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 A Fundação Educacional de Caratinga - FUNEC é uma instituição de 

direito privado, de caráter comunitário e sem fins lucrativos criada em 7 de fevereiro 

de 1963 pela Lei Estadual n° 2.825. Em 1968 foram implementados os primeiros 

cursos de graduação: História, Letras, Pedagogia e Matemática.

 Com 54 anos de atuação e sucesso, a FUNEC se mantém firme em seu 

propósito de oferecer Educação de qualidade para a comunidade em que se insere. É 

mantenedora da Escola Professor Jairo Grossi, do Centro Universitário de 

Caratinga - UNEC, do Centro de Assistência à Saúde UNEC - CASU, e do Setor de 

Projetos e Serviços - SPS.

 A FUNEC, através do Setor de Projetos e Serviços, realizou na Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce 74 Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 

entre os anos de 2013 e 2016, realizando-os de forma integrada com a comunidade e 

com profissionais locais, o que corresponde à aproximadamente 25% dos 

municípios da Bacia e que permitiu o Setor de Projetos e Serviços compreender a 

dinâmica do saneamento básico de uma população em torno de 743.630 habitantes.

 O Setor de projetos através de seus colaboradores, Rodrigo A. Medeiros 

e Vitor S. Feitoza, juntamente com o apoio de toda equipe multidisciplinar, deram 

início ao projeto do Sistema de Informações Municipais de Saneamento, que 

incialmente foi desenvolvido para facilitar a produção dos PMSB, e com o passar 

do tempo veio evoluindo e se transformando em uma ferramenta ideal para 

administração dos serviços de saneamento para os pós planos, permitindo também 

atualização constante de seus dados, mantendo uma base geoespacial municipal 

atualizada sem a necessidade de profissionais especialistas em geoprocessamento, 

podendo assim atender municípios de pequeno porte.



Saneamento Básico no Brasil

 Boa parte da população brasileira desconhece a real condição do 

saneamento básico no Brasil, mas de acordo com a British Broadcasting 

Corporation (BBC 2016), nosso país mesmo ocupando a nona maior economia do 

mundo, está na a 123ª posição em desenvolvimento em Saneamento Básico, a seguir 

veja algumas imagens de condições ainda encontradas no Brasil.

 Ainda segundo a BBC (2016), o Brasil deixa de ganhar mais de R$ 1,6 

milhão em níveis de produtividade simplesmente por trabalhadores que sofrem 

infecções estomacais.
 Após dez anos da Lei do Saneamento Básico (Lei n° 11.445/2007) entrar 

em vigor, metade da população do país continua sem acesso aos sistemas de 

esgotamento sanitário. Segundo informações divulgadas no Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) em janeiro de 2015, apenas 50,3% dos 

brasileiros têm acesso a rede de coleta de esgoto.  

Planos Municipais de
                      Saneamento Básico

 O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um documento 

que funciona como instrumento de desenvolvimento do município na área do 

saneamento, estabelecendo diretrizes para o saneamento no município, trazendo 

diversos benefícios à população, melhorando a qualidade de vida. 

 A elaboração do PMSB é obrigatória, conforme a Lei do Saneamento, 

porém como podemos analisar no mapa a seguir, ainda existe grande  número de 

municípios brasileiros  que não possuem o plano.

Situação dos Municípios
                    Brasileiros com PMSB

O SIMSB

O que ocorre após
                      elaboração dos Planos?

 Após a etapa de planejamento inicia-se a elaboração de projetos e 

execução dos serviços de acordo com os cronogramas definidos no PMSB. Para 

monitorar a execução dos projetos e melhoria no saneamento, foi criado o Sistema 

de Informações Municipais de Saneamento Básico (SIMSB), este poderá ser 

utilizado com fins de monitoramento dos serviços executados e qualidade dos 

mesmos, tendo como agente fiscalizador a própria população.

 Além de monitorar, o SIMSB funciona como um método simples de 

comunicação entre a população e as secretarias municipais responsáveis pelas obras 

de saneamento, permitindo de forma transparente a gestão dos projetos e serviços 

executados divulgando os serviços prestados.

 Com o objetivo de atender as necessidades advindas dos PMSB’s foi 

criado o SIMSB, um sistema multiplataforma responsável por monitorar, fiscalizar 

e fazer a vigilância do saneamento básico municipal de uso social e técnico, tendo 

como diferencial a sustentação em informações geoespaciais, ou seja, todos os 

dados coletados são correlacionados a coordenadas geográficas.

 O SIMSB apresenta em um mapa dinâmico, dados de saneamento 

básico. Para visualizar as informações, basta selecionar o município que o usuário 

terá todas os dados relativos ao mesmo. Outra característica do SIMSB é a 

plataforma onde os hardwares utilizados são de baixo custo, sem influência direta na 

produtividade, e, para isso são utilizados diversos recursos de programação para 

otimização plena do sistema.

 O SIMSB é ideal tanto municípios que estão iniciando a elaboração do 

PMSB como também para municípios que já possuem o PMSB e estão em fase de 

execução do mesmo, podendo através do sistema monitorar, divulgar e fiscalizar os 

serviços executados.
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