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Resumo: 

A partir de 2007, os municípios brasileiros tiveram um novo desafio colocado pela Lei 
nº 11.445, que trouxe uma nova organização para a gestão do setor de Saneamento Básico, 
assumindo-a não só como a prestação dos serviços, mas também integrar o planejamento, a 
regulação, a fiscalização e ao controle social. Cria-se assim a necessidade de elaborações 
de planos de saneamento básico (PMSB). Neste artigo, se buscou exemplificar a realidade 
do PMSB nos 106 municípios do estado de Mato Grosso, através de 03 municípios do estado, 
com todo o trabalho social na articulação, sensibilização, mobilização e capacitação. 
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Abstrat: 
 
Since 2007, Brazilian municipalities had a new challenge due to Law No. 11,445, which 
brought a new organization for the management of the Basic Sanitation sector, assuming it not 
only as the provision of services, but also to integrate planning, Regulation, oversight and 
social control. This creates the need for elaboration of basic sanitation plans (PMSB). In this 
article, we tried to exemplify the reality of the PMSB in the 106 municipalities of the state of 
Mato Grosso, through 03 municipalities of the state. With all the social work in articulation, 
sensitization, mobilization and capacity building. 
 
Keywords: public management, basic sanitation, social policy.  

                                                           
1  Assistente Social do PMSB 106-MT. Brasil; iara_mends@hotmail.com 
2 Graduanda em Serviço Social pela Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT. Integrante do PMSB 
106-MT UFMT. Brasil; jessicac.amarals@gmail.com 
3 Assistente Social, Prof.ª da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, Msc. em Serviço Social 
pela PUC/RJ. Doutora em Serviço Social no Programa de Pós – Graduação na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS. Integrante do PMSB 106-MT UFMT. Brasil; 
mariahdejacobina@gmail.com 



O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) insere-se no contexto da Lei 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que define as diretrizes nacionais e estabelece a 
Política Federal de Saneamento Básico, sob a Regulamentação nº 7.217, de 21 de 
junho de 2010; da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, e de seu Decreto de Regulamentação nº 7.404, de 23 
de dezembro de 2010; bem como a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que 
estabelece o Estatuto das Cidades. Constitui um dos principais instrumentos da 
política municipal, bem como uma condição à validade dos contratos de prestação 
dos serviços e um requisito ao acesso a recursos federais a partir de 2014 (BRASIL, 
2007; BRASIL, 2010). Por essa razão, os municípios têm iniciado a implementação 
da Lei por meio da elaboração do plano. 

Esse panorama possibilitou avaliar o PMSB e ao mesmo tempo apontar o que 
pode ser aprimorado na elaboração e no conteúdo dos planos para que a 
implementação do planejamento possa de fato contribuir à melhoria das condições de 
saneamento básico e de qualidade de vida da população, em um período de 20 anos 
com a possibilidade de ser alterado a cada 04 anos. 

1. SANEAMENTO BÁSICO BRASILEIRO 

Para os fins deste artigo, considera-se como saneamento básico o 
abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário, águas pluviais e resíduos 
sólidos. No caso alicerçado no termo de referência para elaboração de planos 
municipais de saneamento básico da FUNASA.  

A responsabilidade enquanto prestação de serviço de saneamento básico, 
sempre coube à esfera municipal, mesmo anterior à Constituição Federal de 1988, 
que assumiu como de sua competência.  

Ao longo da década de 1970, o Brasil empreendeu um significativo esforço com 
vistas a propiciar o abastecimento de água à população urbana. Valendo-se do 
mecanismo do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA),

 

instituído pelo Decreto-
Lei 949, de 1969, este permitia que o antigo Banco Nacional da Habitação (BNH), 
utilizasse recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para financiar 
a implantação ou expansão dos serviços de saneamento básico, e então incentivou a 
criação de Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESB’s), que se tornaram 
as executoras do referido Programa, sendo os recursos para elas transferidos pela 
União, através do BNH4. 

A partir desse panorama abriu espaços diversos para as empresas privadas na 
prestação de serviços aos entes federados de um modo geral, principalmente nos 
municípios brasileiros, como no caso de Mato Grosso, Cuiabá, estes serviços são 
terceirizados pela Companhia de Águas do Brasil (CAB). 

Moreira (1996) expressa, em linhas gerais que o atendimento à população 
urbana brasileira pode ser sintetizado em apenas 10% do total de esgotos produzido 
que recebe algum tipo de tratamento, ou seja, 90% são despejados in natura nos 
solos, rios, córregos e nascentes, constituindo-se na maior fonte de degradação do 
meio ambiente urbano e de proliferação de doenças infecciosas e parasitárias. Os 
indicadores de coleta de esgotos são insatisfatórios, pois menos de 39 milhões de 
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pessoas ainda não têm acesso a este serviço e os destinam a tratamentos de esgoto 
tradicionais e rudimentares. 

Na vigência do PLANASA, este foi bem sucedido em sua meta de elevar os 
níveis de atendimento de água, apresentando um acréscimo da ordem de 64 milhões 
de habitantes.  

Em tempo de modernidade tem sido pensando em outras bases e seguindo a 
lógica da constituição de 1988, conforme preconizada na lei 11.445 de 05 de janeiro 
de 2007 em que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, que altera 
as leis 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 
21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e também revoga a lei no 
6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências, bem como o decreto nº 7.217, 
de 21 de junho de 2010 que regulamenta a lei que estabelece as diretrizes nacionais. 

A lei 11.445/2007 foi um marco regulatório do saneamento no Brasil, ao 
estabelecer princípios que devem orientar as políticas públicas de saneamento básico: 
a universalidade, o acesso aos serviços como direito de todos, a equidade, todos têm 
direito a serviços de qualidade, a integridade, o acesso que entenda a necessidade 
dos cidadãos, a participação e controle social, as ações do poder público servindo aos 
interesses da população, a intersetorialidade, integração das políticas, programas e 
ações do setor com as de saúde, desenvolvimento urbano, meio ambiente, dentre 
outras, que são dimensões que balizam  a titularidade municipal e fortalecimento do 
poder local. 

No entanto essa legislação ficou estagnada por um período e foi retomado em 
2015 através da FUNASA, e Secretaria de Cidades-SECID ao estabelecer o termo de 
referência com várias instituições e unidades de ensino no país para a elaboração dos 
planos de saneamento básico, para os próximos 20 anos. No estado de Mato Grosso 
o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) está sendo desenvolvido em 106 
municípios, conforme divisão do MT/FOMENTO.  

2. O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Para o planejamento do saneamento municipal, o PMSB, constitui o principal 
instrumento, que proporciona a criação de mecanismos de gestão pública da 
infraestrutura do município e deve contemplar os quatro componentes dos serviços: 
abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos e de 
águas pluviais, os quais devem abranger todo o território do município, suas áreas 
urbana e rural, inclusive áreas indígenas e de quilombolas, assentamentos para os 
próximos 20 anos. 

A elaboração do Plano é o início do ciclo de planejamento dos serviços, sua 
aprovação é realizada em forma de lei municipal e sua revisão deve ocorrer a cada 
quatro anos. Fruto de processo de decisão político-social, e ampla mobilização da 
população, sua obrigatoriedade não pode ser vista apenas como exigência burocrática 
ou útil para a obtenção de recursos financeiros; deve-se constituir em uma ferramenta 
legítima, que reflita a realidade local e sua viabilidade técnica. 



 
Figura 1-Ciclo e planejamento 

Fonte: FUNASA (2010) 

  O objetivo da elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico de 
106 municípios mato-grossenses, selecionados segundo critérios de população e a 
necessidade de universalização dos serviços de saneamento básico. A elaboração 
dos Planos, que ora se inicia, com previsão de conclusão em 24 meses, será de 
responsabilidade do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMT e 
a equipe técnica terá participação de professores, técnicos e alunos (graduação e 
pós), dos cursos de engenharia, arquitetura, geologia, computação, serviço social, 
economia, inclusive técnicos externos contratados. 

O PMSB tem a sua equipe executora para os 106 municípios, formada por 
professores técnicos, bolsistas da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por 
engenheiros e equipe social, portanto integra profissionais de várias áreas de 
conhecimentos. 

O município deve compreender a importância do PMSB, etapa fundamental 
para o planejamento dos serviços, estabelecer estratégias de ação, exigir 
comprometimento dos governos estadual e federal, especialmente no suporte à 
implementação de programas e projetos definidos pelo PMSB. Se tal responsabilidade 
não for assumida, estaremos todos em falta com as futuras gerações. 

Para efetivação do PMSB é indispensável à formação dos grupos de trabalho 
contemplando vários atores sociais intervenientes para a operacionalização, grupos 
estes formados sob duas instâncias: Comitê de Coordenação e Comitê Executivo.  

O Comitê de Coordenação constitui a esfera consultiva e deliberativa, 
formalmente instituída, responsável pela condução da elaboração do PMSB que tem 
por atribuições: discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo; 
criticar e sugerir alternativas, buscar promover a integração das ações de 
saneamento, inclusive do ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira 
e ambiental, e que deve se reunir, no mínimo, a cada dois meses. 

Este comitê deverá ser formado por representantes (autoridades ou técnicos) 
das instituições do poder público municipal, estadual e federal relacionadas com o 



saneamento básico (prestadores de serviços de saneamento, secretarias de saúde, 
obras, infraestrutura e outras), bem como por representantes de organizações da 
sociedade civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos sociais, ONGs e 
outros). É recomendada a inclusão de representantes dos conselhos municipais, 
Câmara de Vereadores, Ministério Público e outros. 

Todo o desencadeamento do processo do PMSB foi pensado em termos de 
produtos, a começar pelo decreto (A) que constitui a sua primeira produção e outros, 
a saber: Plano de mobilização social (B); Relatório do diagnóstico técnico-participativo 
(C); Relatório da prospectiva e planejamento estratégico (D); Relatório dos programas, 
projetos e ações (E); Plano de execução (F); Minuta de projeto de Lei do Plano 
Municipal de Saneamento Básico (G); Relatório sobre os indicadores de desempenho 
do Plano Municipal de Saneamento Básico (H); Sistema de informações para auxílio 
à tomada de decisão (I); Relatório mensal simplificado do andamento das atividades 
desenvolvidas (J); e Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico (K). 

O PMSB tem como um dos principais objetivos a serem atingidos desencadear 
o processo de participação social na sua elaboração em todas as suas fases, como 
por exemplo: envolver a população na discussão das potencialidades e dos problemas 
de sustentabilidade e saneamento básico, e suas implicações; sensibilizar a 
sociedade, os gestores e técnicos municipais para a importância de investimentos em 
saneamento básico, os benefícios e vantagens, principalmente na elaboração de 
programa e projetos a serem realizados; bem como a sociedade para a 
responsabilidade coletiva na preservação e na conservação dos recursos naturais. 

Ainda dentro das fases à de se considerar o esforço coletivo da equipe 
executora do PMSB e de coordenação e executiva nos municípios para elaboração 
do diagnóstico participativo; prognóstico e planejamento estratégico (cenário de 
referência, programas projetos). 

O diagnóstico técnico participativo volta-se às percepções sociais e 
conhecimentos a respeito do saneamento, às suas características locais, realidade 
prática das condições de saneamento e saúde que complementam as informações 
técnicas levantadas ou fornecidas pelos prestadores de serviços e as formas de 
organização social da comunidade local. 

Quanto ao prognóstico e planejamentos estratégicos são relevantes às 
necessidades reais e os anseios da população para se definir o cenário de referência 
no devir e  os impactos socioambientais e sanitário dos empreendimentos de 
saneamento existentes e os futuros para a qualidade de vida da população. 

Ainda nesse contexto temos os programas, projetos e ações para alcance do 
cenário de referência, que implicam ter clareza das reais necessidades e anseios da 
população à hierarquização da aplicação de programas e seus investimentos e mais 
o ponto de vista da comunidade no levantamento de alternativas de soluções de 
saneamento, tendo em conta a realidade do município. 

Posterior a isso temos as fases que são constituídas pela execução, avaliação 
e previsão do PMSB, que visa estimular a prática permanente da participação e 
mobilização social na implantação da política municipal de saneamento básico, e a 



criação de novos grupos representativos com a sociedade não organizada, que esteja 
sensibilizada com conhecimentos mínimos de saneamento básico para acompanhar 
e fiscalizar a execução do PMSB. 

O PMS deverá prever os meios necessários para a realização de eventos 
setoriais de mobilização social (debates, oficinas, reuniões, seminários, conferências, 
audiências públicas, entre outros), que possibilite garantir, no mínimo, que esses 
eventos atinjam as diversas regiões administrativas e distritais do município, porém 
implica na organização do território municipal em Setores de Mobilização (SM); no 
intuito de abrigarem os eventos participativos e a efetivação da presença da 
comunidade. 

Ressaltamos que o papel da equipe social, nesse processo, é no sentido de 
auxiliar na realização das mobilizações, articulações de eventos     Audiências 
Públicas, Conferências e demais atividades, bem como os registros de memórias 
(atas, fotografias, relatórios e materiais de divulgação) nos eventos de participação 
social realizados como atividades desenvolvidas para elaboração do PMSB. 

O PMS deverá detalhar o planejamento de cada ação de mobilização e 
participação social incluindo a definição dos objetivos e metas da mobilização como 
segue: identificação de atores sociais parceiros ao apoio à mobilização social e 
avaliação dos programas de educação em saúde e mobilização social; infraestrutura 
para a realização dos eventos; estratégias de divulgação da elaboração do PMSB e 
dos eventos a todas as comunidades dos setores de mobilização; metodologia 
pedagógica das reuniões; e cronograma de atividades. 

Ressalta-se que todas essas atividades serão de responsabilidade do Comitê 
Executivo, que pode ser assessorado pelo Comitê de Coordenação. Mas torna-se 
imprescindível a participação de profissionais da área social e outras pessoas que 
conheçam profundamente as dinâmicas sociais do município para a elaboração do 
PMS. 

3. ENSAIO DO PMSB NO ÂMBITO DE MATO GROSSO 

A utilização do saneamento básico como instrumento de promoção de vida, 
bem estar social e saúde pressupõe a superação dos entraves tecnológicos, políticos 
e gerenciais que têm dificultado a extensão dos benefícios aos residentes em áreas 
rurais e urbanas dos municípios mato-grossenses. 

Grande parte dos problemas sanitários que afetam os munícipes está 
intrinsecamente relacionada com o meio ambiente e toda a população precisa 
conhecer como ocorre o sistema de saneamento básico, além de praticar um sistema 
de educação ambiental. 

A água, o esgoto, a drenagem e resíduos sólidos produzidos nos municípios, é 
de responsabilidade de todos, mas os responsáveis pela legislação são os vereadores 
e pela elaboração de planos, programas e projetos, execução de serviços, entre 
outros é o gestor municipal. 



Desta maneira o Comitê Executivo e Coordenação, durante todo o processo de 
mobilização para elaboração do PMSB e a posteriori, seja em reuniões de 
associações de moradores de bairros, movimento sem terra, agricultores, pecuaristas, 
empresários do comércio e da indústria, estudantes – todos precisam estar 
conscientes de seu papel na preservação da saúde, do meio ambiente e da política 
de segurança publica, tendo como seu grande aliado o Plano Municipal de 
Saneamento Básico de seu município. 

Como referenciado anteriormente, o PMSB vem trabalhando ativamente com 
106 municípios do estado de Mato grosso, em apoio à Gestão dos Sistemas de 
Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 habitantes, para a construção dos 
seus planos de saneamento, trazemos abaixo, na figura 2 e 3 como estão divididos 
os consórcios, ao todo 14 consórcios: 

 

 Figura 2-Municipios que participam do PMSB-106 

Fonte: PMSB-106 



 

Figura 3-Municipios que participam do PMSB-106 

Fonte: PMSB-106 

 

 

Figura 4-Municipios que participam do PMSB-106 

Fonte: PMSB-106 



 

A maior parte dos 106 municípios começou a participar PMSB em 2015, a partir 
da reunião de sensibilização com prefeito, os membros dos comitês receberam 
capacitação para elaborarem o PMS e nele, foram previstas atividades de mobilização 
junto aos demais atores sociais do município. Mensalmente os municípios têm 
realizado essas atividades e na amostragem que trouxemos para este artigo, contou 
com a participação no caso, de Portos dos Gaúchos, Campo Novo do Parecis e 
Jaciara com média de aproximadamente de 750 pessoas que têm contribuído no 
acompanhamento da execução do PMSB-MT, conforme relatos nos Produtos J. 

Entretanto, os integrantes dos comitês deveriam mensalmente a partir do PMS 
encaminhá-las com os devidos registros (atividade/ação desenvolvidas, fotografias e 
lista de presença) e à medida que isso não ocorre o município gera pendências, que 
quando não sanadas são prejudiciais à solicitação de financiamento no futuro.  

Frente ao exposto, com base na percepção da população na análise social, 
apresentamos um retrato dos 04 eixos do saneamento básico: abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e de resíduos sólidos, 
conforme seguem abaixo comentários sobre essa realidade nesses municípios: 

No que concerne ao de serviço de água, a realidade dos municípios, o 
abastecimento é realizado por rede pública e está próximo da universalização, sendo 
que em Jaciara já está universalizado, com afirmações que a água é de boa qualidade, 
com uma frequência que pode se ser considerada diária e por fim quase todas as 
casas dos municípios possuem reservatório.  

 No eixo serviço de esgotamento sanitário evidenciou que não existe rede de 
esgoto nas residências dos municípios, a maioria apontou como destino do esgoto, a 
fossa negra, fossa séptica e sumidouro, logo não contam com estação de tratamento 
e nem são incomodados pelo mau cheiro desta, já que ela não existe. 

A análise da percepção relativa ao manejo de águas pluviais mostrou 
problemas no período chuvoso, tais como alagamento, inundação e retorno de esgoto; 
e que não há bocas de lobos e galerias ou não existe a realização de manutenção ou 
limpeza; e não residem próximo a rio/córrego que corta a cidade, como também não 
existe nas margens do rio ou córrego mata ciliar para protegê-lo. 

Finalmente, o eixo sobre manejo de resíduos sólidos deixou claro que dispõe 
de coleta de lixo, com frequência variada; informaram que existem terrenos baldios 
com resíduos sólidos; dispõe de serviços de limpeza urbana, principalmente com 
ênfase na varrição; que existe coleta seletiva, exceto no município de Campo Novo 
do Parecis; e por fim que os resíduos são destinados para o lixão. 

Ressalta-se que, de acordo com Siqueira; Carvalho (1990) Mato grosso é um 
vasto território, dividido em 1974 em Mato Grosso e Mato Grosso, este último de onde 
falamos e que teve uma ocupação violenta, conforme historiadores mato-grossenses, 
mas é agraciado por 3 (três) biomas: cerrado, pantanal e floresta amazônica, com uma 
fauna e flora rica e diversificada, bem como possui importantes bacias hidrográficas, 



com   fronteiras secas e faz divisas com países do continente latino-americano  ao 
exemplo da Bolívia e Paraguai.  

Mas, com o advento da industrialização, Medeiros(1984) nos diz que tiveram 
lugar as desigualdades regionais, reforçou a existência de classes desiguais: o 
proletariado e a burguesia, bem como o crescimento de reindexações no setor social, 
que passou a exigir nos grandes centros do país e Mato Grosso como unidade 
federativa, também foi atingida e com um agravante – a imensidão territorial – muito 
distante dos centros econômicos, sem infraestrutura viária, intempéries climáticas, 
doenças tropicais, endemias e outros que obstaculizam o seu crescimento em todas 
as dimensões, muitas delas ainda perduram em pleno momento global 
contemporâneo. 

Gradativamente, o território mato-grossense passou a ser habito à custa de 
muito sofrimento, escassez de recursos diversos e finalmente desenvolveu 
economicamente. Hoje o estado é considerado “celeiro da soja”, cultiva-se também, 
em grande escala o milho, o algodão e a cana de açúcar, além de outras culturas. 
Mas, a agropecuária ainda é uma das suas atividades principais. O campo encontra-
se altamente mecanizado, com infraestrutura de armazenagens de grãos, silos, 
cooperativas e mais o agronegócio em crescimento, anteriormente escassos, a região 
do centro-oeste ganhou interesse e passou a se desenvolver, por se constituírem 
potencialmente ricos e capitalizáveis.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PMSB em Mato Grosso tem trabalhado no sentido de objetivar produtos 
como diagnóstico(C), prognóstico(D) e neste momento nos encontramos nesta fase à 
medida que aproximadamente 16 municípios estão concluindo as audiências publicas 
para validação desses produtos e aproximadamente 16 em processo. De uma forma 
geral, todos os municípios estão diante de grandes desafios para aprimorar as suas 
políticas e os seus planos de saneamento básico, a serem superados nos processos 
de avaliação e revisão. Superação desses desafios, necessária para alcançar 
melhores condições sanitárias e ambientais dos municípios, e promover a melhoria 
da qualidade de vida da população.  

 
Diante das discussões até aqui desenvolvidas pode-se afirmar que os 

processos que adotaram métodos de planejamento e de participação social chegaram 
a resultados mais satisfatórios, e apresentam melhor oportunidade de intervenção na 
qualidade e na organização do saneamento básico, e da qualidade de vida da 
população. 

O desencadeamento do PSMB dá margem a novas pesquisas, assim como é 
pertinente se aprofundar a utilização de metodologias inovadoras de planejamento no 
sentido de se elaborar os planos, projetos e similares sobre o saneamento básico e 
dos processos de participação social, assim como a realização de avaliações sobre a 
incorporação dos princípios da política pública de saneamento no Estado. 
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