de um projeto para implantação 

de um Sistema de Esgotamento Sanitário para a zona urbana do Município de Maçambará, realizou-

se no mês de setembro de 2015 o levantamento planialtimétrico da zona urbana. As Figuras 3.21 a 

3.24 ilustram os procedimentos realizados. Este levantamento planialtimétrico do arruamento na 

zona urbana do município constitui-se em um benefício adicional da parceria entre a UFRGS e o 

Município de Maçambará. 

 
Figura 1.21: Realização do levantamento planialtimétrico de Maçambará. 

 

 
Figura 1.22: Realização do levantamento planialtimétrico de Maçambará. 
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Figura 1.23: Central base das estações totais utilizadas no georeferenciamento dos marcos 

geodésicos. 
 

 
Figura 1.24: Um dos marcos geodésicos instalados no município de Maçambará. 
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3.2.8 Audiência Pública do PMSB de Maçambará 

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

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

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

Maçambará, assegurando a participação da população na elaboração do PMSB. Para a organização 

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

 Anúncio veiculado na Rádio Local; 

 Anúncio inserido no Jornal Folha de Produção de Maçambará; 

 Elaboração de banner para divulgação da Audiência Pública; 

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

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

reforçando o convite para a Audiência Pública; 

 

 

Audiência

Pública
A prefeitura municipal de Maçambará, em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, convida
para a realização da audiência pública final sobre o

Plano Municipal de Saneamento Básico de Maçambará

Data: 20/10/2015
Local: Câmara de Vereadores
Horário: 9:00 horas

Programação:
- Apresentação do plano
- Debate
- Deliberação

Participe!

Saiba o que o município propõe, opine, e participe da construção 
de um município melhor.

 

Figura 1.25: Banner confeccionado para a divulgação da Audiência Pública do PMSB 

 

 

Durante a Audiência Pública buscou-se esclarecer à população de Maçambará sobre as diretrizes da 

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

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

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

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

Submetidos à apreciação, os participantes da audiência aprovaram as diretrizes do projeto de lei que 
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institui a Política Municipal de Saneamento Básico e o PMSB, assim como, as ações, programas e 

projetos sugeridos para a área do saneamento básico.  

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

saneamento básico; b) que a regulação seja municipal; c) complementar a fiscalização de contrato 

realizada pela AGERGS d) a constituição de um conselho gestor para a gestão do saneamento básico 

e exercício do controle social; e) a constituição de um Fundo Municipal de Gestão Compartilhada; f) 

que a prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário seja empreendida por 

ente público; g) a gestão municipal do saneamento rural. 

Na Figura 1., até a figura 3.28, é apresentado o registro fotográfico da Audiência Pública. A ATA da 

Audiência Pública está presente na  

Figura 1. e a Figura 1. apresenta a lista de presença da Audiência Pública, que contou com cerca de 

50 pessoas. 

 

 

Figura 1.26: Registro fotográfico da Audiência Pública do PMSB realizada em 20/10/2015 
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Figura 1.27: Registro fotográfico da Audiência Pública do PMSB realizada em 20/10/2015 

 

 

Figura 1.28: Registro fotográfico da Audiência Pública do PMSB realizada em 20/10/2015 
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Figura 1.29: ATA da Audiência Pública do PMSB realizada no dia 20 de outubro de 2015. 
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Figura 1.30: Lista de presença da Audiência Pública do PMSB realizada no dia 25/09/2015 
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Por último, durante a Audiência Pública foi entregue para cada participante um caderno onde 

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

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

participação é muito importante", respectivamente ilustrados nas figuras 3.31 e 3.32. 
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Figura 1.31: Capa e pontos importantes do caderno fornecido para acompanhamento da audiência 

pública. 
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Figura 1.32: Cartilha “O Município que Queremos!” 
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4. 

CENÁRIOS 

RECOMENDADOS 
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1. CENÁRIOS RECOMENDADOS 

Neste capítulo serão apresentados resumidamente os cenários mais apropriados para a 

qualificação dos serviços de saneamento básico no município de Maçambará. As simulações 

financeiras foram realizadas adotando-se informações e parâmetros obtidos por meio de 

consultas junto aos órgãos municipais e prestadores de serviços, em projetos na área do 

saneamento básico e indicadores de desempenho ou banco de informações como o 

disponibilizado pelo Sistema Nacional de Informações do Saneamento.  

 

1.1. CENÁRIO RECOMENDADO PARA O ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

O CENÁRIO SAA que considera a gestão associada para a prestação dos serviços de 

abastecimento de água na zona urbana, através de contrato de programa com a Corsan e a 

prestação dos serviços de abastecimento de água pelo Município na zona rural do Município 

é o cenário a ser recomendado. Para a garantia da universalização dos SAA a prestação 

destes serviços necessita uma otimização e sua qualificação, principalmente na zona rural 

quanto a intermitência no fornecimento de água, quanto aos aspectos relacionados a 

qualidade da água para consumo humano e ao seu gerenciamento. 

O compartilhamento da gestão dos SAA na zona urbana será de grande importância devido 

às interferências que serviços de manutenção podem causar a infraestrutura das vias, 

principalmente. 

O controle social através de um Conselho Gestor de Saneamento Ambiental deverá ser 

constituído para garantir a transparência dos prestadores dos serviços e a participação da 

sociedade nas deliberações necessárias para a garantia da qualidade dos serviços. 
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4.2 CENÁRIO RECOMENDADO PARA O ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

O CENÁRIO SES pressupõe na zona urbana para as Bacias SUL e Bacias NORTE e a população 

atendida pelo SES do tipo separador absoluto, uma tarifa de R$ 2,76/m3 de esgoto, 

correspondente a 100% do custo do Preço Básico da água (PB) aplicados de forma linear. Os 

investimentos iniciais previstos neste cenário correspondem a R$ 1.954.773,07. Nas 

projeções financeiras das alternativas estudadas, o Custo Marginal da alternativa SES 1 

calculado resultou em R$ 4,92/m3 de esgoto sanitário. 

A sustentabilidade financeira deste cenário somente será alcançada, com as seguintes 

condicionantes: 

a) Se houver mobilização do município para a disponibilização de recursos não onerosos 

pelos governos estaduais ou federais; ou  

b)  Se os investimentos forem distribuídos no período entre 2015 e 2040 e não forem 

concentrados no ano 2015;  

c) Se os custos operacionais da Corsan com a prestação dos serviços de abastecimento 

de água na unidade de saneamento de Maçambará e seus custos indiretos forem 

diminuídos (Considera-se a despesa de pessoal e os impostos elevados); 

d) Se houver subsídio ou gratuidade para a efetivação das ligações de esgoto ao sistema 

de esgotos a construir. 

 

4.3 CENÁRIO RECOMENDADO PARA OS REDÍDUOS SÓLIDOS 

O CENÁRIO 2 - RSU apresentado na figura 4.1 representa um modelo de gestão no qual o 

Município coleta os resíduos não recicláveis, os encaminha para uma unidade de transbordo 

e transporta os resíduos não recicláveis para disposição final em aterro sanitário privado de 

Giruá.   
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Figura 4.1 – Apresentação do CENÁRIO 2 - RSU.  

O CENÁRIO 2 - RSU é o mais recomendado financeiramente apesar deste ter custos maiores que as 

receitas provenientes da cobrança das taxas de lixo. Para este cenário recomenda-se estudos 

relativos a conveniência ou não da gestão associada mediante a constituição de um consórcio 

público de municípios,  oportunidades de se obter investimentos não onerosos do Governo Federal, 

a geração de emprego e renda para famílias de baixa renda, a otimização de procedimentos e 

equipamentos, dentre outras vantagens. Neste caso, somente a disposição final ficaria ao encargo de 

uma empresa privada. 

Na gestão associada, os resíduos devem ser segregados de forma mais eficiente, para o qual 

se exigirá um processo de educação ambiental criterioso e focado. 

A Lei nº 11.445/2007 permite que a coleta dos resíduos secos seja realizada por uma 

associação de recicladores de forma compartilhada com o município. Quando do 

envolvimento de uma associação de recicladores, a capacitação dos recursos humanos 

participantes e a participação do município é de suma importância. Outra modalidade para 

viabilizar a coleta dos resíduos secos e sua triagem pode ser acordada com os municípios 

participantes do Consórcio em questão. 
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Este cenário prevê a existência de uma central de triagem para receber os resíduos secos 

provenientes da coleta seletiva, operar como Posto de Entrega Voluntária (PEV) e, ainda, ser 

responsável por receber e fazer a gestão dos resíduos especiais. Os resíduos recicláveis 

separados poderão ser vendidos para empresas que utilizam estes materiais como matéria 

prima. Os recursos da venda dos materiais reciclados permanecerão com a associação dos 

recicladores e o acompanhamento e a fiscalização da gestão seria compartilhada com o 

município. 

Os resíduos sólidos urbanos deverão ter a parte orgânica segregada e disposta para 

compostagem caseira. Isto poderá representar a redução de volumes significativos da massa 

de resíduos, reduzindo custos e aumentando a vida útil do aterro sanitário. 

Para a destinação final do rejeito este cenário pressupõe a disposição em aterro sanitário 

privado localizado na cidade de Giruá, a 290 quilômetros de distância do município de 

Maçambará. 

O meio de transporte dos RSU considerado neste cenário é um veículo coletor com 

capacidade de carga estimada em 12 toneladas de rejeito por viagem. 

 

4.4 CENÁRIO RECOMENDADO PARA A DRENAGEM E O MANEJO 

DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O CENÁRIO DREN apresentado na figura 4.2 procura analisar o contexto atual da cobertura 

vegetal do solo urbano e da estimativa do coeficiente de escoamento superficial na zona 

urbana do município.  
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Figura 4.2 – Representação esquemática conceitual do CENÁRIO DREN – Maçambará. 

No CENÁRIO DREN, terrenos de loteamentos em formação e construções tenderão a 

promover um incremento nos volumes de água de chuva cujo escoamento ocorrerá pela 

superfície, se não houver uma intervenção do poder público em ampliar a infraestrutura do 

sistema de drenagem pluvial que hoje existe de forma fragmentada e pontual. A coleta e a 

captação da água de chuva é uma técnica a ser recomendada. 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

5. 

GESTÃO DO PMSB 
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2. GESTÃO DO PLANO 

A Figura 2.1 esquematiza a Minuta de Projeto de Lei que Institui a Política Municipal de Saneamento 

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

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

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

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

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

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

 

 

Figura 2.1: Esquema explicativo da Política Municipal de Saneamento Básico do município de 
Maçambará 

 

A Tabela 2. apresenta as diretrizes da Política Municipal de Saneamento Básico para Maçambará. A 

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

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

ambiental e controle social. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) foi 

revisado e otimizações foram propostas por meio de ações.  
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DIRETRIZES DO PMSB DE MAÇAMBARÁ 

ADMINISTRAR RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS 

DESENVOLVER CAPACIDADE TÉCNICA PARA GERENCIAR E PLANEJAR 

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

CONSIDERAR DEMANDAS SOCIAIS LOCAIS E REGIONAIS 

QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO E NA ADMINISTRAÇÃO 

RESPEITAR LEGISLAÇÃO 

ADOTAR PARÂMETROS E INDICADORES SANITÁRIOS 

PROMOVER PROGRAMAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

ANALISAR PROBLEMAS E DIVULGAR SISTEMATICAMENTE INFORMAÇÕES RELACIONADAS 

INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO CIETÎFICO 

Tabela 2.2: Diretrizes da Política Municipal de Saneamento Básico de Maçambará 

 

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

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

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

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

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

relatório. A Figura 2. apresenta a estrutura do plano de gestão do PMSB de Maçambará. 

 

Figura 2.3: Estrutura do Plano de Gestão do PMSB de Maçambará 
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3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 5W2H 

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

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

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

audiência pública sejam concretizados.  

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

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

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

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

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

humanos ou materiais. 

A Tabela 3.1 apresenta resumidamente os objetivos da metodologia de planejamento estratégico – 

5W2H. 

Tabela 3.1: Metodologia De planejamento estratégico - ferramenta 5W2H 

5W2H Pergunta Definição 

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

WHY ? PORQUE será feito ? Justificativa 

WHERE ? ONDE será feito ? Local 

WHEN ? QUANDO será feito ? Tempo 

WHO ? POR QUEM será feito ? Responsabilidade 

HOW ? COMO será feito ? Método 

HOW MUCH ? QUANTO custará fazer ? Custo, recursos necessários 

 

3.1. MATRIZ 5W2H DAS AÇÕES, PROGRAMAS E 
PROJETOS DO PMSB DE MAÇAMBARÁ 

A Tabela 3.2 até a Tabela 6.5: Matriz 5W2H das ações e projetos - Manejo e Drenagem de Águas Pluviais - 

PMSB Maçambará (continuação) 

Matriz 5W2H das ações e projetos - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

CÓDIGO 
AÇÃO O que? Por quê? Onde? Quem? Quando? Como? 

Quanto 
custa? Prioridade Viabilidade 

10-P 

Construir um banco de 
informações, cadastros das redes 
pluviais implantadas e aquelas 
em implantação, adotar 
plataforma SIG. 

Viabilizar a operação 
do sistema de 

drenagem pluvial com 
qualidade 

Município 
Prefeitura 
Municiapl 

Imediato  
Buscar apoio de 

Instituição de 
Ensino e Pesquisa 

Implantação 
R$ 80000 – 

Manutenção: 
R$ 4000/mês 

E 
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11-P 

Construção de barraginhas e 
açudes em calhas secas na área 
rural para mitigar processos de 
erosão e garantir maior 
infiltração de água no solo. 

Aumentar a infiltração 
de água no solo, 

alimentando o lençol 
freático, provendo 

fluxo de água aos rios 
perenes 

Municipio 
Prefeitura 
Municiapl 

Após aprovado 
o plano. 

Conjuntamente 
com 10-P. 

R$ 3000 por 
obra, em 

média 
M 

 

12-P 
Identificação, mapeamento e 
correção dos pontos críticos de 
escoamento de água. 

Corrigir e evitar 
situações que gerem 

risco de deslizamentos, 
inundações, etc. 

Município 
Prefeitura 
Municiapl 

 Após aprovado 
o plano. 

Conjuntamente 
com 10-P. Pode-se 
firmar acordo de 
cooperação com 

universidade 

Gasto com 
pessoal, e 
orçamento 

de 
intervenções 

C 

 

13-P 

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

Criar ferramenta para 
alertar situações de 

risco nas áreas 
mapeadas pelas ações 

Municipio 
Prefeitura 
Municiapl 

Após aprovado 
o plano. 

 

Implantação: 
R$ 40000 – 

Manutenção 
– R$ 1000 

E 

 

14-P 
Elaborar Manual para a 
drenagem e o Manejo de Águas 
Pluviais simplificado. 

Regular aspectos 
relacionados a 

drenagem e ao manejo 
de águas pluviais 

Município 
Prefeitura 
Municiapl 

Após 
aprovação 

PMSB 

Com apoio 
entidades de 

ensino e pesquisa, 
requerendo 

recursos do OGU 

Gasto com 
pessoal para 

estudos. 
C 

 

 

 

 

Tabela 3.4 apresentam as planilhas 5W2H para as ações aprovadas e constantes no Relatório 3 - 

Programas, Projetos e Ações referentes ao Saneamento Básico. Nestas planilhas o município 

encontrará uma forma de aprimorar tomadas de decisão e acompanhar o desenvolvimento de seus 

compromissos na gestão das atividades relacionadas ao saneamento básico. 



Tabela 3.2: Matriz 5W2H das ações e projetos - Abastecimento de Água - PMSB Maçambará. 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE? WHAT? 
POR QUÊ? 

WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? WHO? 

QUANDO? 
WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? HOW 

MUCH? 
PRIORIDADE 

VIABILI
DADE 

1-A 

Capacitação de Recursos 
Humanos para o 

monitoramento e o 
controle da qualidade da 
água dos poços e da água 
distribuída para consumo 

humano. 

Saúde da 
população e 
dispositivo 

legal 

Secretaria 
da Saúde 

Município e 
Secretaria da 

Saúde RS 
Imediato Capacitação RH 

Recursos do 
Município ou 

Estado 
C  

2-A 

Organizar dados, sistema 
de informações e página 

web para a gestão do 
PMSB. 

Tomada de 
decisão, 
controle 
social. 

Página 
web da 

PM 

Secretaria de 
Administração 

Após 
organização 
do fluxo de 

dados 

Definindo 
Prioridades 

Dados Iniciais 
inclusos no 
contrato de 

realização do 
PMSB 

C  

3-A 

Constituir um Sistema de 
Informação Geográfica 

para Mapear pontos 
críticos: localização de 
poços, fugas de água e 
esgoto, fontes e poços 

com respectivas áreas de 
proteção ambiental. 

Elaborar mapa 
planialtimétrico e 

topografia da zona urbana 
do município. 

Constituir 
base 

cartográfica 
e de mapas 

Mapas, 
CAD 

Secretaria de 
Administração 
e Secretaria de 

Obras, 
Transporte, 

Saneamento e 
Serviços 
Urbanos  

Quando da 
revisão do 

Plano 
Desenv. 
Urbano 

Projeto, 
especificação, 
orçamento e 
aprovação de 
recursos para 

criação de Base 
SIG 

Realizar orçamento M  
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Tabela 6.2: Matriz 5W2H das ações e projetos - Abastecimento de Água - PMSB Maçambará (continuação). 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE? WHAT? 
PORQUE? 

WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? 
WHO? 

QUANDO? 
WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? HOW 

MUCH? 
PRIORIDAD

E 
VIABILI
DADE 

4-A 
Projeto de implantação de 
macromedição no SAA. 

Controle do 
consumo e das 
perdas no SAA. 

Município Corsan Imediato 
Com pessoal próprio 

ou contratado 

O custo da 
aquisição dos 

macromedidores e 
sua instalação. 

Contrato de 
Programa 

C  

5-A 
Estudo visando a eficiência 
energética do SAA. 

Aumento da 
eficiência 

energética do 
SAA. 

Saída dos 
poços, 

entrada de 
bairros e 
setores 

Corsan Imediato 
Com pessoal próprio 

ou contratado 

O custo da 
aquisição dos 

macromedidores e 
sua instalação. 

Contrato de 
Programa 

C  

6-A 
Desenvolver o Programa 
Produtor de Água. 

Preservar os 
pontos de 
recarga e a 

qualidade dos 
mananciais 

APP’s e 
zona rural 

Município 
Conjuntam
ente com 
ação 3-A 

Com auxílio de 
universidades, 

Agência Nacional das 
Águas e voluntários 

Contrato de 
Programa 

C  

7-A 
Desenvolver materiais 
explicativos sobre o 
Saneamento Básico 

Informar a 
população 

Município 
Município 
/ Sec. De 

Educação. 

Após 
aprovação 
do PMSB 

Criar atividades e 
material focado na 

Educação Ambiental 

Orçar criação de 
material. 

C  

8-A 
Regularizar outorga dos 
poços e proteger suas áreas 
de recarga. 

Preservar áreas 
de recarga e 

qualidade dos 
recursos 
hídricos 

APPs, 
poços 

Município 
Conjuntam
ente com 
a ação 3-A 

Banco de voluntários 
e buscando 

orientação junto a 
Agência Nacional de 

Águas ou DRH 

Apenas gasto com 
pessoal interno 

C  
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Tabela 3.2: Matriz 5W2H das ações e projetos - Abastecimento de Água - PMSB Maçambará (continuação). 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE? WHAT? PORQUE? WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? WHO? 

QUANDO
? WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? 

HOW 
MUCH? 

PRIORIDADE 
VIABILI
DADE 

9-A 
Plano de revisão periódica 
dos hidrômetros de medição 
de água. 

Evitar ligações 
irregulares e 

melhorar controle 
de consumos e 

perdas 

Ligações à 
rede 

Corsan Imediato 
Com pessoal próprio 

ou contratado 
R$ 10000 C  

10-A 
Implementar programa de 
redução de perdas de água. 

Controle do 
consumo e das 
perdas no SAA. 

Município Corsan Imediato 
Com pessoal próprio 

ou contratado 
R$ 20000 M  

11-A 
Programa Saneamento 
Básico em sala de aula. 

Empreender 
atividades de EA 

dirigidas ao 
Saneamento Básico 

Município 
Município / Sec. De 

Educação. 

Após 
aprovação 
do PMSB 

Criar atividades e 
material focado no 
Saneamento Básico 

R$ 2000 C  

12-A 

Elaborar cadastro de redes 
de distribuição de água e 

fontes alternativas 
(utilizando SIG). 

Otimizar operação 
do SAA e proteger 

mananciais 
Município 

Corsan, Município 
(Secretaria de 

Obras, Transporte, 
Saneamento e 

Serviços Urbanos). 

Após 
aprovação 
do PMSB 

Recuperar cadastro e 
memória do processo 

de implantação de 
redes. Tabulação e 

georeferenciamento 
das fontes. 

R$ 100000 M  

13-A 

Educação ambiental 
continuada. Elaborar 

campanhas de 
conscientização. 

Empreender 
atividades de EA 

Município 
Município / Sec. De 

Educação. 

Após 
aprovação 
do PMSB 

Criar atividades e 
material focado na 

Educação Ambiental 
R$ 10000 E  

14-A 
Avaliar e otimizar o 
posicionamento dos 

reservatórios nos distritos. 
Otimizar o SAA 

Zona 
urbana e 

rural 

Corsan, Secretaria 
de Obras, 

Transporte, 
Saneamento e 

Serviços Urbanos 

Imediato 

Com assessoramento 

da Corsan 

Sem custos 
ao 

município 
M  
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Tabela 6.2: Matriz 5W2H das ações e projetos - Abastecimento de Água - PMSB Maçambará (continuação). 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE? WHAT? PORQUE? WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? WHO? 

QUANDO? 
WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? 

HOW 
MUCH? 

PRIORID
ADE 

VIABILI
DADE 

15-A 
Extensão e substituição das 

redes de distribuição na zona 
rural. 

Otimizar 
operação do SAA 

e proteger 
mananciais 

Município 

Corsan, 
Secretaria 

Obras, 
Transporte, 

Saneamento e 
Serviços 

Urbanos, PM 

Após aprovação 
PMSB 

Recuperar cadastro e 
memória do processo 

de implantação de 
redes. Tabulação e 

georeferenciamento 
fontes 

R$ 20000 M  

16-A 
Reavaliação do plano tarifário 
para financiar a atividade do 

saneamento básico 

Garantir 
sustentabilidade 
e recursos para 
investimentos 

Município 
Associação de 

Municípios, 
Corsan 

Após definição 
dos centros de 

custos 

Constituir centros de 
custos e avaliar 
necessidades de 
investimentos 

Sem custos 
M 

 
 

17-A 
Reforço da capacidade 

fiscalizadora dos órgãos 
competentes 

Evitar 
irregularidades e 

acompanhar 
contrato de 

programa com a 
Corsan 

Município 
PM, Secretarias 

afins 
Imediatamente Capacitação RH Sem custos C  

18-A 

Constituir mecanismos 
financeiros específicos para 
garantir o abastecimento de 
água dos aglomerados rurais 

ou dispersos 

Garantir a 
universalização 

do SAA 
Município 

Secretaria de 
Administração 

Imediatamente 
Conjuntamente com 16-
A. 

Sem custos M  

19-A 

Manter indicadores atualizados 
e procedimentos de avaliação 
dos serviços de abastecimento 

de água. 

Acompanhar 
avanços e 

retrocessos 

Corsan e 
Município 

PM, Secretarias 
afins 

Após atualização 
dos dados e 
anualmente 

Atualizar dados e 
informações, capacitar 

RH 
Sem custos C  

20-A 
Estruturar instância para 

projetos na área de 
saneamento básico 

Constituir banco 
de projetos 

Município 
Secretarias 

afins 
No curto prazo 

Responsável técnico da 
PM ou contratação 

Sem custos 
ao 

município 
C  
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Tabela 3.3: Matriz 5W2H das ações e projetos – Esgotamento Sanitário - PMSB Maçambará. 

Matriz 5W2H das ações e projetos – ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE ? WHAT? PORQUE? WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? WHO? 

QUANDO? 
WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? 

HOW MUCH? 
PRIORIDA

DE 
VIABILI
DADE 

1-E 

Estudo e projeto para a 
implantação do Sistema de 

Esgoto Sanitário (SES) 
Maçambará. 

Melhoria dos 
indicadores, das 

condições 
sanitárias e da 
qualidade dos 

recursos hídricos 

Zona urbana, 
Povinho e 

Encruzilhada 
Corsan 

Após 
aprovação 

PMSB 

Projeto, 
especificação, 
orçamento a 

ser elaborado 
pela Corsan 

Custo 
estimado do 
EC 2001- R$ 

27.000.000,0
0 

E  

2-E 

Regulação dos 
procedimentos de análise 

dos projetos das 
instalações prediais de 

esgoto (ligação, tecnologia, 
fiscalização, etc.). 

Regulamentar 
novos projetos 
hidrosanitários 

Município Corsan, PM 
Após 

aprovação 
PMSB 

Constituir 
equipe e 
revisar 

legislação 
aplicada em 

vigor 

Gasto com 
pessoal 

C  

3-E 

Monitorar a qualidade dos 
cursos d’água do município 

e dos pontos de 
lançamento das ETEs (Rede 

de monitoramento). 

Avaliar 
resultados e 

possíveis 
alterações na 
qualidade dos 

corpos hídricos 

Município Corsan, PM 

Após 
implantaçã
o do SES e 
aprovação 

PMSB 

Conjuntamente 
com Corsan 

Avaliar 
Custos 

M  

4-E 

Reforço da capacidade 
fiscalizadora dos órgãos 

competentes, 
especificamente a relativa à 

liberação de construções 
para evitar ligações 

irregulares. 

Evitar ligações 
irregulares na 
rede pluvial 

Zona Urbana 
Corsan, PM, 
Secretaria de 

Obras 

Após ação 
1-E 

Conjuntamente 
com Corsan 

Gasto com 
pessoal 

C  

5-E 

Programa de incentivo para 
ligação das economias na 

rede de esgoto (após 
implantação SES). 

Garantir 
tratamento 

adequado dos 
esgotos 

Áreas 
atendidas pelo 

SES 

Corsan, PM, 
Secretaria de 

Obras, 
Transporte, 

Saneamento e 
Serviços Urbanos 

Após ação 
1-E 

Com 
programas de 

EA, Corsan, PM 

Desconto 
gera queda 

na tarifa, 
ordem de 

20% 

C  
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Tabela 3.3: Matriz 5W2H das ações e projetos – Esgotamento Sanitário - PMSB Maçambará. 

Matriz 5W2H das ações e projetos – ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE? WHAT? PORQUE? WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? 
WHO? 

QUANDO? 
WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? 

HOW 
MUCH? 

PRIORIDADE VIABILIDADE 

10-E 

Encaminhar pedido de verbas não 
onerosas junto às instâncias do 

governo federal para o 
financiamento de obras de esgoto. 

Garantir implantação 
e expansão do SES 

Município 
Corsan e 
PM 

Após 
aprovação 
PMSB e Projeto 
SES 

Articulação 
conjunta 

Sem custo C 

 

11-E 

Educação Ambiental continuada - 
sensibilização da população para 
as questões de saúde, vetores, 

poluição dos corpos hídricos e de 
ligações de esgoto sanitário. 

Divulgar a temática 
do saneamento 

ambiental 
Município PM 

Após 
aprovação 
PMSB 

Projeto EA, 
cartilhas 

R$ 
10.000/ano 

C 

 

12-E 
Desenvolvimento de programas de 

aproveitamento de lodos e dos 
efluentes tratados. 

Evitar contaminação 
do solo e 

responsabilização do 
Município 

Município Corsan, PM 

Após 
aprovação 
PMSB, 
conjuntamente 
com ação 1-E 

Elaborando 
Projeto 

Orçar 
projeto 
para edital 

L 

 

13-E 
Planejar infraestrutura de 

saneamento de loteamentos em 
fase de projeto e execução futura. 

Implantar 
infraestrutura  

Município Corsan, PM 
Após 
aprovação 
PMSB, com 2-E 

 
Gasto com 
pessoal 

C 
 

14-E 

Construir alternativas do plano de 
expansão do SES para locais não 

cobertos por sistemas de 
tratamento de esgoto. 

Buscar a 
universalização do 

SES 

Zona 
Rural 

Corsan, PM 
Após 
aprovação do 
PMSB 

Estudo e projeto 
Gasto com 
pessoal 

M 

 

15-E 

Prever implantação do SES em 
etapas adequadas à demanda 
social e às condições técnicas 

existentes. 

Garantir a 
implantação do SES e 

ligações de esgoto 

Zona 
urbana 

Corsan 
Conjuntamente 
com ação 1-E 

Desenvolver 
projeto 
compatível com a 
ação 14-E 

Gasto com 
pessoal, e 
projetos 
executivos 

M 

 

16-E 

Regulamentar parâmetros para o 
lançamento de efluentes 

industriais na rede coletora de 
esgoto a ser construída. 

Evitar prejuízo ao 
tratamento biológico 

e danos às redes 
coletoras de esgoto 

Zona 
urbana 

PM, Corsan 
Após conclusão 
ação 1-E 

Constituir 
regramento 

Gasto com 
pessoal 

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

 

Matriz 5W2H das ações e projetos– RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE? WHAT? PORQUE? WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? 
WHO? 

QUAND
O? 

WHEN? 
COMO? HOW? 

QUANTO? 
HOW MUCH? 

PRIORIDADE VIABILIDADE 

1-R 

Participação ativa do município 
para a implantação e incentivo a 
formação de Consórcio público de 
municípios para o gerenciamento 
integrado de resíduos sólidos. 

Para viabilizar 
recursos não 

onerosos do OGU 

Itaqui, São 
Borja 

Município 
Após 

conclusã
o PMSB 

Assessorando-se em 
outros consórcios já 

constituídos  
 C 

 

2-R 
Implantar coleta seletiva dos 
resíduos domiciliares (cf. Art. 36, 
inciso II, Lei 12.305/2010). 

Atender a lei 
12.305/10, 
aumentar a 

segregação dos 
resíduos 

Município PM Imediato 
Organizar procedimentos 

e equipamentos 
Dimensionar 

custos 
C 

 

3-R 
Implantar programa de coleta de 
óleos de fritura. 

Atender a lei 
12.305/10 e 

evitar 
contaminação 
lençol freático 

Município PM Imediato 
Campanha educação 

ambiental, fiscalização 
 E 

 

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

Atender a Lei 
12.305/10, evitar 

a poluição do 
ambiente 

Município 
Município e 

Camara 
Vereadores 

Imediato 

Criar procedimento de 
Licenciamento de Obras 

para os grandes 
geradores e pontos de 

entrega voluntária para 
os pequenos geradores 

Não há 
necessidade 
de aportar 
recursos 

financeiros 

C 

 

5-R 
Educação Ambiental - ação 
continuada. 

Atender as 
diretrizes da Lei 

12.305/10 
Município 

PM, 
Secretaria de 

Educação 
Imediato 

Campanha de incentivo a 
separação de rsíduos, 
formulação de cartilha 

ambiental, inserir EA no 
ensino escolar, convidar a 

população 

Custo 
cartilha, 

mobilização 
C 
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Tabela 6.4: Matriz 5W2H das ações e projetos - Resíduos Sólidos - PMSB Maçambará (continuação). 

Matriz 5W2H das ações e projetos– RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE ? WHAT? PORQUE? WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? 
WHO? 

QUANDO
? WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? 

HOW 
MUCH? 

PRIORIDA
DE 

VIABILIDADE 

6-R 

Desenvolver projeto de 
compostagem doméstica a 
partir da utilização de 
resíduos orgânicos. 

Diminuição da quantidade de 
resíduos que é encaminhada aos 

aterros com consequente 
diminução dos custos, correta 

gestão dos RSU 

Município Prefeitura Imediato 
Elaborar cartilha, nas 

escolas 
 C  

7-R 
Reconstrução da central de 
triagem 

Segurança aos trabalhadores, 
otimização triagem 

Área da 
antiga 
central 

Prefeitura 
Imediato 

2016 
Projeto, busca de 

recursos  
Dimensiona

r custos 
C 

 

8-R 

Avaliar potencial para 
formação de associação de 
recicladores (catadores) para 
atuar na coleta seletiva 
incluindo a população de 
baixa renda no PMGIRS. 

Regularizar coleta informal, 
emprego e renda para 

população de baixa renda, 
melhorar eficiência  

Município Prefeitura Imediato 

Cadastro de 
catadores, projeto de 

regionalização, 
capacitação 

Pouco 
recurso 

financeiro 
C  

9-R 
Construir ponto de entrega 
voluntária (PEV) 
(com 7-R). 

Atender a Lei 12.305/10 - 
logística reversa - e evitar a 

poluição do ambiente 
Município 

Prefeitura
, 

Secretaria
s afins 

Imediato 

Criar na cidade local 
onde a população 
possa entregar os 
resíduos especiais 

Pouco 
recurso 

financeiro 
C 

 

10-R 
Qualificar separação dos 
resíduos secos diminuindo os 
rejeitos (com 2-R). 

Diminuir gastos com a 
disposição de RSU no aterro, 

aumento da receita com venda 
de material reciclável 

Município PM Imediato 
Campanha e educação 

ambiental 

Poucos 
recursos 

financeiros 
C 

 

11-R 
Fiscalizar a destinação de 
resíduos agrossilvopastoris e 
agrotóxicos. 

Para garantir saúde do 
trabalhador rural; evitar 

contaminação do ambiente 
Município 

PM, 
Secretaria

s Afins 
Imediato 

Organizando 
procedimentos com 

entidades afins 

Pouco 
recurso 

financeiro 
E 
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Tabela 6.4: Matriz 5W2H das ações e projetos - Resíduos Sólidos - PMSB Maçambará (continuação). 

 

 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE ? WHAT? PORQUE? WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? 
WHO? 

QUANDO? 
WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? 

HOW 
MUCH? 

PRIORIDA
DE 

VIABILI
DADE 

12-R 
Aquisição e utilização de triturador para 
resíduos de poda e utilização da lenha 
como fonte de renda. 

Para otimizar a 
compostagem e a 

reutilização do material 
orgânico de poda 

Município PM 

Quando da 
revitalização 

da unidade de 
compostagem 

Adquirindo triturador  E 

 

13-R 
Projeto e implantação de uma central de 
compostagem de resíduos de poda. 

Atender a Lei 12.305 Município PM Imediato 
Analisar procedimentos, 
escolha de local 

 M 
 

14-R 
Criar sistema de indicadores de Serviços de 
Resíduos Sólidos. 

Possibilitar a gestão do 
sistema de resíduos a partir 

de dados históricos, 
acompanhamento do 

desenvolvimento do Plano 
de Gerenciamento, fornecer 

dados para pesquisas 
nacionais 

Município 
Secretari
a afim. 

Imediato 0 
2013. Após 
aprovação 
legislação 

Aprovar lei municipal que 
dispõe sobre o 

gerenciamento integrado 
de Resíduos sólidos no 

município. 

 C 

 

15-R 
Criar fórum/reuniões de saneamento para 
prestação de contas. 

Possibilitar a comunicação 
entre as diferentes 

secretarias do município 
referente a gestão dos 

resíduos 

Município 
Prefeitur

a 

Após dois anos 
da implantação 

do PSBM 

Coletar dados, organizar 
divulgação 

Nenhum 
custo 

financeiro 
C 

 

16-R 
Estudo técnico-econômico-social para 
avaliar tecnologia de contêineres. 

Facilitar a coleta dos 
resíduos, diminuição de 

custos 
Município 

Secretari
as afins 

No curto prazo 
Estudar e visitar cidades 

com coleta conteinerizada  
Custo do 
estudo 

M 
 

17-R 
Construir centro de custos na área do 
saneamento 

Atender a Lei 12.305/10, 
garantir controle financeiro 

Município 

Secretari
a de 

Administ
ração 

 Imediato 
Constituindo centro de 

custos 
A definir C 

 

18-R 

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

Atender a Lei 12.305/10, 
evitar a poluição do 

ambiente 
Município 

PM, 
Secretari
as afins 

ETE (futura) 
Avaliar alternativas de 

destinação do lodo 
A definir M 
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Tabela 3.3: Matriz 5W2H das ações e projetos - Manejo e Drenagem de Águas Pluviais - PMSB Maçambará. 

Matriz 5W2H das ações e projetos - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE ? WHAT? PORQUE? WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? 
WHO? 

QUANDO? 
WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? 

HOW MUCH? 
PRIORIDADE VIABILIDADE 

1-P 

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

Orientar 
empreendimentos e a 

municipalidade no 
planejamento das 

intervenções 
sustentáveis 

Projetos, vias 
públicas, Lei 
de diretrizes 

urbanas 

PM 

Quando da 
revisão da lei 
de diretrizes 

urbanas 

Pesquisa, 
elaboração manual 
simplificado, com 

apoio de instituição 
de ensino 

Baixo, medida 
de cunho 

administrativa 
com apoio do 

legislativo 

M  

2-P 

Deliberar e implantar projeto para 
emergências caracterizadas por 
períodos de estiagem (seca) e/ou 
chuvas intensas (alagamentos, 
inundações). 

Em situações de 
emergência deve 

haver um plano de 
contingência a ser 
seguido, definindo 

equipe, responsáveis, 
zonas, logística, etc. 

Áreas com 
risco de 

inundação e 
escassez de 

água 

Defesa Civil 
Municipal 

Imediato Deliberação interna 
Orçar 

projetos na 
área 

M  

3-P 

Programa de captação e 
armazenamento de água de chuva 
para fornecimento de água para 
agricultura familiar para produzir 
alimentação escolar. 

Diminuir o uso de 
água potável para 
consumo humano, 
para a irrigação e a 

dessedentação 
animal, redução 

custos 

Zona rural 

Emater, 
Secretaria 

da 
Agricultura 

Imediato 

Levantamento de 
interessados, 

elaborar projeto, 
buscar 

financiamento 

De 2 a 3 mil 
reais por 
módulo 

C  

4-P 

Serviços ambientais - prever no 
planejamento urbanístico da cidade a 
reserva de áreas junto às margens dos 
arroios na zona urbana, visando a 
construção de parques lineares ou 
áreas de preservação permanentes. 

Melhorar condições 

de escoamento nos 

cursos d`água, 

melhorar condições 

ambientais, proteger 

fontes e poços 

Município PM Longo Prazo 
Conjuntamente com 2-

P. 

Medida 
gerencial, 
gasto com 

pessoal 

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

Matriz 5W2H das ações e projetos - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE ? WHAT? PORQUE? WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? WHO? 

QUANDO? 
WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? 

HOW MUCH? 

PRIO
RIDA

DE 

VIABILI
DADE 

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

Evitar futuros 
problemas com 

alagamentos urbanos 

Zona 
urbana 

PM, Secretarias 
afins 

Acompanhament
o imediato 

Constituir e 
capacitar instância 
e engenharia para 
a elaboração de 

projetos 

Orçar projeto C  

6-P 
Programa de recomposição da 
vegetação nas margens dos arroios. 

Contribuir para a 
qualidade dos 

recursos hídricos e 
melhoria das 

condições de vida e 
do ambiente 

Município 
PM, secretarias 

afins 

Após 
identificação de 
áreas passíveis 

de serem 
incorporadas ao 

programa 

Levantamento 
através de SIG e de 

imagens 

Orçar 
programa de 

PSA 
(pagamento 
por serviços 
ambientais 

C  

7-P 
Apropriação de parâmetros para 
dimensionamento do sistema de 
drenagem pluvial. 

Otimizar o 
dimensionamento das 

redes de drenagem 
pluvial 

Município 

Sec. de Obras, 
Transporte, 

Saneamento e 
Serviços Urbanos 

Imediato 
Cooperação com 

entidades de 
ensino e pesquisa 

 C  

8-P 

Verificação de áreas potenciais para a 
construção de bacias de 
amortecimento e/ou de bacias de 
contenção de águas pluviais. 

Criar mecanismos de 
amortização do fluxo, 
para evitar cheias em 

zona urbana 

Município 
Município 
(diversas 

secretarias) 

Após aprovação 
do PMSB 

Conjuntamente 
com 2-P e 4-P. 

Realizando 
simulação de 

cheias. 

Gasto com 
pessoal 

M 

 

9-P 

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

Tornar o sistema de 
drenagem urbana 
eficaz e com maior 

capacidade de 
enfrentar situações 

críticas 

Municipio 

Sec. de Obras, 
Transporte, 

Saneamento e 
Serviços Urbanos 

Após aprovação 
do PMSB 

Em conjunto com 
8-P 

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

Matriz 5W2H das ações e projetos - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

CÓDIGO 
AÇÃO O que? Por quê? Onde? Quem? Quando? Como? 

Quanto 
custa? Prioridade Viabilidade 

10-P 

Construir um banco de 
informações, cadastros das redes 
pluviais implantadas e aquelas 
em implantação, adotar 
plataforma SIG. 

Viabilizar a operação 
do sistema de 

drenagem pluvial com 
qualidade 

Município 
Prefeitura 
Municiapl 

Imediato  
Buscar apoio de 

Instituição de 
Ensino e Pesquisa 

Implantação 
R$ 80000 – 

Manutenção: 
R$ 4000/mês 

E 

 

11-P 

Construção de barraginhas e 
açudes em calhas secas na área 
rural para mitigar processos de 
erosão e garantir maior 
infiltração de água no solo. 

Aumentar a infiltração 
de água no solo, 

alimentando o lençol 
freático, provendo 

fluxo de água aos rios 
perenes 

Municipio 
Prefeitura 
Municiapl 

Após aprovado 
o plano. 

Conjuntamente 
com 10-P. 

R$ 3000 por 
obra, em 

média 
M 

 

12-P 
Identificação, mapeamento e 
correção dos pontos críticos de 
escoamento de água. 

Corrigir e evitar 
situações que gerem 

risco de deslizamentos, 
inundações, etc. 

Município 
Prefeitura 
Municiapl 

 Após aprovado 
o plano. 

Conjuntamente 
com 10-P. Pode-se 
firmar acordo de 
cooperação com 

universidade 

Gasto com 
pessoal, e 
orçamento 

de 
intervenções 

C 

 

13-P 

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

Criar ferramenta para 
alertar situações de 

risco nas áreas 
mapeadas pelas ações 

Municipio 
Prefeitura 
Municiapl 

Após aprovado 
o plano. 

 

Implantação: 
R$ 40000 – 

Manutenção 
– R$ 1000 

E 

 

14-P 
Elaborar Manual para a 
drenagem e o Manejo de Águas 
Pluviais simplificado. 

Regular aspectos 
relacionados a 

drenagem e ao manejo 
de águas pluviais 

Município 
Prefeitura 
Municiapl 

Após 
aprovação 

PMSB 

Com apoio 
entidades de 

ensino e pesquisa, 
requerendo 

recursos do OGU 

Gasto com 
pessoal para 

estudos. 
C 
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Tabela 3.4: Matriz 5W2H das ações e projetos - Desenvolvimento Institucional - PMSB Maçambará. 

Matriz 5W2H das ações e projetos - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE? WHAT? PORQUE? WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? 
WHO? 

QUANDO? 
WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? HOW 

MUCH? 
PRIORIDADE VIABILIDADE 

1-D 

Programa de comunicação 
relacionado à educação para o 
saneamento básico e ao 
incentivo da participação da 
população na fiscalização dos 
serviços de saneamento básico 
(controle social). 

Atender à Lei 
11.445, garantir o 

controle social 
Município 

PM e 
conselhos 

No curto prazo 
Ação conjuntas 
de secretarias 
afins 

R$ 15000/ano C 

 

2-D 

Avaliar programas de incentivos 
fiscais de apoio às pessoas 
físicas e jurídicas que possuam 
imóveis em APP e que 
preservam esta área. 

Criar mecanismos 
de incentivo à 

manutenção de 
APPs, visando o 

serviço ambiental 

Município    
Gasto com pessoal, 
redução na 
arrecadação 

M 

 

3-D 
Publicitar indicadores de 
desempenho visando à 
transparência. 

Incentivar o 
controle social e a 

participação 
Município 

Secretarias 
afins 

Após 
aprovação 
PMSB 

Coleta de dados e 
composição dos 
indicadores 

R$ 2000/publicação C 

 

4-D 
Zoneamento e identificação das 
áreas de risco. 
(Com 3-A, 4-A). 

Evitar o 
surgimento de 
áreas de risco 

Município 
PM, 
Secretarias 
afins 

Após 
aprovação 
PMSB 

Com a ação 3-A R$ 60000 C 

 

5-D 

Desenvolvimento de um plano 
de emergência relacionado a 
acidentes com produtos 
químicos. 

Evitar a 
contaminação dos 
recursos hídricos e 

do solo 

Na rodovia 
federal e 
no 
município 

PM, Defesa 
Civil 

Imediatamente 

Fomentar a ação 
junto às 
autoridades 
responsáveis 

R$ 10000 plano + 
EPI’s – R$ 40000 
equipamentos e 
estruturas possíveis 

E 

 

6-D 

Inclusão dos serviços de 
saneamento básico nas 
atribuições do Conselho de 
Saúde. 

Integrar saúde e 
saneamento 

Município 
Conselho da 
Saúde, PM 

Após 
aprovação 
PMSB 

Revisão as 
atribuições do 
conselho 

Baixo, medida 
administrativa 

E 

 

7-D 
Monitoramento e fiscalização 
da poluição do solo, das águas, 
do ambiente. 

Garantir 
salubridade 
ambiental 

Município 
PM e 
secretarias 
afins 

Após 
aprovação 
PMSB 

Elaborar plano de 
monitoramento 

Orçar 
monitoramente 

L 
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Tabela 6.6: Matriz 5W2H das ações e projetos - Desenvolvimento Institucional - PMSB Maçambará (continuação) 

Matriz 5W2H das ações e projetos - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE? WHAT? 
PORQUE? 

WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? 
WHO? 

QUANDO? 
WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? 

HOW 
MUCH? 

PRIORIDADE VIABILIDADE 

8-D 

Incentivar diferentes atores na 
gestão do plano (usuários, 
entidades, município, poderes 
instituídos, etc.) 

Difundir a 
importância do 

acompanhamento 
das ações e da 

gestão do PMSB 

Município PM, Conselhos Imediatamente 

Disponibilizando 
dados e 
informações, 
através de reuniões 
ou audiências 

 C 

 

9-D 

Programa de capacitação e 
motivação dos recursos 
humanos (servidores 
municipais) aplicados à área 
do saneamento básico. 

Garantir padrão 
de qualidade na 
prestação dos 

SAA 

Município 
PM, 
Secretaria de 
Administração 

 
Plano estratégico 
para capacitação 
de RH 

 C 

 

10-D 

Educação ambiental 
continuada (economia de 
água, não jogar óleo na rede 
de esgoto, ligações de 
esgoto, etc.). 

Garantir gestão 
sustentável do 
saneamento 

básico 

Município 
PM, 
Secretaria da 
Educação. 

Imediato 

Constituir GT 
para deliberar 
sobre a linha 
didática das 
ações 

 C 

 

11-D 

Acompanhamento e controle 
social através do conselho 
gestor de saneamento 
básico, conselho municipal 
de Proteção Ambiental e 
eventos de prestação de 
contas e recebimentos de 
sugestões para qualificar a 
prestação dos serviços de 
saneamento básico. (Com 1-
D). 

Criar conselho 
específico, 
agilizando 
análise e 

tomada de 
decisões, com 
prestação de 

contas e 
ouvidoria, 
visando o 

controle social. 

Municipio 
Prefeitura de 
Administração 

Após aprovado 
o PMSB 

Criação do 
Conselho de 
Saneamento 

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

Matriz 5W2H das ações e projetos - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE? WHAT? 
PORQUE? 

WHY? 
ONDE? WHERE? 

QUEM? 
WHO? 

QUANDO? 
WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? 

HOW 
MUCH? 

PRIORIDADE VIABILIDADE 

12-D 

Planejamento integrado: 
prever a rede de 
infraestrutura para novos 
empreendimentos 
habitacionais e expansão 
urbana para mitigar 
problemas. 

Planejar e 
regular o 

crescimento 
urbano, 
evitando 

sobrecargas 
imprevistas 
no SAA, SES, 

RSS, DU. 

Todo o município 

Secretaria 
de Obras, 
Transporte, 
Saneamento 
e Serviços 
Urbanos 

Imediatamente 

Realização de 
estudo visando 
gerar padrões 
de estruturação 

 C 

 

13-D 
Programa de preservação 
dos recursos hídricos (APP). 
(Com 17-D). 

Preservação 
dos 

mananciais 

Zona rural e 
qualquer mata 
ciliar 

Prefeitura 
Municipal 

Após 
aprovação do 
PMSB 

Criação de 
Programa 

 M 
 

14-D 

Equacionar pendências 
jurídicas (TAC) ou 
compromissos com órgãos 
fiscalizadores (TCE). 

Sanar 
pendencias e 

estabilizar 
caixa 

Município 
Prefeitura 
Municiapl 

Imediatamente 

Ação junto a 
credores e 
órgãos 
competentes 

 E 

 

15-D 
Otimização dos 
procedimentos e relação 
entre secretarias afins. 

Evitar ações 
pontuais e 

desorientadas 
quanto aos 
objetivos 

estratégicos 

Município 
PM, 
Secretarias  

Imediato 
Reavaliação dos 
procedimentos 

 C 
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Matriz 5W2H das ações e projetos - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE? WHAT? 
PORQUE? 

WHY? 
ONDE? WHERE? 

QUEM? 
WHO? 

QUANDO? 
WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? 

HOW 
MUCH? 

PRIORIDADE VIABILIDADE 

12-D 

Planejamento integrado: 
prever a rede de 
infraestrutura para novos 
empreendimentos 
habitacionais e expansão 
urbana para mitigar 
problemas. 

Planejar e 
regular o 

crescimento 
urbano, 
evitando 

sobrecargas 
imprevistas 
no SAA, SES, 

RSS, DU. 

Todo o município 

Secretaria 
de Obras, 
Transporte, 
Saneamento 
e Serviços 
Urbanos 

Imediatamente 

Realização de 
estudo visando 
gerar padrões 
de estruturação 

 C 

 

13-D 
Programa de preservação 
dos recursos hídricos (APP). 
(Com 17-D). 

Preservação 
dos 

mananciais 

Zona rural e 
qualquer mata 
ciliar 

Prefeitura 
Municipal 

Após 
aprovação do 
PMSB 

Criação de 
Programa 

 M 
 

14-D 

Equacionar pendências 
jurídicas (TAC) ou 
compromissos com órgãos 
fiscalizadores (TCE). 

Sanar 
pendencias e 

estabilizar 
caixa 

Município 
Prefeitura 
Municiapl 

Imediatamente 

Ação junto a 
credores e 
órgãos 
competentes 

 E 

 

15-D 
Otimização dos 
procedimentos e relação 
entre secretarias afins. 

Evitar ações 
pontuais e 

desorientadas 
quanto aos 
objetivos 

estratégicos 

Município 
PM, 
Secretarias  

Imediato 
Reavaliação dos 
procedimentos 

 C 
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Matriz 5W2H das ações e projetos - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CÓDIGO 
AÇÃO 

O QUE? WHAT? 
PORQUE? 

WHY? 
ONDE? 

WHERE? 
QUEM? 
WHO? 

QUANDO? 
WHEN? 

COMO? HOW? 
QUANTO? 

HOW 
MUCH? 

PRIORIDADE VIABILIDADE 

16-D 

Compatibilizar o PMSB com o 
Plano de Recursos Hídricos da 
Bacia Hidrográfica Bacia U40 - 
Butui, Piratinim, ICamaquã 
(Decreto 7.217/10 – Art. 19). 

Atender a 
legislação 

vigente 

Comitê BH 
Bacia U40 - 
Butui, 
Piratinim, 
ICamaquã 
(Decreto 
7.217/10 – 
Art. 19). 

Comitê e PM Imediato 
Quando da 
elaboraão da fase 
3 do PBH 

 M 

 

17-D 
Programa de reposição das 
matas ciliares junto às margens 
dos arroios. (Com 13-D). 

Recuperar 
mata 
ciliar 

Junto aos 
pontos 
mapeados na 
ação 12-P 

Secretaria de 
Obras, 
Transporte, 
Saneamento, 
e Serviços 
Urbanos 

Assim que 
realizada 12-P. 
Podendo ser 
adiantada em 
pontos já 
conhecidos 

Reflorestamento e 
proteção da área 
de APP. 

 M  

18-D 
Programa de inclusão de 
pequenos agricultores nas ações 
de saneamento básico. 

Garantir 
uso 

racional 
da água, 
proteção 

do 
ambiente 

Município 
PM, 
Secretaria da 
Agricultura 

Após 
aprovação do 
PMSB 

Elaboração do 
Programa 

 M  
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4. ANEXOS 

A Figura 4.1 e a  

Figura 4.2 apresentam as portarias 307, de 26 de novembro de 2014, e portaria 82, de março de 

2015, que criam respectivamente os comitês de coordenação e execução do processo de elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico de Maçambará. 

Também em anexo se encontra o levantamento planialtimétrico de Maçambará, realizado no âmbito 

do PMSB, visando subsidiar o projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Maçambará. 
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Figura 4.1: Portaria 307, de 26 de novembro de 2014, que cria o comitê de coordenação. 
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Figura 4.2: Decreto Municipal 038, de 5 de agosto de 2015 

 


