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Saneamento é Básico
[Seminário Legislativo]

TEMA 1
SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Relatório-Síntese dos Subtemas: "Saneamento e Saúde', "Saneamento
e Ambiente", "Saneamento e Cidadania".

DIRETRIZES GERAIS

1 - Regulamentaroart. l92daCons-
tituição do Estado de Minas Gerais, assegu-
rando:

a) o direito ao saneamento e salubri-
dade ambientais àspopu-
lações urbana e rural, de
forma igualitária e

b) a boa qualidade dos
serviços prestados.

2- Considerar a deficiên-
cia ou a falta de serviços
adequados de saneamento
básico como ação degrada-
dora do meio ambiente,
uma vez que resulta em
danos à saúde e ao bem-
estar das populações.

3 - Considerar as seguintes ativi-
dades de saneamento básico como priori-
tárias na melhoria do meio ambiente:

a)preservação de mananciais super-
ficiais e subterrâneos, utilizados ou com
utilização prevista para abastecimento pú-
blico, e

b) coleta e disposição sanitária ade-
quada dos esgotos e dos resíduos sólidos
urbanos (lixo), tendo em vista o controle

da poluição hídrica e da contaminação por
patogênicos.

4 - Considerar a poluição sonora e a
poluição do ar como aspectos da política
de saneamento ambiental, notadamente
nas áreas urbanas.

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS

5 - Promover a compatibilização e o
desenvolvimento articulado das políticas
de saneamento básico, meio ambiente,
saúde, habitação, recursos hídricos, uso e
ocupação do solo, observando-se:

a) a realização de gestões conjuntas
dos conselhos estaduais de saneamento, de
meio ambiente, de saúde, de recursos
hídricos e de habitação, para a avaliação e
a compatibilização das respectivas políti-
cas e programas estaduais;

b) a adoção de tecnologias e ações
planejadas para a implementação de pro-
gramas de saneamento voltadas para a
preservação do meio ambiente e para a
melhoria da qualidade de vida das popu-
lações, e

c) o estabelecimento de diretrizes e
planos específicos para a adequação de
sistemas de saneamento básico já implanta-
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dos, ou em implantação, que COnSti- mente para os segmentos de baixa informações relativas ao saneamen-
tuam atividades degradadoras do renda.	 to básico nas fases de diagnóstico,
meio ambiente.	 9 - Definir os programas, pro- planejamento, implementação e ava-

6 - Assegurar a compatibiliza- jetos, obras prioritárias e planos liação dos diversos programas.
ção dos planos de saneamento bási- plurianuais de saneamento básico e	14 - Compatibilizar os planos
co com os Planos Diretores exis- conseqüente alocação de recursos de uso e ocupação do solo urbano e
tentes.	 financeiros, a partir de critérios epi- rural com a implantação e operação

7 - Considerar a política de demiológicos, sanitários, ambientais de serviços adequados de sanea-
saneamento básico como parte e sociais. Para tanto deverá ser man- mento básico, observando-se os re-
tegrante da política habitacional, tido banco de dados atualizado, ga- cursos naturais disponíveis e as ca-
observando-se que os adensamen- rantindo sua divulgação sistemática. racterísticas geológicas e do relevo,
tos e assentamentos habitacionais lO - Incentivar a implemen- notadamente nas áreas suscetíveis a
deverão ser condicionados à prévia tação do desenvolvimento científi- inundações, a processos erosivos e
solução dos problemas de sanea- co, tecnológico e gerencial do setor nas áreas cársticas.
mento básico, e considerando,
ainda:	 15 - Compatibilizar os usos

a) a atuação articulada dos	Os programas, as obras	múltiplos da água, priorizando o

órgãos públicos municipais, esta-	iiái	consumo humano sobre outras

duais e federais, evitando confli-
prortr as e os planos	modalidades de consumo, bem

tos de ações, e	 plurianuais de saneamento como o uso e a ocupação do solo

b)adefiniçãoconjuntavisan-  básico devem levar em conta nas bacias de contribuição dos

do à solução das questões relati-	 mananciais utilizados para abas-

vas à disposição sanitária adequa-	critérios epidemiológicos,	tecimento público.
16 -Adotaras bacias hidrográ-

urbanos (lixo).
da dos esgotos e dos resíduos	sanitários, ambientais e	

ficas como unidades de planeja-
8 - As diretrizes e os inves- sociais	 mento visando a melhoria e a-

timentos relacionados aos siste- preservação da qualidade da água,
mas e à prestação de serviços de de saneamento básico, visando à cabendo ao Estado promover a devi-
saneamento básico, ao atenderem busca de alternativas adaptadas às da compatibilização entre as ações
aos objetivos e às peculiaridades no realidades de cada região, notada- de saneamento básico, de habitação,

de uso e ocupação do solo, denível local, deverão levar em conta: mente nos seus aspectos sócio-	-
a)as diretrizes do desenvolvi- econômicos e culturais.	preservação do meio ambiente e de

mento urbano e rural e de pre-	II - Incentivar o desenvolvi- gestãodosrecursoshídricos,obser-
servação do meio ambiente;	mento de metodologias de avaliação vada a participação das comunidades

b)mecanismos que propiciem do quadro ambiental, com a final i_ nos planos a serem implantados.
à população de baixa renda o acesso dade de subsidiar as ações de saúde	17 - Prover, por intermédio
aos serviços;	 e saneamento básico.	 dos órgãos do Estado, o apoio íris-

c) as condições, a organização 12 - Promover a avaliação dos titucional e técnico aos municípios
e as demandas sócio-econômicas da sistemas sanitários existentes den- em todas as questões relativas ao
população;	 tro do Plano Estadual de Saneamen- saneamento básico, com especial

d) as exigências de proteção e to Básico e buscar soluções para a atenção para resíduos sólidos urba-
melhoria da saúde pública, e	implementação das melhorias físicas nos (lixo) e drenagem.

e) as diretrizes estabelecidas necessárias.	 18 - Estabelecer um acompa-
para a implantação ou regularização	13 - Estabelecer procedímen- nhamento sistemático das ações de
de núcleos habitacionais, especial- tos de sistematização de dados e saúde pública.
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prever mecanismos que
assegurem a participação da
sociedade civil organizada no
controle dos serviços e obras

de saneamento

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS
SETORIAIS

19 - Definir política específica
para tratamento das questões de
saneamento básico em áreas urba-
nas faveladas e outras de urbaniza-
ção irregular.

20 - Definir critérios para lo-
calização de fontes de poluição, em
função do planejamento territorial.

21 - Definir política de implan-
tação de coleta seletiva em todo o
Estado, visando à economia dos re-
cursos naturais, à atenuação dos
impactos ambientais associados à
disposição final do lixo e à pro-
moção da educação ambiental.

22 - Definir política especí-
fica para coleta e disposição sani-
tária dos resíduos de unidades de
saúde (hospitais, laboratórios e
congêneres) e outros resíduos só-
lidos especiais.

23 - Definir uma rede de
monitoramento da qualidade do
ar orientada para a sua melhoria e
preservação, em áreas críticas de
poluição do Estado, notadamente na
Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte e no Aglomerado Urbano do
Vale do Aço.

24 - Promover ações visando
à redução de concentração das
emissões de veículos automotores.

25- Definir uma rede de moni-
toramento em nível estadual, para a
coleta de dados quantitativos e quali-
tativos dos recursos híd ricos, orien-
tada principalmente para a pre-
servação de mananciais superficiais e
subterrâneos e para controle de
cheias que afetam as populações.

26 - Priorizar as intervenções
em fundos de vale, baseadas na pre-
missa de que, necessariamente, não

devem ser adotadas soluções estru-
turais de canalização, mas, sim, a
criação de parques lineares ou ou-
tras soluções ecológicas.

27 - Incentivar a adoção, nas
propriedades rurais, de práticas con-
servacionistas voltadas para a pre-
servação dos mananciais e a con-
servação dos solos; para tanto, o
Estado deverá prover o apoio técni-
co e financeiro necessário aos pro-
prietários rurais.

28 - Implementar a equipe de
vigilância sanitária, visando adequá-la
quantitativa e qualitativamente, pro-

O Sistema Estadual de
Saneamento Básico deve

movendo sua capacitação técnica e
dotando-a da infra-estrutura
necessária ao monitoramento, fis-
calização e manutenção de dados
confiáveis e atualizados.

29 - Estabelecer mecanismos
que assegurem a continuidade e o
fortalecimento dos trabalhos de
agente de saúde.

RECURSOS FINANCEIROS

30 - Garantir, nos planos or-
çamentários do Estado, os recursos
necessários à implementação de
ações de saneamento básico.

3 1 - Destinar parcelas de re-
cursos, com fluxo contínuo, para

formação e atualização de banco de
dados que possibilite o conhecimen-
to do perfil geossanitário e epide-
miológico da população, a avaliação
das condições ambientais de vida, e
que permita fixarem-se prioridades
na execução de programas de sanea-
mento básico.

32 - Destinar recursos finan-
ceiros para a recuperação ambiental
de áreas de despejo de lixo a céu
aberto.

33-Estabelecer critérios trans-
parentes, de amplo conhecimento
da sociedade civil, que esclareçam a

aplicação dos recursos financei-
ros, quer dos serviços de saúde,
quer do sistema de saneamento
básico.

PARTICIPAÇÃO E
CONTROLE SOCIAL

34 - Considerar fundamentais ao
exercício da cidadania as dis-
cussões e decisões sobre os
serviços e concessões dos siste-
mas de saneamento básico no

nível municipal.
35 - Estimular o exame das

questões de saneamento básico em
órgãos colegiados de nível municipal,
seja mediante a criação de consePhos
específicos, seja por meio dos con-
selhos municipais de saúde ou do de
meio ambiente já existentes.

36 - O Sistema Estadual de
Saneamento Básico deverá prever
mecanismos que assegurem a par-
ticipação da sociedade civil orga-
nizada no controle dos serviços e
obras de saneamento, bem como no
estabelecimento de prioridades.

37 - Garantir à população o
acesso às informações sobre o sa-
neamento básico e promover sua
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ampla divulgação.
38- Assegurar à coletividade a

participação no processo decisório
de planejamento, execução e ava-
liação de programas e projetos que
promovam o desenvolvimento re-
gional e local, notadamente de con-
centrações urbanas e industriais de
impacto ambiental.

39 - Exigir da municipalidade
ou da entidade concessionária ocre-
denciamento de Responsáveis Téc-
nicos (RT), como forma de garantir
a qualidade dos serviços prestados.

EDUCAÇÃO SANITÁRIA

40 - Garantir educação am-
biental e sanitária, formal e não
formal, através de:

a) implantação nos currícu-
los escolares, de forma interdisci-
plinar, de educação ambiental e
sanitária;

b)desenvolvimento de pro-
gramas de educação ambiental e
sanitária junto à população em
geral, de modo a permitir o êxito das
ações de saneamento básico e das
medidas de prevenção e controle de
doenças.

41 - Propor a inclusão do
conteúdo "Saneamento e Saúde Pú-
blica" no currículo dos lO, 2° e 3°
graus.

42 - Propor a inclusão de está-
gio curricular ou residência para as
equipes multiprofissionais, com en-
foque sanitário.

43 - Estabelecer programa de
conscientização permanente, tanto
para os munícipes quanto para os
administradores municipais, contem-
piando a preservação da saúde pública.

PRIVATIZAÇÃO

44 - Saneamento básico é di-
reito de todos e dever do Estado.

da reformulação de
currículos escolares e

campanhas de
conscientização para

cidadãos e administradores
municipais

Portanto, o Estado deve, priorita-
riamente, buscar ou promover a
universalização dos serviços de sa-
neamento básico.

45 - Deve haver o controle
público dos serviços de saneamento
básico, mesmo nos casos de partici-
pação da iniciativa privada.

46 - Deve ser vedada a inter-
mediação.

47- Deve haver um tratamen-
to isonômico da iniciativa privada em
relação ao Estado nas questões asso-
ciadas à execução dos serviços de
saneamento básico. Não se deve
aceitar a "terceirização" como pro-
cesso de redução de custos por

meio da penalização dos traba-
lhadores pelo achatamento dos salá-
rios, perda de direitos, etc.

48 - Os problemas do sanea-
mento básico em Minas Gerais
não serão resolvidos se adotadas
políticas exclusivas, quer de esta-
tização, quer de privatização des-
sas atividades. O saneamento bási-
co, enquanto responsabilidade do
Estado, deve utilizar todos os
instrumentos possíveis para
captar os recursos complemen-
tares aos do Estado para atender
a toda a população. Isso não sig-
nifica que o Estado deixe de ser o
responsável pela prestação dos

serviços de saneamento básico para
a totalidade da população.

49 - Uma eventual política de
privatização das atividades de sanea-
mento básico em Minas Gerais, que
deve ser entendida como parte de
uma política global de privatização
das atividades desenvolvidas pelo
Estado, exigirá uma cautelosa for-
mulação e implementação em face
de sua inserção na economia bra-
sileira, em que a inflação, as elevadas
taxas de crescimento demográfico, a
renda média da população e a estru-
tura de sua distribuição constituem
elementos centrais de avaliação.

50 - A política de privatização

TEMA II
ALTERNATIVAS PARA GESTÃO

Relatório-Síntese dos Subtemas: "Privatização e/ou
Estatização", "Municipalização e Companhias Estaduais",

"Bacias Hidrográficas".

É preciso garantir educação
ambiental e sanitária através
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não deve ser entendida como forma
de redução/eliminação do déficit
público, a curto prazo.

5 1 - A política de privatização
não pode constituir mera transfe-
rência de ativos do setor público para
o setor privado. Deve obedecer a
critérios, de forma a tornar atraente
a participação do capital privado e a
cumprir os objetivos de prestação
de serviços à comunidade, a custos
de mercado e com padrões mínimos
de qualidade preestabelecidos.

52 - Na reformulação do
setor de saneamento básico é
necessário que o Estado recu-
pere sua função pública. As tão
propaladas ineficiência e cor-
rupção do Estado se devem ao
fato de que serve aos interesses
particulares de grupos econômi-
cos e não aos interesses gerais da
sociedade. Ao contrário do que
afirma a propaganda neoliberal, é
preciso desprivatizar o Estado,
tirando-o do controle de grandes
grupos e corporações. Só assim ele
assumirá o papel de planejador e
indutor do desenvolvimento sócio-
econômico e ambiental.

53 - Uma política de privatiza-
ção não pode significar a entrega,
pelo Estado, ao setor privado, dos
sistemas rentáveis, permanecendo o
Estado como gestor dos sistemas
não-rentáveis. A geração de con-
dições para a participação do capital
privado nas atividades de saneamen-
to básico deve buscar a incorpo-
ração das populações não atendidas,
evitando, dessa forma, que a privati-
zação leve ao atendimento ainda
mais discriminatório da população.

54- Na hipótese da conveniên-

cia e oportunidade da participação
do capital privado nas atividades de
saneamento básico, deve ser garan-
tido o estabelecimento de mecanis-
mos de controle por parte do Estado
e das organizações não-governamen-
tais, visando a garantir tarifas com-
patíveis com a renda familiar, além da
qualidade e da abrangência dos
serviços.

55 - O processo de privatiza-
ção, em todas as suas formas, implica
a existência de fundos adequados

A eventual política de
privatização do

saneamento básico deve
ser conduzida por grupo
de trabalho de alto nível

técnico, apoiado por
estruturas técnicas

para o financiamento ao setor, con-
templando os investimentos de lon-
go prazo. Esse fundo deve ter, como
banco gestor, um banco de fomento,
observadas as diretrizes emanadas
do Conselho Estadual de Saneamen-
to Básico.

56 - A eventual política de
privatização do saneamento básico
em Minas Gerais deve ser conduzida
por grupo de trabalho de alto nível
político, apoiado por estruturas téc-
nicas, de modo a permitir transpa-
rência e eficiência à privatização. Ca-
berá ao Conselho Estadual de Sanea-
mento Básico, enquanto órgão máxi-
mo de política de saneamento bási-
co, sancionar as diretrizes para uma

política de privatização do sanea-
mento básico em Minas Gerais.

57 - O marco da formulação
da política de saneamento básico em
Minas Gerais deverá considerar que
seu sucesso relativo depende forte-
mente de uma política de desregula-
mentação dessas atividades, o que
envolve, inclusive, a revisão de nor-
mas de âmbito federal.

58 - As propostas de privati-
zação dos serviços de saneamento
básico pode-se contrapor a pro-

posta de titularidade do município
e de controle democrático do
setor, observada a indispensável
transparência e o necessário esta-
belecimento de prioridades, por
meio de critérios sanitários. Nes-
sa perspectiva, ressalta-se a ne-
cessidade de se distinguir entre o
que é interesse público e privado,
e de se substituir uma lógica em-
presarial privada, orientada para o
mercado, por uma lógica de admi-
nistração de interesses públicos.

A descentralização do saneamento
básico e a definição de prioridades
das ações de saneamento básico, a
partir de fóruns legítimos de decisão,
são, sem dúvida, propostas a se con-
siderar. A necessidade de investi-
mentos maciços pelo Estado se jus-
tificaria a partir da própria política
do Governo Federal de, com os
resultados da privatização de outros
setores da economia, investir priori-
tariamente na área social, notada-
mente em saúde, educação e sanea-
mento básico.

59 - O debate em torno das
questões de privatização e/ou de
estatização indicou não existir
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unanimidade quanto a esses concei-
tos. Alguns participantes do grupo
de trabalho manifestaram forte con-
vicção de que a possibilidade de
utilização de mecanismos de parti-
cipação do capital privado nas ativi-
dades em geral e, especificamente,
no saneamento, ficará prejudicada
em face da dúvida quanto à ética do
próprio Estado na condução desta
política e da busca premente do
lucro em atividades de cunho emi-
nentemente social.

MUNICIPALIZAÇÃO E
COMPANHIAS ESTADUAIS

COMPETÊNCIAS
E ATRIBUIÇÕES

60 - Compete aos municí-
pios a organização e a prestação
dos serviços de saneamento bási-
co, diretamente ou sob regime de
concessão, quando caracterizados
como serviços públicos de interesse
local.

61 - Compete ao Estado, sem
prejuízo de suas demais atribuições
inerentes ao setor, em cooperação
com os municípios, promover a or-
ganização, o planejamento e a exe-
cução das ações de saneamento bási-
co supram unicipais, nas regiões
metropolitanas e nas aglomerações
conurbadas.

62 - O Estado deverá instituir
programa de assistência técnica e
tecnológica aos municípios e órgãos
regionais de saneamento básico, con-

gregando a capacitação existente nas
diversas esferas de governo.

63 - O Estado deverá fomen-
tar a discussão das questões de sa-
neamento básico junto às localidades,
lançando mão das estruturas das
associações municipais e microrre-
gionais, com vistas à possibilidade de
implantação de ações regionalizadas.

64 - O Estado deverá estimu-
lar a discussão das questões de sa-
neamento básico por meio dos Con-

selhos Municipais de Meio Ambiente
e de Saúde ou da criação de Conse-
lhos Municipais de Saneamento Bá-
sico.

65 - O Estado deverá executar
diagnóstico consistente dos serviços
de saneamento básico, periódico e
prévio a cada atualização do Plano
Estadual de Saneamento Básico, in-
cluindo não só a avaliação quantita-
tiva, mas também a qualitativa.

66 - O Estado deverá garantir
a articulação institucional, inserindo
o saneamento básico no processo de
desenvolvimento integrado, em co-
operação com as demais ações de

saúde pública, meio ambiente, re-
cursos hídricos e desenvolvimento
urbano e rural.

67 - O Estado, em conjunto
com a União, deverá considerar as
bacias hidrográficas no planejamen-
to, estabelecendo a devida compa-
tibilização entre as ações de sanea-
mento básico, saúde pública, habi-
tação, desenvolvimento urbano,
preservação do meio ambiente e
gestão dos recursos hídricos.

68 - O Estado propiciará con-
dições para o desenvolvimento
da educação sanitária e ambiental.

69 - A vigilância sanitária e
epidemiológica será efetiva e sis-
tematicamente executada em
todo o Estado, pelas Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde,
no cumprimento da Lei n°8.080/
90 e da Portaria n° 36 do Mi-
nistério da Saúde, incluindo o
controle de qualidade das águas

de abastecimento, visando a subsi-
diar a elaboração dos planos pluria-
nuais e municipais de saneamento
básico.

70- O Estado assegurará con-
dições para a correta operação,
necessária ampliação e eficiente admi-
nistração dos serviços de saneamen-
to básico.

71 - Assegurar à Companhia
Estadual a implantação, operação e
manutenção dos sistemas de água e
esgotos, permitindo-lhe, assim, a
permanente renovação de seus pro-
cessos e métodos de trabalho, tec-
nologia e capacitação de recursos

O Estado deverá executar
diagnóstico consistente dos

serviços de saneamento
básico, periódico e prévio a
cada atualização do Plano
Estadual de Saneamento

Básico
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humanos, para atendimento adequa-
do aos municípios concedentes ou
que venham a conceder seus serviços.

PARTICIPAÇÃO E
CONTROLE SOCIAL

72 - Criação do Conselho Es-
tadual de Saneamento Básico e do
Sistema Financeiro Estadual de Sa-
neamento Básico, com a finalidade
de traçar a política em nível estraté-
gico e de propiciar o suprimento
dos recursos necessários.

73 - Priorizar a participação
da comunidade local no planeja-
mento e controle dos serviços e
obras de saneamento básico, no-
tadamente nos processos de de-
cisão e fiscalização sobre custos,
tarifas, qualidade dos serviços,
prioridades financeiras e planos de
investimentos.

74- Todos os agentes pres-
tadores de serviços de saneamento
básico no Estado se obrigam a apre-
sentar à comunidade planilhas de
custos dos serviços, de forma trans-
parente e compreensível.

75 - Garantir a participação de
representantes das municipalidades
concedentes e da sociedade civil
organizada no Conselho de Admi-
nistração da Copasa, indicados pelas
respectivas entidades.

76 - O Executivo Estadual de-
verá promover, junto a cada Poder
concedente, a discussão das bases
contratuais das concessões exis-
tentes, visando com patibil izá-las com
a nova ordem jurídica e consideran-
do os interesses locais.

77 - As concessões dos
serviços devem subordinar-se aos
interesses das populações-alvo, bem
como aos do Poder Público Muni-
cipal.

78 - Proibir a transferência da
concessão de serviços de saneamen-
to básico a terceiros, sem a prévia e
específica autorização do Poder con-
cedente.

BACIAS HIDROGRÁFICAS

DIRETRIZES GERAIS

79 - Priorizar a implemen-
tação das diversas políticas setoriais
relevantes para o saneamento bási-
co, tais como as de recursos hídri-
cos, florestas, meio ambiente, plane-
jamento urbano, indústria e mine-
ração.

80- Considerar objeto de pro-
teção especial, na forma da lei, os
recursos hídricos - superficiais e
subterrâneos - de importância es-
tratégica para o abastecimento pú-
blico de água, de modo a garantir-
lhes esta função mais nobre.

81 - Contemplar, nos progra-
mas de abastecimento, a alternativa
de utilização das águas subterrâneas
como fonte de produção, tendo em
vista a economia de custos e a natu-
reza mais conservativa desta solução,
em grande número dos casos em
que tais águas são exploradas.

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS

82 - Assegurar a proteção
ambiental das águas subterrâneas,
respeitando-se as normas esta-
belecidas de projeto e construção
de poços e o monitoramento de
todos os poços em exploração,
em seus aspectos quantitativos e
qualitativos.

83 - Instrumentalizar as ações
necessárias para garantir a im-
portância e a prioridade já esta-
belecidas em lei, para a adequada
disposição de efluentes sólidos,

líquidos e atmosféricos, de qualquer
procedência, tendo em vista que o
estado de acelerada degradação de
grande número de corpos d'água
decorre, justamente, da não-obser-
vância desse princípio.

84- Propugnar pela revisão do
dispositivo da Constituição Federal
que retirou dos Estados e Municípios
a competência para legislar sobre
águas em caráter supletivo e com-
plementar à da União.

85 - As agências de saneamen-
to básico municipais, autônomas ou
estaduais devem ter representação
permanente e garantida nas circuns-
crições hidrográficas das respecti-
vas áreas de atuação.

Os recursos hídricos
superficiais e subterrâneos,
de importância estratégica

para o abastecimento
público de água, devem ser

considerados objeto de
proteção especial

REVISTA DO LEGISLATIVO 0



Saneamento é Básico
DOCUMENTO FINAL

86 - Difundir o documento
"Proposições do Estado de Minas
Gerais para a estruturação do Siste-
ma Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos", encaminhado
oficialmente ao Governo Federal,
em atendimento à Portaria MME -
661186, para conhecimento e análise
do seu conteúdo, visando a sua apli-
cação no Estado.

RECURSOS FINANCEIROS E
TARIFAS

87- Propugnar pela adoção,
na legislação federal, dos mecanis-
mos de compensação financeira
por águas exportadas ou por im-
pedimentos ao seu uso, decor-
rentes do princípio da "gênese
territorial das vazões", e destinar
os recursos obtidos desta forma
para investimentos correntes em
saneamento básico e gerenc iam en-
to de bacias hidrográficas.

88 - Na adoção de princípios
taxatórios para a utilização da água,
contemplar o abastecimento públi-
co com tarifas preferenciais condi-
zentes com a sua função social e com
as exigências de atendimento às pri-
meiras necessidades da vida.

89 - Priorizar os investimen-
tos necessários à correta quantifi-
cação e qualificação dos recursos
híd ricos superficiais e subterrâneos,
para garantir um adequado conhe-
cimento técnico do assunto, difun-
dindoos resultados de modo afacili-
tar o planejamento multissetorial.

REVISTA DO LEGISLATIVO

DIRETRIZES GERAIS

90 - Cada item tratado na lei
receberá uma definição clara, de

Lei deverá definir conceitos
COlhO saneamento básico e

saneamento ambiental,
indicando as articulações do

sistema com as áreas de
saúde, habitação, meio

ambiente e recursos hídricos

modo a não deixar dúvida sobre o
respectivo tema. Conceitos como
saneamento básico e saneamento
ambiental deverão ser contemplados.

91 - A lei identificará todos os
órgãos integrantes do Sistema Esta-
dual de Saneamento Básico, com
suas respectivas atribuições.

92- A lei indicará as formas de
articulação entre o sistema de sanea-
mento básico e suas áreas de intera-
ção, tais como saúde, orçamento,
meio ambiente, recursos hídricos,
etc., de modo a se otimizarem recur-
sos e se integrarem as respectivas
políticas.

93 - O Executivo designará o
órgão responsável pela elaboração
do planejamento das ações de sanea-
mento básico e levantamento do

quadro sanitário e epidemiológi-
co do Estado.

94 - Para efeito da formulação
da Política Estadual deSaneamen-
to Básico considera-se:

a) Saneamento Ambiental
como o conjunto de ações sócio-
econômicas que têm por obje-
tivo alcançar níveis crescentes de
salubridade ambiental, por meio
do abastecimento de água potá-
vel, limpeza pública, coleta e dis-
posição sanitária de resíduos líqui-

dos, sólidos egasosos, promoção da
disciplina sanitária do uso e ocupação
do solo, drenagem urbana, controle
de vetores e reservatórios de
doenças transmissíveis e demais
serviços e obras especializados, com
a finalidade de proteger e melhorar
as condições de vida urbana e rural.

b)Salubridade Ambiental como
o estado de higidez em que vive a
população urbana e rural, tanto no
que se refere à sua capacidade de
inibir, prevenir ou impedir a ocor-
rência de endemias e epidemias veicu-
ladas pelo meio ambiente, como no
tocante ao seu potencial de promo-

TEMA 111
INSTITUCIONALIZAÇÃO E RECURSOS

Relatório-Síntese dos Subtemas: "Legislação",
"Recursos Financeiros", "Estruturação do Setor"
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que tem no Conselho Estadual

ver o aperfeiçoamento de condições
mesológicas favoráveis ao pleno gozo
de saúde e bem-estar.

c) Saneamento Básico como
as ações, serviços e obras que tratam
do abastecimento de água, do esgo-
tamento sanitário, da limpeza públi-
ca, da drenagem urbana e do con-
trole de vetores, e outros conside-
rados também prioritários em pro-
gramas de saúde e de bem-estar da
população, especialmente a educação
sanitária e a disciplina ambiental do
uso e ocupação do solo.

95 - Para o bom funcionamen-
todo sistema de saneamento bási-
co, a legislação específica e as
ações a serem desenvolvidas de-
verão levar em consideração:

Recursos Hídricos

a) além do disposto no Cód i-
go de Aguas de 1934, e alterações
posteriores, deverá ser instituída
a prioridade de outorga para a
utilização dos recursos hidricos
em consumo humano e sanea-
mento básico;

b) criar regulamentação para a
preservação, conservação, extração,
monftoramento e utilização de águas
subterrâneas.

Meio Ambiente

a) atividades agropecuárias -
falta legislação específica, que é
necessária;

b) utilização de agrotóxicos -
regulamentar e implementar a legis-
lação atual;

c) poluição industrial, minera-
ção e recursos florestais - compa-
tibilizar as leis e ações de saneamen-

to básico com a legislação e sistemas
operativos desses segmentos.

Saúde

a)as leis de saneamento básico
deverão ser com patibilizadas com a
legislação atual sobre saúde;

b) enfatizar os aspectos sani-
tários e epidemiológicos, de forma a
demonstrar a utilidade preventiva
do saneamento básico para a saúde
humana e sua excelente relação cus-
to/benefício.

de Saii cainen to Básico seu

Cidadania

a) o cidadão tem direito ao
saneamento básico;

b) tanto na elaboração das leis
como na operação do sistema de
saneamento básico será levado em
conta o direito do cidadão de influir
e participar ativamente na gestão do
sistema e na elaboração das normas
a ele aplicáveis.

SISTEMA ESTADUAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

96 - O Sistema Estadual de

Saneamento Básico - SIESB -, que
tem no Conselho Estadual de Sanea-
mento Básico - CESB - seu órgão de
nível estratégico superior, é com-
posto, direta ou indiretamente, en-
tre outros, dos seguintes agentes:

a) os usuários atuais e poten-
ciais dos serviços públicos de sanea-
mento básico;

b) as concessionárias e os
órgãos municipais e estaduais pres-
tadores de serviços públicos de sa-
neamento básico;

c) as Secretarias Estaduais e
Municipais, envolvidas direta ou indi-

retamente no saneamento básico
e na saúde pública do Estado e dos
Municípios;

d) as entidades de pesquisa,
ensino e desenvolvimento tec-
nológico e gerencial de sanea-
mento básico;

e) os órgãos gestores de re-
cursos hídricos;

O os órgãos gestores de recur-
sos ambientais, pertinentes ao
campo de atuação do saneamen-
to básico;

g)os órgãos responsáveis pelo
planejamento estratégico e pela
gestão financeira do Estado;

h) as empresas consultoras,
construtoras, fabricantes e fornece-
doras de materiais, equipamentos e
serviços de saneamento básico;

i)os órgãos responsáveis pelas
ações de Saúde Pública no âmbito do
Estado;

as associações profissionais
e outras organizações não governa-
mentais que militam no saneamento
básico;

1) os órgãos estaduais respon-
sáveis pela promoção do desen-
volvimento dos municípios;
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órgão superior, contará cont
Planos Estaduais e um Fundo

de San eamnento

O Sistema Estadual de
San camnento Básico (SIESB),
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m) os consórcios intermuni-
cipais que tenham por objetivo ações
de saneamento básico, e

n) os conselhos municipais de
saneamento básico, meio ambiente e
de saúde.

97 - O SIESB contará com os
seguintes instrumentos básicos:

a) Os Planos Estaduais de Sa-
neamento Básico - PESB;

b)O Fundo Estadual de Sanea-
mento Básico - FESB.

98 - São atribuições do SIESB:
a) elaborar, executar, acom-

panhar e atualizar os Planos Esta-
duais Quadrienais de Saneamen-
to Básico;

b) planejar, projetar, cons-
truir, operar e manter adequada-
mente os serviços de saneamen-
to básico, de forma a assegurar o
atendimento dos objetivos de
saúde pública a que se destinam,
cumprindo o que estabelece a
legislação federal, estadual e mu-
nicipal, bem como assegurar a
preservação da integridade dos
serviços contra ações danosas de
terceiros;

c) zelar para que os objetivos
mencionados no item anterior se-
jam atendidos, por meio de atenta e
permanente fiscalização dos serviços
de saneamento básico em todas suas
etapas de implantação e operação;

d) exigir que, em todas as
atividades de saneamento básico, haja
responsáveis técnicos em condições
de responder pela sua adequada con-
dução;

e) empenhar-se na obtenção
dos recursos destinados à implan-
tação de serviços de saneamento
básico e, em especial, pela prioriza-

ção de recursos estaduais para esse
fim, tornando transparentes os
critérios utilizados;

O promover a integração do
saneamento básico ao planejamento
urbano;

g) empenhar-se para que seja
implantada infra-estrutura de sanea-
mento básico nos assentamentos
subnormais;

h)coibira implantação de lotea-
mentos clandestinos;

i) promover a permanente
troca de experiência entre as enti-
dades;

j) promover a pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico apro-
priados à realidade local;

1) promover e fomentar a edu-
cação sanitária e ambiental;

m) desenvolver indicadores
que permitam avaliar e comparar o
desempenho dos diversos serviços
de saneamento básico, em suas di-
versas etapas; tais indicadores de-
vem incluir dados sobre a qualidade
dos serviços prestados, sobre os
padrões de eficiência gerencial e so-
bre custos de projetos, construção,
operação e manutenção;

n) assegurar que o planeja-

mento e a avaliação do quadro sani-
tário e epidemiológico das áreas a
serem beneficiadas precedam as
ações e determinem a ordem de
prioridade em que serão assumidas;

o) assegurar a assistência téc-
nica aos serviços de saneamento
básico de natureza municipal ou re-
gional, devendo o Executivo Esta-
dual organizar-se para esse fim;

p) propiciar o acesso da po-
pulação às informações sobre sanea-
mento básico;

q) promover a articulação
intermunicipal ou regional, median-

te consórcios e através do en-
volvimento das associações mi-
crorregionais organizadas no Es-
tado;

r) garantir a articulação inte-
rinstitucional, inserindo o sanea-
mento básico no processo de
desenvolvimento integrado, em
cooperação com as demais ações
de saúde pública, meio ambiente,
recursos hídricos e desenvolvi-
mento urbano e rural, e

s) apoiar programas habita-
cionais que visem criar alternativas
para as populações carentes.

99 - A operação dos serviços
de saneamento básico poderá ser
feita pela administração pública dire-
ta ou indireta, por concessão, ou
pela iniciativa privada, sob controle
social.

100 - A lei regulamentadora
do Sistema Estadual de Saneamento
Básico fixará prazos para a criação e
o funcionamento do CESB—Conse-
lho Estadual de Saneamento Básico,
para a formulação da política de
saneamento básico e a elaboração
dos planos plurianuais.

O SIESB vai desenvolver
indicadores para avaliar
padrões de qualidade,

de eficiência gerencial e
custos de construção e

manutenção dos serviços
de saneamento

WA REVISTA DO LEGISLATIVO
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CONSELHO ESTADUAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

101 - O CESB será composto
de forma paritária por represen-
tantes da Sociedade Civil organiza-
da em relação ao poder público, em
seus níveis federal, estadual e muni-
cipal.

102 - O Conselho terá
atribuições normativas, deliberati-
vas e fiscalizadoras.

103 - O Conselho enquadrará
os projetos de saneamento básico
dentro de prioridades por ele pre-
estabelecidas.

104-O Conselho fiscalizará
a execução dos projetos por ele
aprovados, podendo delegar essa
atribuição.

105 - O CESB será vincu-
lado à Secretaria de Estado à qual
estiverem afetas as ações de sa-
neamento básico.

106 - Competirá ao CESB:
a)aprovar o Plano Quadrie-

nal de Saneamento Básico, a ser
elaborado pela Secretaria Executiva
do CESB, a partir de contribuições
do SIESB, e encaminhar ao Poder
Executivo para apreciação e poste-
rior envio ao Poder Legislativo para
aprovação, por meio de lei;

b) aprovar os Relatórios de
Acompanhamento dos Planos Qua-
drienais, a serem elaborados por sua
Secretaria Executiva;

c) articular-se com outros
conselhos estaduais, com vistas à
implementação do PESB;

d) supervisionar, acompanhar
e avaliar a implementação do PESB;

e)supervisionar o cumpnmen-

to, pelo SIESB, de suas atribuições;

O discutir e aprovar propostas
de projeto de lei referentes ao sanea-
mento básico, assim como as que
devam ser incluídas nos projetos de
lei sobre o plano plurianual, as dire-
trizes orçamentárias e o orçamento
do Estado;

g) exercer funções normati-
vas e deliberativas relativas a formu-
lação, implantação e acompanhamen-
to da política do setor;

h) aprovar os programas que
incluam ações de saneamento básico

O Conselho Estadual de
Saneamento Básico,

composto por membros do
governo e representantes da
sociedade, terá atribuições
normativas, deliberativas e

fiscalizadoras

nos quais esteja prevista a aplicação
de recursos estaduais externos ao
FESB;

1) estabelecer diretrizes e
mecanismos para o acompanhamen-
to, fiscalização e controle dos recur-
sos do FESB;

j) promover a perfeita inte-
gração no âmbito do SIESB.

107 - Estrutura do Conselho
Estadual de Saneamento Básico:

- Colegiado Pleno;
- Presidência;
- Câmaras Setoriais;
- Secretaria Executiva;
108- Para que o CESB exerça,

de forma otimizada, suas funções, é

recomendável que sejam criadas
Câmaras Setoriais.

109 - As ações de cunho ope-
racional do CESB serão exercidas
por uma Secretaria Executiva, cujo
titular será escolhido pelo Governa-
dor do Estado, a partir de lista trí-
plice indicada pelo CESB.

110 - O Executivo Estadual
assegurará a infra-estrutura ne-
cessária ao funcionamento da Secre-
taria Executiva do CESB e o apare-
lhamento dos órgãos estaduais para
prestação de serviços, inclusive as-

sistência técnica aos municípios,
de forma articulada com os se-
tores afins das administrações
estadual e municipal.

PLANO ESTADUAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

1 1 - O PESB será quadrienal,
e sua elaboração observará as se-
guintes diretrizes:

a) a universalização dos ser-
viços de saneamento básico será

considerada prioritária;
b) a avaliação dos efeitos dos

serviços de saneamento básico so-
bre o perfil sanitário e epidemioló-
gico da população beneficiada será
realizada sistematicamente pelo Po-
der Executivo, como instrumento
de planejamento;

c) as bacias hidrográficas serão
consideradas no planejamento, de-
vendo o Estado promover a devida
compatibilização entre as ações de
saneamento básico, de saúde públi-
ca, de habitação, de desenvolvimen-
to urbano, de preservação do meio
ambiente e de gestão dos recursos
hídricos, e

REVISTA DO LEGISLATIVO



Saneamento é Básico
DOCUMENTO FINAL

orientar a aplicação dos
recursos financeiros

estabelecendo objetivos de
longo alcance e de metas
de curto e médio prazos

d) serão levadas em conta as
diferenças regionais existentes no
Estado, para que tenham prioridade
as regiões e populações mais carentes;

112 - O Plano Estadual de
Saneamento Básico será o único
instrumento hábil para orientar a
aplicação dos recursos financeiros
do Estado em ações de saneamento.

113-O PESB deverá conter,
entre outros elementos julgados
relevantes:

a) caracterização e avaliação
da situação da salubridade ambiental
no Estado de Minas Gerais, através
de indicadores sanitários, epide-
miológicos e ambientais, indicando
os fatores causais e suas relações
com as deficiências detectadas,
bem como as suas conseqüências
para o desenvolvimento social e
econômico;

b)estabelecimento de obje-
tivos de longo alcance e de metas
de curto e médio prazos;

c) identificação dos obstá-
culos que se interponham à con-
secução desses objetivos e metas,
mais precisamente os de natureza
político-institucional, legal, econômi-
co-financeira, administrativa, cultural
e tecnológica;

d) formulação de estratégias
e diretrizes para a superação dos
obstáculos identificados;

e) formulação das ações
necessárias à realização das metas e
objetivos estabelecidos;

f) cronograma de execução
das ações formuladas, e

g)caracterização, qualificação,
quantificação, mobilização e desen-
volvimento dos recursos humanos,
materiais, tecnológicos, econômicos,
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financeiros, institucionais e adminis-
trativos necessários à execução das
ações formuladas.

114-O PESB deverá ser com-
patibilizado com o Plano Plurianual
de Ação Governamental e com os
Planos Diretores Urbanos dos mu-
nicípios, onde existirem, nos termos
das Constituições Federal e Estadual.

115-OPESB deverá ser pro-
posto pelo Conselho Estadual de
Saneamento Básico ao Executivo e
aprovado pelo Legislativo.

116- Deverão ser elaborados
Relatórios Anuais de AcomDanha-

O Plano Estadual de
Saneamento Básico vai

mento do PESB, os quais incluirão,
entre outros, os seguintes elemen-
tos e ações decorrentes:

a) demonstrativo das metas
atingidas e não atingidas, acompa-
nhado de análise crítica;

b)sugestões para reorientação
das metas propostas;

c) avaliação de quadros com-
parativos do desempenho dos siste-
mas em projeto, construção e ope-
ração, tendo por base indicadores
de eficácia, desempenho, custos e
dados epidemiológicos, bem como
dados de qualidade dos serviços pres-

tados, entre outros;
d) avaliação das contraparti-

das propostas e efetivamente cumpri-
das pelas partes;

e) encaminhamento do Re-
latório Anual de Acompanhamento
ao Poder Executivo, para apreciação
e aprovação das reorientações pro-
postas, e

O notificação das entidades
componentes do SIESB que estive-
rem deixando de atender satisfato-
riamente aos objetivos estabeleci-
dos para o Sistema.

FUNDO ESTADUAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

117 - Será criado o Fundo
Estadual de Saneamento Básico,
que absorverá o atual FAE.

118-O FESB deverá, a partir
de um dado momento, tornar-se
independente, com sustentação
própria.

119 - Os recursos devem se-
guir o menor caminho possível

desde a sua origem até a sua apli-
cação, visando sobretudo à redução
de custos.

120-O Fundo, eminentemente
financeiro, deverá ser administrado
por uma instituição financeira esta-
dual cu; s aplicações serão determi-
nadas e controladas pelo Conselho
Estadual de Saneamento Básico.

121 - São fontes para com-
posição do Patrimônio do Fundo:

a) Royalties (Poluidor-
Usuário-Pagador)

O Fundo de Saneamento pro-
posto teria como fonte uma per-
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centagem do que seria cobrado pelo
uso dos recursos hídricos. O ante-
projeto de lei, que estabelece nor-
mas e diretrizes para utilização dos
recursos hídricos, determina que
seja cobrada a utilização desses re-
cursos, tanto dos superficiais como
dos subterrâneos, nos seus múl-
tiplos usos, como captação e abas-
tecimento de água, geração de ener-
gia elétrica, irrigação, lazer, poluição
dos recursos hídricos, etc. A co-
brança seria implantada de forma
gradativa.

Esse mesmo anteprojeto de lei
estabelece que a arrecadação seja
feita por instituições, denomina-
das circunscrições hidrográficas,
que poderiam apresentar algum
vínculo com o Fundo, para o qual
parte da arrecadação financeira
poderia ser canalizada.

b) Retorno
Parcelas de amortizações e

juros pelos empréstimos conce-
didos pelo Fundo.

c) Aplicações financei-
ras

Ganhos relativos à aplicação
no mercado financeiro dos recursos
em poder do Fundo.

d) Multas aplicadas
Aqui se inclui parte das multas

aplicadas a poluidores dos manan-
ciais ou cursos d'água ou em outro
setor do saneamento básico.

e) Receitas de compen-
sações financeiras

Por águas exportadas ou por
impedimentos do uso.

Aqui se inclui parte das recei-
tas que resultarem de compensações
financeiras por águas exportadas para
outros Estados ou por impedimen-

tos ao uso dos recursos hídricos
decorrentes de comprometimentos
outorgados fora das fronteiras es-
taduais.

f) Receitas orçamentárias
das prefeituras

As prefeituras participarão do
Fundo por meio de dotações orça-
mentárias, nos limites constitucio-
nais, observada a eqüidade regional.

g) Receita orçamentária
do Estado

Idem com relação ao orça-
mento do Estado.

h) Outras

contratados com
aprovação prévia do

Conselho Estadual de
Saneamento Básico

Qualquer outra fonte de re-
cursos internos ou externos que
possa vir a compor o Patrimônio do
Fundo.

122-O Fundo não deverá ser
a única possibilidade de obtenção de
recursos destinados ao saneamento
básico e os agentes do saneamento
básico poderão obtê-los pela via de
outras fontes alternativas de recur-
sos internos ou externos.

123 - Os investimentos na
área de saneamento básico serão
efetuados por meio de contratação
de empréstimos de fontes como o
Fundo, Governo Federal, Organis-
mos Internacionais ou outras fontes

disponíveis, e ainda contratação de
recursos afundo perdido de qualquer
fonte que se apresente.

124 - Todos os recursos a se-
rem alocados no âmbito do Plano
Estadual de Saneamento Básico serão
objeto de contratação com apro-
vação prévia do Conselho Estadual
de Saneamento Básico como órgão
gestor do Programa Estadual de Sa-
neamento Básico.

125 - São ainda recursos apli-
cativos no setor:

a) recursos provenientes de
pré-venda de saneamento básico,

emissão de bônus e debêntures
simples e conversíveis (em ações
ou obras de saneamento básico),
pela empresa e pelo consumidor;

b) incentivos do acionista con-
trolador das empresas de sanea-
mento básico: devolução do ICMS,
redução de impostos, liberação de
dividendos;

c) lançamentos de fundos de
ações "SANEAMENTO BASICO",
a exemplo dos fundos "Mineração

e Metalurgia", "Telecomunicações"
e "Exportação", e entrada nos fun-
dos diversificados para a América
Latina, etc.

126 - Isentar do ICMS as enti-
dades que operam os serviços de
saneamento básico, quando da
aquisição de máquinas equipamen-
tos e insumos destinados às obras de
saneamento básico em geral (água,
resíduos sólidos, Iíqi.iidos e gasosos,
drenagem urbana, controle de ve-
tores, e demais serviços e obras
especializados).

127 - Os recursos do Go-
verno Estadual serão alocados me-
diante financiamentos de projetos

Os recursos alocados ao
Plano Estadual de

Saneamento Básico serão
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aprovados pelo CESB.
128 - O CESB regulamentará

a alocação dos recursos estaduais,
que serão cedidos sob a forma de
financiamentos e em contrapartida
de outras fontes de recursos.

129 - Os recursos financeiros,
inclusive os retornos de principal e
encargos de financiamentos, consti-
tuirão um fundo rotativo permanen-
te.

das companhias estaduais, dos volvimento de técnicas sanitárias
serviços autônomos, principalmente adequadas, aplicáveis de acordo com
para a execução de programas de as peculiaridades locais.
cunho eminentemente social; e de	138-Osconcessionários/pres-
empresas privadas, na execução de tadores de serviços de saneamento
projetos ou na sua administração,	básico poderão utilizar parte dos

136 - O Fundo Estadual de recursos do Fundo Estadual de Sa-
Saneamento Básico deverá prever neamento Básico para financiar pro-
recursos para as melhorias sanitárias gramas de assistência/cooperação
habitacionais, com previsão de re- técnica e de capacitação e treina-
torno dos investimentos Dor meio mento de Dessoal.

	

- .' rurluo cauuai ue cias prestaa oras ae ser-viços ououras	IJ7-P pai LiLipd''Jd
Saneamento Básico deverá conter formas disponíveis, para as regiões perdido, ou seja, sem retorno de
subcontas e será gerido de forma a periféricas degrandes centros urba- amortização e juros, feitas por
possibilitar o atendimento atodas as nos, favelas, comunidades rurais e qualquer entidade no Programa Es-
exigências e especificidades das	 tadualde Saneamento Básico. de-
fontes potenciais de captação de	Os programas de cunho	verão fazer parte do Contrato de
recursos.	 devem	Financiamento do Projeto a sersocial, sem retorno,

131 - OsrecursosdoFundo	 desenvolvido e que terá aaprova-
só serão repassados por meio de integrar governos municipais ção do Conselho. Esses recur-
empréstimos com taxas a serem	e estadual, companhias	sos definidos em contratos darão
fixadas para investimentos em	estaduais	 rvi	entrada diretamente no Mutuário
Saneamento Básico.	 s e sços	Final, de forma a compor o

32 - O regulamento do autônomos, com participação patrimônio deste e da forma ju-
Fundo fará constar que somente	da iniciativa privada	rídica possível. As liberações des-
prefeituras participantes terão pos-	 ses recursos serão estabelecidas
sibilidade de buscar financiamen-	 no contrato e obedecerão à pro-
tos no mesmo.	 população rural, pela via de privadas gramação definida para o projeto.

133 - Os investimentos finan- higiênicas. O diagnóstico das ne- 140 - Para o atendimento das
ciados pelo Fundo pressupõem con- cessidades será efetuado pelas enti- populações mais empobrecidas é
trapartida de outro órgão, seja ele dades de ação social do Governo, no fundamental a aplicação de recursos
municipal, estadual, federal, interna- âmbito urbano e rural, e encami- provenientes de dotações orça-
cional ou mesmo instituições pri- nhado em ação conjunta e coorde- mentárias, a serem repassados às
vadas.	 nada com os órgãos prestadores de comunidades como complemento

	

134 - O regulamento do Fun- serviços de saneamento básico.	dos empréstimos e contrapartidas,
do deverá definir as formas de apli- 137 -  Deverão ser contempla- em proporção compatível com as
cação dos seus recursos, de modo das, também, com recursos do Fun- condições sócio-econômicas dessas
que aparticipação das prefeituras no do Estadual de Saneamento Básico, comunidades, possibilitando, assim,
Fundo seja um dos fatores de pon- as soluções não-convencionais, mas uma participação geral e justa de
deração na concessão dos financia- sanitárias, aplicáveis às áreas não toda a população nos recursos des-
mentos.	 dotadas de infra-estrutura urbana. tinados ao saneamento básico. A

135 - As participações sem Entende-se como tecnologia não- aplicação de tarifas diferenciadas é,
retorno pressupõem a integração convencional ou tecnologia alterna- também, um instrumento impor-
dos governos municipal, estadual, tiva aquela que representa o desen- tante para possibilitar o atendimento
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das populações mais empobrecidas.
141 - Deverão ser incluídas

verbas no orçamento de 1993, para
custeio das despesas com instalação
do CESB, formulação dos planos
plurianuais e levantamento do qua-

dro sanitário e epidemiológico do
Estado.

142- Encaminhar, por meio da
Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, requerimento ao Pre-
sidente do Congresso Nacional no

sentido de que, na revisão da Lei da
Composição Financeira, a parcela
pretendida pelo Ministério do Exér-
cito seja atribuída aos fundos de
saneamento dos Estados geradores
daqueles recursos.

ANEXO

p

ropostas referentes ao art. 14, § 2°, do
Regulamento do Seminário ("Propostas
não aprovadas, porém consideradas es-
senciais por seus signatários, poderão, a
requerimento de pelo menos 50 (cin-
qüenta) participantes institucionais, cons-
tar, como anexo, do documento final"):

- O Conselho Estadual de Sanea-
mento Básico delegará às Câmaras Seto-
riais a atribuição de:

a)definir indicadores epidemiológi-
cos, sanitários e técnico-sociais para sub-
sidiaras decisões em saneamento básico
e

b)estabelecer um roteiro metodoló-
gico para avaliação de impacto das ações
de saneamento básico e definir as si-
tuações nas quais essa avaliação será exi-
gida.

2 - Em empreendimentos que con-
tem com a participação de recursos do
FESB no seu financiamento, a partici-
pação das prefeituras ou de órgãos mu-
nicipais de saneamento se dará através de

contrapartida ou de amortização de fi-
nanciamento. As prefeituras e órgãos
municipais não transferirão recursos para
capitalização do FESB.

3-Garantira participação de repre-
sentantes das municipalidades con-
cedentes, da sociedade civil organizada e
dos trabalhadores do setor no Conselho
de Administração da Copasa/MG, a se-
rem indicados pelos mesmos (Alteração
da proposta de n° 75).

4 - Receitas Orçamentárias das
prefeituras

Os recursos financeiros do Go-
verno Estadual serão alocados mediante
destinação de dotações orçamentárias
para o Fundo Estadual de Saneamento
Básico. O Conselho Estadual de Sanea-
mento Básico - CESB - regulamentará a
alocação dos recursos estaduais que serão
cedidos sob outras formas (Alteração do
item relativo a "Receitas Orçamentá-
rias das Prefeituras", que integra a pro-
posta n° 121).
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