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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

 Desde Fevereiro de 2014 está sendo elaborado o Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) para o município de Elói Mendes. Este trabalho está sendo realizado por 

empresa contratada após realização de processo licitatório. O PMSB é um importante 

mecanismo para conhecer as carências do Município e demonstrar os programas, projetos e 

ações que irão ser executados nos próximos 20 anos em relação ao abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos, limpeza urbana e drenagem pluvial e, a 

partir disso, organizar e estabelecer condições para a prestação desses serviços, da forma que 

cheguem a todo cidadão, integralmente, sem interrupção e com qualidade. A elaboração deste 

plano está na reta final e teve a realização de várias audiências públicas para esclarecer a 

população a real situação do Município. Em Março acontecerá a Conferência de apresentação 

do PMSB.  

 Abaixo segue os relatórios elaborados até o momento, em versões preliminares, 

portanto, sujeitos a correções e/ou atualizações frente às sugestões e criticas que surgirem por 

um período de 15 (quinze) dias contados a partir da sua publicação, realizada no dia 13 de 

fevereiro de 2015, que deverão ser encaminhadas para o e-mail 

agricultura@eloimendes.mg.gov.br. Após essa data se não houver manifestações as versões 

serão computadas como FINALIZADAS. 

“Seja um cidadão participativo das políticas públicas do seu município.” 

 

Plano de Mobilização Social 

 

 O Plano de Mobilização Social ocorre na fase inicial do processo, onde serão 

planejados todos os procedimentos, estratégias, mecanismos e metodologias que serão 

aplicados ao longo de todo o período de elaboração do PMSB visando garantir a efetiva 

participação social. 
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Diagnóstico Técnico Participativo 

 

 O Diagnóstico Técnico Participativo é a base orientadora do PMSB. Abrange os 

quatro componentes do saneamento básico (água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo 

dos resíduos sólidos) consolidando informações sobre as condições dos serviços, quadro 

epidemiológico e de saúde, indicadores sócio-econômicos e ambientais além de toda 

informação correlata de setores que se integram ao saneamento. 

 

 

Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólido/PGIRS 

 

 Contém neste relatório o diagnóstico, o prognóstico, os programas, os projetos e as 

ações de emergência e contingência do sistema de limpeza urbana e manejo de todos os 

resíduos sólidos gerados no Município de Elói Mendes /MG. 

 O Gerenciamento Integrado do Sistema de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos 

Sólidos é, em síntese, produto do envolvimento de diferentes órgãos da administração pública 

e da sociedade civil com o propósito de realizar a limpeza pública, a coleta, o tratamento e a 

disposição final dos resíduos, elevando, assim, a qualidade de vida da população e 

promovendo o anseio da cidade. 

 

Prognóstico. Programas, Projetos e Ações. Plano de Execução 

 

 Este relatório abrange a Prospectiva e Planejamento Estratégico  (Prognóstico) do 

PMSB do Município de Elói Mendes. É na fase de Prospectiva e Planejamento Estratégico 

que serão efetivamente elaboradas as estratégias de atuação para melhoria das condições dos 

serviços saneamento para os próximos 20 anos. 

Neste relatório também consta os Programas, Projetos e Ações definidos para o PMSB onde 

foram criados programas de governo municipal específicos que contemplem soluções práticas 

(ações) para alcançar os objetivos e ainda que compatibilizem o crescimento econômico, a 

sustentabilidade ambiental e a equidade social no município, além do Plano de Execução que 

contempla a programação da implantação dos programas, projetos e ações que deveram ser 
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desenvolvidos. Considerando metas em horizontes temporais distintos, estimativa de custos e 

as principais fontes de recursos que poderão ser utilizadas para a implantação dos mesmos. 

 


