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APRESENTAÇÃO 

Este relatório constitui-se no Produto H – Indicadores de Desempenho do Plano 

Municipal de Saneamento Básico e no Produto I – Sistema de Informações, no qual o 

primeiro trata da definição de mecanismos e procedimentos para monitoramento e avaliação 

dos objetivos e metas do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Currais Novos-

RN, e o segundo apresenta o sistema de informações, que se trata de uma ferramenta capaz de 

coletar e armazenar dados, e processá-los com o objetivo de produzir informações. 

Os indicadores para monitoramento do PMSB têm o objetivo principal de avaliar o 

atingimento das metas estabelecidas, com o decorrente alcance dos objetivos fixados, o 

efetivo funcionamento das ações de emergência e contingência definidas, bem como a 

consistência na participação e no controle social na tomada de decisões. 

O sistema de informações, por sua vez, tem a finalidade de monitorar a situação real 

do saneamento básico do município, baseado em dados e indicadores de naturezas diversas, os 

quais permitem a intervenção no ambiente e auxiliam no processo de tomada de decisões.  

Assim, o monitoramento do desempenho da implantação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico deve ser realizado de maneira sistemática e cotidianamente, dessa forma 

garantindo a melhoria da qualidade de vida da população. 
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1. INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

Os indicadores propostos neste documento têm o objetivo específico de facilitar 

o acompanhamento e monitoramento de desempenho dos objetivos e metas, bem como 

dos programas, projetos e ações estabelecidos no PMSB de Currais Novos-RN ao longo 

de sua execução. Isso porque, de maneira geral, eles permitem a identificação de 

avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas e necessidade de mudanças. 

Assim, os indicadores deverão ser adotados como forma permanente de 

avaliação de desempenho, com análise periódica de seus resultados e respectivas 

críticas. Além disso, eles deverão ser calculados com periodicidade definida, com base 

nos dados referentes ao período dos 12 meses anteriores ao mês de referência, sendo 

fundamental a confiabilidade dos dados utilizados nos cálculos dos indicadores para que 

se atinjam os objetivos a que eles foram propostos. 

No processo de elaboração foram considerados grupos de indicadores de 

avaliação que irão possibilitar o acompanhamento e monitoramento da evolução do 

PMSB, compostos por: um conjunto de indicadores para análise da situação político-

institucional; conjuntos de indicadores de: qualidade dos serviços de Abastecimento de 

Água; qualidade dos serviços de Esgotamento Sanitário; qualidade dos serviços de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; e qualidade dos serviços de Manejo de 

Águas Pluviais e Drenagem Urbana, urbanos, rurais e áreas especiais. Com isso, os 

indicadores selecionados deverão demonstrar de maneira resumida, os aspectos mais 

relevantes da evolução e desempenho do PMSB. 

  

1.1   DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 

Cada indicador, em particular, contribui para a quantificação do desempenho do 

PMSB sob um dado ponto de vista, numa dada área de planejamento e durante um dado 

período de tempo. Assim, ele funciona como um facilitador da avaliação do 

cumprimento de metas e objetivos e da análise de sua evolução. 

No acompanhamento e monitoramento do PMSB, tanto em função da eficácia 

no cumprimento de metas e ações quanto da efetividade dos seus desdobramentos junto 

à sociedade, devem ser buscadas informações estatísticas no próprio Plano, nos seus 

órgãos executores e, complementarmente, estatísticas públicas produzidas por órgãos 
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como o IBGE e outras. A sistematização dessas informações na forma de taxas, 

proporções, índices ou mesmo em valores absolutos, transforma-se em indicadores que 

deverão guardar uma relação direta com o objetivo programático original do PMSB. 

Deste modo, será realizado o monitoramento dos indicadores que refletirão o 

alcance do cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos para a universalização dos 

serviços de saneamento básico. Na observância do não atingimento dos objetivos 

traçados para o período avaliado, deverá ser criado plano de ação para identificação das 

dificuldades no cumprimento das ações planejadas e estabelecimento de um 

planejamento para sanar as dificuldades e/ou incluir ações complementares para apoiar 

seu atingimento, realizando o replanejamento das mesmas. 

A Tabela 1 apresenta formulário para implantação de plano de ação, para que na 

ocasião de verificação de não atingimento de algum dos objetivos ou metas do PMSB 

de Currais Novos-RN, seja utilizado como ferramenta para implementação da 

metodologia 5W2H, que possibilitará a sistematização das ações necessárias para agir 

corretivamente aos problemas geradores da desconformidade. O conjunto de 

Indicadores de desempenho do PMSB estão explicitados da Tabela 2 a Tabela 11. 

Além dos indicadores relacionados nas tabelas supracitadas, ressalta-se que deve 

ser realizado o acompanhamento de outros indicadores que permitam de outra forma 

acompanhar a evolução e melhoria das condições de vida da população do município, 

tais como: IDHM (renda, longevidade e educação), mortalidade infantil, notificações e 

mortalidade por doenças relacionadas ao saneamento, entre outros.
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Tabela 1 – Modelo para implantação de plano de ação baseado na metodologia 5W2H 

PLANO DE AÇÃO 

INDICA

DOR 

O QUE FAZER? 

(WHAT?) 

PORQUE? 

(WHY?) 

ONDE? 

(WHERE?) 

QUEM? 

(WHO?) 

QUANDO 

(WHEN)? 

COMO? 

(HOW?) 

QUANTO? (HOW 

MUCH?) 

RESULTADO DA 

AÇÃO 
DATA 

Indicador 

que não 

alcançou 

o objetivo 

ou meta 

estabeleci

do 

Planejar avaliação 

das causas geradoras 

do não atingimento 

dos objetivos e metas 

Indicar o que 

gerou a 

necessidade do 

Plano de ação 

Onde a ação de 

avaliação 

deverá ser 

operacionaliza

da 

Quem 

realizará a 

ação de 

verificação 

O período que 

deverão ser 

executadas as 

ações de 

verificação 

Procedimento

s necessário 

para 

execução das 

ações de 

verificação 

Se haverá custo para 

executar as ações de 

verificação (quanto, 

se houver) 

Qual ação prevista 

para sanar as 

dificuldades 

identificadas e/ou 

apoiar o 

atingimento dos 

objetivos e metas 

Data da 

elabora

ção do 

Plano 

de 

Ação 

                    

                    

                    

                    

                    

Acompanhamento da Implementação/ Avaliação da Eficácia: 

    

    

    

    

    

    

Responsável: 

Fonte: Comitê executivo PMSB Currais Novos-RN. 
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Tabela 2 – Indicadores de desempenho da situação político-institucional do setor de saneamento básico 

Indicador Conceito Objetivo Unidade Fórmula e Variáveis 
Periodicidade de 

cálculo 

Intervalo de 

validade 

Responsável pela 

divulgação/geração 

Lei Orgânica 

Existência de Lei 

Orgânica em 

conformidade com as 
Legislações Federais e 

Estaduais e com a 

realidade local 

Avaliar a existência 

de Lei Orgânica em 

conformidade com as 
Legislações Federais 

e Estaduais e com a 

realidade local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

- Anual  Gestor Público 

Código 
Sanitário 

Existência de Código 

Sanitário em 

conformidade com as 
Legislações Federais e 

Estaduais e com a 

realidade local 

Avaliar a existência 

de Código Sanitário 

em conformidade 
com as Legislações 

Federais e Estaduais 

e com a realidade 

local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

- Anual  Gestor Público 

Lei de Uso e 

Ocupação do 

Solo 

Existência de Lei de 
Uso e Ocupação do 

Solo em conformidade 

com as Legislações 

Federais e Estaduais e 
com a realidade local 

Avaliar a existência 

de Lei de Uso e 
Ocupação do Solo 

em conformidade 

com as Legislações 

Federais e Estaduais 
e com a realidade 

local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

- Anual  Gestor Público 

 Lei de 

Saneamento 

Existência de Lei de 

Saneamento em 

conformidade com as 

Legislações Federais e 
Estaduais e com a 

realidade local 

Avaliar a existência 

de Lei de 

Saneamento em 

conformidade com as 
Legislações Federais 

e Estaduais e com a 

realidade local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

- Anual Gestor Público 

Plano Diretor 

Existência de Plano 

Diretor em 

conformidade com as 
Legislações Federais e 

Estaduais e com a 

realidade local 

Avaliar a existência 

de Plano Diretor em 

conformidade com as 
Legislações Federais 

e Estaduais e com a 

realidade local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

- Anual  Gestor Público 

Fonte: Comitê executivo PMSB Currais Novos-RN. 
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Tabela 3 – Indicadores de desempenho da situação político-institucional do setor de saneamento básico (Continuação) 

Indicador Conceito Objetivo Unidade Fórmula e Variáveis 
Periodicidade 

de cálculo 

Intervalo 

de validade 

Responsável pela 

divulgação/geração 

Lei Tributária  

Existência de Lei 
Tributária em 

conformidade com as 

Legislações Federais e 

Estaduais e com a 
realidade local 

Avaliar a existência 
de Lei Tributária em 

conformidade com as 

Legislações Federais 

e Estaduais e com a 
realidade local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

- Anual Gestor Público 

Plano de Gestão 

Ambiental 

Existência de Plano de 
Gestão Ambiental em 

conformidade com as 

Legislações Federais e 

Estaduais e com a 
realidade local 

Avaliar a existência 
de Plano de Gestão 

Ambiental em 

conformidade com as 

Legislações Federais 
e Estaduais e com a 

realidade local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

- Anual Gestor Público 

Contrato de 

programa com a 
concessionaria  

Existência de contrato 

de programa com a 

concessionaria em 

conformidade com o 
Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

Avaliar a existência 

de contrato de 

programa com a 

concessionaria em 
conformidade com as 

Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

- Anual Gestor Público 

Política de 
educação 

sanitária 

Existência de Política 

de educação sanitária 
em conformidade com 

as Legislações 

Federais e Estaduais e 

com a realidade local 

Avaliar a existência 

da Política de 

educação sanitária 
em conformidade 

com as Legislações 

Federais e Estaduais 

e com a realidade 
local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

- Anual Gestor Público 
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Código de Meio 

Ambiente 

Existência de Código 
de Meio Ambiente em 

conformidade com as 

Legislações Federais e 

Estaduais e com a 
realidade local 

Avaliar a existência 
de Meio Ambiente 

em conformidade 

com as Legislações 

Federais e Estaduais 
e com a realidade 

local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

- Anual  Gestor Público 

Código de 

Obras 

Existência de Código 

de Obras em 

conformidade com as 

Legislações Federais e 
Estaduais e com a 

realidade local 

Avaliar a existência 

de Obras em 

conformidade com as 

Legislações Federais 
e Estaduais e com a 

realidade local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

- Anual  Gestor Público 

Lei de 

Regulamentação 

dos Grandes e 
Pequenos 

Geradores de 

Resíduos 

Sólidos 

Existência de 

Regulamentação dos 

Grandes e Pequenos 

Geradores de Resíduos 
Sólidos em 

conformidade com as 

Legislações Federais e 

Estaduais e com a 
realidade local 

Avaliar a existência 

da Lei 

Regulamentação dos 

Grandes e Pequenos 
Geradores de 

Resíduos Sólidos em 

conformidade com as 

Legislações Federais 
e Estaduais e com a 

realidade local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

- Anual Gestor Público 

Lei de 

Regulamentação 
da Logística 

Reversa 

Existência de Lei de 

Regulamentação da 

Logística Reversa em 

conformidade com as 
Legislações Federais e 

Estaduais e com a 

realidade local 

Avaliar a existência 

de Lei de 

Regulamentação da 

Logística Reversa em 
conformidade com as 

Legislações Federais 

e Estaduais e com a 

realidade local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

- Anual Gestor Público 

Fonte: Comitê executivo PMSB Currais Novos-RN. 
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Tabela 4 – Indicadores de desempenho da situação do serviço e infraestrutura de abastecimento de água da Zona Urbana 

Indicador Conceito Objetivo Unidade Fórmula e Variáveis 
Periodicidade 

de cálculo 

Intervalo 

de 

validade 

Responsável pela 

divulgação/geração 

Cobertura do 

abastecimento 
de água 

Percentual do número de 

domicílios ou da 

população do município 
com cobertura de 

abastecimento de água 

Avaliar o nível de 

acessibilidade de serviço, em 

relação à possibilidade de 
ligação dos usuários 

% 𝐼𝑐 =  
N° de economias cadastradas

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Índice de 

ligações 

ativas 

Percentual do número de 

economias cadastradas 

existentes ativas 

Avaliar o nível de controle 

do serviço, em relação à 

medição das perdas 

% 𝐼𝑐𝑎𝑑 =  
N° de economias ativas

N° de economias cadastradas
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Índice de 

micromedição  

Percentual de economias 

ativas com micromedição 

Avaliar o nível de cobertura 

de micromedição das 

ligações de água ativas 

% 𝐼𝑚𝑖𝑐 =  
N° de economias com micromedição

N° de economias ativas
∗ 100 

Anual Anual Gestor Público 

Índice de 

potabilidade 
da água 

distribuída 

Percentual de análises da 

qualidade da água em 

conformidade com os 
requisitos da portaria 

2914 do Ministério da 

Saúde 

Avaliar o nível de qualidade 

dos serviços em relação à 

potabilidade da água 

% 
𝐼𝑝𝑜𝑡 =  

N° de análises em conformidade 

N° de análises realizadas
∗ 100 

Anual Anual Gestor Público 

Índice de 
Perdas 

Percentagem de água 

produzida que não é 
faturada 

Avaliar o nível de 

sustentabilidade do serviço 
em termos econômico-

financeiros e ambientais 

% 
𝐼𝑝 =  

Volume produzido − Volume faturado

Volume produzido
∗ 100 

Anual 
Intervalo 

d Anual e 

validade 
Gestor Público 

Inadimplência 
Percentual de economias 

ativas inadimplentes 

Avaliar o nível de 

inadimplência 
% 

𝐼𝑖𝑛 =  
N° de economias ativas inadimplentes

N° de economias ativas
∗ 100 

Anual Anual Gestor Público 

Suprimento 

da demanda  

Relação do volume de 

água produzido 

comparado à demanda do 

município 

Avaliar a capacidade do 

município que atender à 

demanda de água 

% 
𝐼𝑠𝑢𝑝 =  

Volume diário de água produzida

Demanda diária
∗ 100 

Anual Anual Gestor Público 

Manutenção 
da 

infraestrutura 

do sistema 

Existência/Inexistência 
de infraestruturas com 

necessidade de reparos 

Avaliar a qualidade da 

infraestrutura do sistema 
- Presença/Ausência Anual Anual Gestor Público 

Fonte: Comitê executivo PMSB Currais Novos-RN. 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 

Indicadores de Desempenho do PMSB e Sistema de   Informações 

 

17 

 

Tabela 5 – Indicadores de desempenho da situação do serviço e infraestrutura de abastecimento de água da Zona Rural e Áreas especiais. 

Indicador Conceito Objetivo Unidade Fórmula e Variáveis 
Periodicidade 

de cálculo 

Intervalo 

de 

validade 

Responsável pela 

divulgação/geração 

Cobertura do 
abastecimento 

de água 

Percentual do número de 

domicílios ou da 
população do município 

com cobertura de 

abastecimento de água 

Avaliar o nível de 

acessibilidade de serviço, em 
relação à possibilidade de 

ligação dos usuários 

% 𝐼𝑐 =  
N° de economias cadastradas

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Índice de 

ligações 

ativas 

Percentual do número de 

economias cadastradas 

existentes ativas 

Avaliar o nível de controle 

do serviço, em relação à 

medição das perdas 

% 𝐼𝑐𝑎𝑑 =  
N° de economias ativas

N° de economias cadastradas
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Índice de 

micromedição  

Percentual de economias 

ativas com micromedição 

Avaliar o nível de cobertura 

de micromedição das 
ligações de água ativas 

% 𝐼𝑚𝑖𝑐 =  
N° de economias com micromedição

N° de economias ativas
∗ 100 

Anual Anual Gestor Público 

Índice de 

potabilidade 

da água 

distribuída 

Percentual de análises da 

qualidade da água em 

conformidade com os 

requisitos da portaria 

2914 do Ministério da 
Saúde 

Avaliar o nível de qualidade 

dos serviços em relação à 

potabilidade da água 

% 
𝐼𝑝𝑜𝑡 =  

N° de análises em conformidade 

N° de análises realizadas
∗ 100 

Anual Anual Gestor Público 

Índice de 

Perdas 

Percentagem de água 
produzida que não é 

faturada 

Avaliar o nível de 
sustentabilidade do serviço 

em termos econômico-

financeiros e ambientais 

% 
𝐼𝑝 =  

Volume produzido − Volume faturado

Volume produzido
∗ 100 

Anual 
Intervalo 

d Anual e 

validade 
Gestor Público 

Inadimplência 
Percentual de economias 

ativas inadimplentes 

Avaliar o nível de 

inadimplência 
% 

𝐼𝑖𝑛 =  
N° de economias ativas inadimplentes

N° de economias ativas
∗ 100 

Anual Anual Gestor Público 

Suprimento 

da demanda  

Relação do volume de 

água produzido 

comparado à demanda do 
município 

Avaliar a capacidade do 

município que atender à 
demanda de água 

% 
𝐼𝑠𝑢𝑝 =  

Volume diário de água produzida

Demanda diária
∗ 100 

Anual Anual Gestor Público 

Manutenção 
da 

infraestrutura 

do sistema 

Existência/Inexistência 

de infraestruturas com 

necessidade de reparos 

Avaliar a qualidade da 

infraestrutura do sistema 
- Presença/Ausência Anual Anual Gestor Público 
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Índice 
comunidades 

rurais que 

possuem 

dessalinizador 
em 

funcionament

o 

Percentual do número de 

comunidades rurais que 

possuem dessalinizador 
em funcionamento  

Avaliar o percentual de 

comunidades contempladas 

com dessalinizadores em 

relação ao total de 
comunidades do município 

% 𝐼𝑑𝑒𝑠 =  
N° de comun. c/ dessalinizador 

N° total de comunidades rurais
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Índice 

comunidades 

rurais que 
possuem 

sistema 

simplificado 

de tratamento 

Percentual do número de 

comunidades rurais que 
possuem sistema 

simplificado de 

tratamento 

Avaliar o percentual de 

comunidades contempladas 

com sistema simplificado de 
tratamento em relação ao 

total de comunidades do 

município 

% 𝐼𝑑𝑒𝑠 =  
N° de comun. c/ sistema

N° total de comunidades rurais
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Fonte: Comitê executivo PMSB Currais Novos-RN. 
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Tabela 6 – Indicadores de desempenho da situação do serviço e infraestrutura de esgotamento sanitário da Zona Urbana. 

Indicador Conceito Objetivo Unidade Fórmula e Varáveis 
Periodicidad

e de cálculo 

Interval

o de 

validade 

Responsável pela 

divulgação/geraçã

o 

Cobertura do 

esgotamento 

sanitário 

Percentual do número 
de domicílios ou da 

população do 

município com 

cobertura de 
esgotamento sanitário 

Avaliar o nível de 
acessibilidade de 

serviço, em 

relação à 

possibilidade de 
ligação dos 

usuários 

% 𝐼𝑐𝑒 =  
N° de domicílios com acesso a esgotamento sanitário

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

Anual Anual Gestor Público 

Adequação 

de banheiros 

Percentagem de 

domicílios sem 

unidades sanitárias 

conforme padrão 
estabelecido pela 

FUNASA 

Avaliar o nível da 

deficiência da 

infraestrutura dos 

domicílios do 
município 

% 𝐼𝑏𝑎𝑛 =  
N° de domicílios com banheiro adequado

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Destinação 

final 
adequada 

Percentagem de 

esgoto destinado 

adequadamente de 
acordo com a 

eficiência de 

tratamento 

Avaliar o nível de 

sustentabilidade 

ambiental do 

sistema, em 
relação à 

adequada 

destinação do 

esgoto 

% 𝐼𝑑𝑒𝑠 =  
Volume de esgoto destinado adequadamente

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Reuso do 
esgoto 

tratado 

Percentagem de 
esgoto tratado 

destinado a reuso 

Avaliar o nível de 

sustentabilidade 
ambiental do 

sistema, em 

relação ao reuso 

do esgoto tratado 

% 𝐼𝑟𝑒 =  
Volume de esgoto destinado a reuso

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Manutenção 

da 
infraestrutura 

do sistema 

Existência/Inexistênci

a de infraestruturas 
com necessidade de 

reparos 

Avaliar a 

qualidade da 
infraestrutura do 

sistema 

- Presença/Ausência Anual Anual Gestor Público 

Fonte: Comitê executivo PMSB Currais Novos-RN.  
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Tabela 7 – Indicadores de desempenho da situação do serviço e infraestrutura de esgotamento sanitário da Zona Rural e áreas especiais. 

Indicador Conceito Objetivo Unidade Fórmula e Varáveis 
Periodicidad

e de cálculo 

Interval

o de 

validade 

Responsável pela 

divulgação/geraçã

o 

Cobertura do 

esgotamento 

sanitário 

Percentual do número 
de domicílios ou da 

população do 

município com 

cobertura de 
esgotamento sanitário 

Avaliar o nível de 
acessibilidade de 

serviço, em 

relação à 

possibilidade de 
ligação dos 

usuários 

% 𝐼𝑐𝑒 =  
N° de domicílios com acesso a esgotamento sanitário

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

Anual Anual Gestor Público 

Adequação 

de banheiros 

Percentagem de 

domicílios sem 

unidades sanitárias 

conforme padrão 
estabelecido pela 

FUNASA 

Avaliar o nível da 

deficiência da 

infraestrutura dos 

domicílios do 
município 

% 𝐼𝑏𝑎𝑛 =  
N° de domicílios com banheiro adequado

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Destinação 

final 
adequada 

Percentagem de 

esgoto destinado 

adequadamente de 
acordo com a 

eficiência de 

tratamento 

Avaliar o nível de 

sustentabilidade 

ambiental do 

sistema, em 
relação à 

adequada 

destinação do 

esgoto 

% 𝐼𝑑𝑒𝑠 =  
Volume de esgoto destinado adequadamente

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Reuso do 
esgoto 

tratado 

Percentagem de 
esgoto tratado 

destinado a reuso 

Avaliar o nível de 

sustentabilidade 
ambiental do 

sistema, em 

relação ao reuso 

do esgoto tratado 

% 𝐼𝑟𝑒 =  
Volume de esgoto destinado a reuso

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Manutenção 

da 
infraestrutura 

do sistema 

Existência/Inexistênci

a de infraestruturas 
com necessidade de 

reparos 

Avaliar a 

qualidade da 
infraestrutura do 

sistema 

- Presença/Ausência Anual Anual Gestor Público 

Fonte: Comitê executivo PMSB Currais Novos-RN. 
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Tabela 8 – Indicadores de desempenho da situação do serviço e infraestrutura de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos da Zona Urbana. 

Indicador Conceito Objetivo Unidade Fórmula e Variáveis 
Periodicidade 

de cálculo 

Intervalo 

de 

validade 

Responsável pela 

divulgação/geração 

Cobertura da 

coleta 

Percentual do número de 

domicílios ou da população do 

município com cobertura de 

coleta de resíduos sólidos 

Avaliar o nível de 

acessibilidade ao serviço de 

coleta de resíduos sólidos 
% 𝐼𝑐𝑐 =  

N° de domicílios com acesso à coleta de resíduos sólidos

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Destinação 
adequada dos 

resíduos sólidos 

Percentagem dos resíduos 

sólidos gerados destinados 

adequadamente de acordo com 

a Lei 12.305/2010 

Avaliar o nível de 

sustentabilidade ambiental 

do sistema, em relação à 

adequada destinação dos 

resíduos sólidos 

% 𝐼𝑑𝑟 =  
Massa de resíduos sólidos destinados adequadamente

Total de resíduos sólidos gerados
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Cobertura do 
serviço limpeza 

pública 

Percentual de ruas centrais que 

recebem serviços de limpeza 

urbana diários ou alternados 

Avaliar o índice de execução 

do programa 
% 𝐼𝑙𝑢 =  

N° de ruas atendidas pelo serviço de limpeza urbana

N° de ruas projetadas para recebimento do serviço
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Existência de 

legislação que 

regulamente a 
Logística 

Reversa 

Existência de regulamentação 

da Logística Reversa em 

conformidade com as 

Legislações Federais e 

Estaduais e com a realidade 

local 

Avaliar a existência de 

regulamentação da Logística 

Reversa em conformidade 

com as Legislações Federais 

e Estaduais e com a 

realidade local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

Anual Anual Gestor Público 

Existência de 
Legislação que 

regulamente a 

atuação dos 

grandes 
geradores 

Existência de regulamentação 

da atuação dos grandes 

geradores em conformidade 

com as Legislações Federais e 

Estaduais e com a realidade 

local 

Avaliar a existência de 

regulamentação da atuação 

dos grandes geradores em 

conformidade com as 

Legislações Federais e 

Estaduais e com a realidade 

local 

- 

Existe em conformidade com a legislação = 1 

Existe, porém não em conformidade = 0 

Não existe = 0 

Anual 
Intervalo 

d Anual 
validade 

Gestor Público 

Geração per 

capita de 

resíduos sólidos 

Quantidade média de resíduo 

sólido gerado por cada 

habitante 

Avaliar o nível de geração de 

resíduo sólido 
Kg / hab.dia 𝐼𝑟𝑠 =  

Total de resíduos sólidos gerados (Kg)

População (hab) ∗ Intervalo analisado (dias)
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Fonte: Comitê executivo PMSB Currais Novos-RN. 
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Tabela 9 – Indicadores de desempenho da situação do serviço e infraestrutura de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos da Zona Rural e áreas especiais. 

Indicador Conceito Objetivo Unidade Fórmula e Variáveis 
Periodicidade 

de cálculo 

Intervalo 

de 

validade 

Responsável pela 

divulgação/geração 

Cobertura da 

coleta 

Percentual do número 
de domicílios ou da 

população do 

município com 

cobertura de coleta de 
resíduos sólidos 

Avaliar o nível de 

acessibilidade ao serviço 

de coleta de resíduos 

sólidos 

% 𝐼𝑐𝑐 =  
N° de domicílios com acesso à coleta de resíduos sólidos

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Destinação 

adequada dos 

resíduos sólidos 

Percentagem dos 
resíduos sólidos 

gerados destinados 

adequadamente de 

acordo com a Lei 
12.305/2010 

Avaliar o nível de 
sustentabilidade 

ambiental do sistema, 

em relação à adequada 

destinação dos resíduos 
sólidos 

% 𝐼𝑑𝑟 =  
Massa de resíduos sólidos destinados adequadamente

Total de resíduos sólidos gerados
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Geração per 
capita de resíduos 

sólidos 

Quantidade média de 
resíduo sólido gerado 

por cada habitante 

Avaliar o nível de 
geração de resíduo 

sólido 

Kg / hab.dia 𝐼𝑟𝑠 =  
Total de resíduos sólidos gerados (Kg)

População (hab) ∗ Intervalo analisado (dias)
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Fonte: Comitê executivo PMSB Currais Novos-RN. 
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Tabela 10 – Indicadores de desempenho da situação do serviço e infraestrutura de manejo das águas pluviais da Zona Urbana. 

Indicador Conceito Objetivo Unidade Fórmula e Variáveis 
Periodicidade 

de cálculo 

Intervalo 

de 

validade 

Responsável pela 

divulgação/geração 

Cobertura de 

drenagem e 

pavimentação 

Percentagem do 

número total de ruas 

com drenagem e 
pavimentação 

Avaliar o nível de 

acessibilidade de 

serviço, em relação a 
drenagem e 

pavimentação das ruas 

% 𝐼𝑐𝑑𝑝 =  
N° de ruas com drenagem e pavimentação

N°  total de ruas na zona urbana
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Incidência de 

alagamentos em 

pontos urbanos 

Percentagem de focos 

de alagamentos em 

áreas identificadas 

susceptíveis a 
alagamentos 

Avaliar a eficiência das 

medidas para solucionar 

problemas de 

alagamento nas áreas 
identificadas deficientes 

em relação à drenagem 

% 𝐼𝑎𝑙 =  
N° de focos de alagamento

N°  de pontos suceptíveis a alagamentos já observados
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Manutenção da 

infraestrutura do 

sistema 

Existência/Inexistência 

de infraestruturas com 

necessidade de reparos 

Avaliar a qualidade da 

infraestrutura do sistema 
- Presença/Ausência Anual Anual Gestor Público 

Fonte: Comitê executivo PMSB Currais Novos-RN. 
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Tabela 11 – Indicadores de desempenho da situação do serviço e infraestrutura de manejo das águas pluviais da Zona Rural e áreas especiais. 

Indicador Conceito Objetivo Unidade Fórmula e Variáveis 
Periodicidade 

de cálculo 

Intervalo 

de 

validade 

Responsável pela 

divulgação/geração 

Pavimentação de 

áreas críticas 

Percentagem do 
número total de pontos 

críticos nas estradas de 

acesso às comunidades 

com pavimentação 

Avaliar o nível de 
acessibilidade de 

serviço, em relação à 

pavimentação de pontos 

críticos para a zona rural 
e áreas especiais 

% 𝐼𝑝𝑐𝑟 =  
N° de pontos críticos pavimentados

N° total de pontos críticos já identificados
∗ 100 Anual Anual Gestor Público 

Passagem 

molhada 

Percentagem de focos 
de alagamentos em 

pontos críticos de 

acumulação de água 

nos acessos das 
comunidades rurais e 

áreas especiais 

Avaliar a eficiência das 
medidas para solucionar 

problemas de 

alagamento nos acessos 

das comunidades rurais e 
áreas especiais 

% 
𝐼𝑎𝑙𝑟 =  

N° de focos de alagamento

N°  de pontos críticos nos acessos às comunidades já observados
∗ 100 

Anual Anual Gestor Público 

Fonte: Comitê executivo PMSB Currais Novos-RN.
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2. SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO 

A estruturação e implantação de um sistema de informações municipais sobre 

saneamento é uma das atividades integrantes do PMSB. O sistema é uma exigência 

legal, definida no inciso VI, art. 9° da Lei nº 11.445/2007, e representa uma ferramenta 

fundamental para a gestão municipal do saneamento. 

De maneira simplificada, trata-se de um sistema automatizado, capaz de 

monitorar a situação real do saneamento no município de Currais Novos-RN, tendo 

como base dados e indicadores de diferentes naturezas. 

O processo de coleta de dados para alimentação do sistema deve ser realizado 

anualmente, sendo levantadas informações sobre abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. 

 

2.1   SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO 

(SIMISAB) 

Segundo a Lei n° 11.445/2007 é titularidade da prestação dos serviços públicos 

de saneamento básico dos municípios formular a respectiva política pública, elaborar os 

planos de saneamento básico e estabelecer sistema de informações, articulado com o 

Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS) (CARDOSO; MAIA; 

CARLOS, 2015b). Diante das diretrizes nacionais, faz-se necessário, a elaboração de 

um Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico, sobretudo decorrente 

das dificuldades da produção do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos 

municípios de pequeno porte. Nesse contexto, a Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental (SNSA) mostrou que os municípios apresentam dificuldade na execução do 

sistema municipal de informações (CARDOSO; MAIA; CARLOS, 2015a).  

Para suprir essa demanda, o Sistema Municipal de Informações em Saneamento 

Básico (SIMISAB) foi criado como solução padronizada e de aplicação voluntária. O 

sistema é instrumento de informações com finalidade de uma gestão pública 

transparente e uma ferramenta de planejamento e gestão dos municípios (Carlos, 

2017a). Portanto, os objetivos são estimular o registro e sistematização de informações 

sobre saneamento pelos municípios, além de contribuir na elaboração, no 

monitoramento, na avaliação e na revisão do PMSB. 
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O sistema foi criado no âmbito do Projeto “GEPRO_MCID_SNIS_II_2011”, 

através de um Grupo de Trabalho (GT) composto por pesquisadores contratados, 

analistas de Tecnologia da Informação e especialistas em saneamento internos à SNSA 

(CARDOSO; MAIA; CARLOS, 2015a).  

A estrutura do SIMISAB é distribuída em quatro módulos, conforme 

esquematizado na figura 1.1. Os módulos são organizados em blocos temáticos 

mostrados da figura 1.2 a 1.5. 

Figura 1 – Estrutura Modular do SIMISAB. 

 

Fonte: Adaptada de Cardoso, Maia e Carlos, 2015a. 

O módulo de cadastro objetiva caracterizar o município a partir de dados 

socioeconômicos, demográficos, referentes à sua localização, e aspectos institucionais 

dos serviços, como identificação e cadastramento dos prestadores (CARDOSO; MAIA; 

CARLOS, 2015a), mostrado na figura 1.2. 

Figura 2 – Módulo de Cadastro do SIMISAB. 

 
Fonte: Carlos, 2017b. 

 O módulo de gestão de saneamento visa levantar informações sobre oito blocos 

temáticos da gestão dos serviços de saneamento (CARDOSO; MAIA; CARLOS, 

2015a), mostrado na figura 1.3. As estruturas dos blocos objetivam: 1) “Informações 

gerais do município” – referente à bacia hidrográfica pertencente ao município, 

M
ó
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u
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s 
Cadastro 

Gestão 

Monitoramento e 
Avaliação 

Prestação de Serviço 
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população residente, extensão territorial, entre outros; 2) “Informações sobre gestão 

associada” – se o município participa de consórcio na área de saneamento, identificação 

do consórcio, serviços de saneamento com atuação do consórcio, entre outros; 3) 

“Informações sobre a política municipal de saneamento básico” – existência da política, 

conteúdo da política, fundo da universalização do saneamento básico, entre outros; 4) 

“Informações sobre o plano municipal de saneamento básico” – existência do plano, 

recursos financeiros, serviços contemplados entre outros; 5) “Informações sobre a 

participação e controle social” - caráter do conselho, composição do conselho, 

conferências que o conselho participa, entre outros; 6) “Informações sobre a regulação e 

fiscalização” – existência de regulação e fiscalização, instrumentos de regulação, 

modalidades dos serviços regulados e fiscalizados, entre outros; 7) “Informações sobre 

saneamento rural” – água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos; 8) “Informações 

sobre saneamento em comunidades tradicionais” - existência das comunidades, 

utilização de informações sobre água, esgotamento sanitário, entre outros (Carlos, 

2017b). 

Figura 3 – Módulo de Gestão do SIMISAB. 

 
Fonte: Carlos, 2017b. 

 O módulo de monitoramento e avaliação simplificados tem objetivo de 

apresentar o panorama geral da gestão, em especial da prestação de serviços. A figura 

1.4 mostra os quatro grupos temáticos: 1) “Relatório do módulo de prestação de 

serviço” – composto por tabelas com o conjunto de informações e indicadores da 

prestação dos serviços de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, segundo cada 

agrupamento de dados; 2) “Relatórios dos módulos de cadastro” – composto por tabelas 

com o conjunto de informações definidas; 3) “Relatórios dos módulos de gestão” – 

composto por tabelas com o conjunto de informações definidas; 4) “Diagnóstico do 

módulo de prestação dos serviços” – composto por tabelas e gráficos com informações e 
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indicadores selecionados para os serviços de água, resíduos sólidos e esgotamento 

sanitário e comparações na série histórica dos últimos 5 anos, com médias regionais, 

estaduais e do Brasil (Carlos, 2017d). 

Figura 4 –  Módulo de Monitoramento e Avaliação do SIMISAB. 

 
Fonte: Carlos, 2017d. 

  O módulo da prestação de serviço (figura 1.5) utiliza a base de dados do 

SNIS de abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. O componente de drenagem e manejo de águas pluviais encontra-se 

em caráter experimental desde 2016, portanto o sistema padrão inicia sem este 

componente (Carlos, 2017c). 

Figura 5 – Módulo de Prestação de Serviço do SIMISAB.  

 
Fonte: Carlos, 2017c. 
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A rede de informantes dos blocos e módulos é disponibilizada na figura 2.0. A 

qual destaca o papel principal do titular no que se refere à gestão, alimentação do 

Sistema de Informações e a estreita relação do próprio titular ou outro prestador com os 

prestadores e entes reguladores, também geradores de informações de importância par 

ao planejamento e gestão municipais (CARDOSO; MAIA; CARLOS, 2015a). 

Figura 6 –  Rede de informantes dos blocos/módulos do SIMISAB. 

 
Fonte: Cardoso, Maia e Carlos, 2015a. 

Tendo em vista o que foi apresentado anteriormente, neste Plano Municipal de 

Saneamento Básico, adotou-se o SIMISAB como sistema de informações do município 

de Currais Novos-RN. 

 . 
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