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SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES

SOBRE SANEAMENTO

INVESTINDO NA ESTRUTURAÇÃO 
DE UM SANEAMENTO BÁSICO 
EFICIENTE PARA TODOS OS MINEIROS



RELATÓRIO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES 
SOBRE SANEAMENTO - SEIS



INOVANDO PARA ENFRENTAR OS 
DESAFIOS DO SÉCULO XXI
Minas Gerais é o primeiro Estado do país a implantar um 

sistema de monitoramento regular da situação do 

saneamento em seus municípios. Criado pelo Decreto 

45.137/2009 e desenvolvido pelo Centro de Estatística e 

Informações (CEI) da Fundação João Pinheiro, em parceria 

com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e 

Política Urbana (Sedru) e com apoio técnico da Companhia 

de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em sua primeira 

etapa o Seis coletou informações nos 853 municípios, 780 

distritos, vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, 

lugarejos e aldeias em todo o Estado.

Em cada município, foram aplicadas mais de 440 questões 

sobre as principais dimensões do setor de saneamento. 

Este p rim e iro  re la tó rio  ap rese n ta  in fo rm açõ e s 

preliminares, imprescindíveis para a avaliação da atual 

situação dos serviços de saneamento básico em Minas 

Gerais.

Com a disponibilização desses dados, Estado e municípios 

terão em mãos um valioso instrumento para dar 

continuidade às boas práticas, reformular estratégias de 

ação e para criar e implementar novas políticas de

saneamento.



SEIS 2012

Especialmente na última década, os investimentos em saneamento tiveram 

significativo crescimento. Recentes pesquisas apontam para a melhoria dos 

indicadores, mas os resultados preliminares apurados pelo Seis mostram que 

ainda há muito a ser feito na área de saneamento básico em Minas Gerais.

A próxima edição da pesquisa para o Seis terá início em junho de 2012. Para 

garantir o sucesso desta segunda etapa, esperamos poder contar mais uma vez 

com o apoio dos municípios: somente com a atualização das informações a cada 

dois anos será possível construir um sistema com base sólida e realizar análises 

sobre a evolução do setor no Estado.

Para conferir mais agilidade à coleta de dados, reduzir custos e trabalhar de forma 

sustentável, em 2012 o questionário será totalmente online. Por meio de um 

sistema especialmente desenvolvido para o Seis, será possível responder às 

questões de forma mais rápida e enviar os dados de seu município com um clique. 

Em breve você receberá instruções sobre o acesso ao sistema.

Responda o questionário dentro do prazo e faça parte da estruturação de um 

saneamento básico eficiente para todos os mineiros.



De acordo com as políticas nacionais de saneamento básico e habitação, que têm 

como base o princípio de desenvolvimento urbano integrado, a partir de 2014 a 

existência de um plano de saneamento básico será condição para o acesso dos 

municípios a recursos orçamentários da União.

Responsáveis pelas ações na área de saneamento, os municípios brasileiros 

enfrentam diversas dificuldades para direcionar investimentos para o setor. 

Pensando nisto, o Governo de Minas iniciou em 2009 a coleta e sistematização das 

informações disponíveis sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana nos 853 municípios mineiros, 

criando o Sistema Estadual de Informações Sobre Saneamento -  Seis. Com este 

Sistema, o Estado estará apto a auxiliar no planejamento, financiamento e gestão 

de políticas públicas eficientes na área de saneamento.

Dar início à concretização deste objetivo só foi possível com a sua colaboração. 

Com o fundamental apoio das prefeituras e concessionárias de água e esgoto das 

cidades, distritos e localidades de pequeno porte de todo o Estado, a primeira 

etapa foi concluída e é com orgulho que compartilhamos o primeiro Relatório do 

Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis).
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seis.fjp.mg.gov.br
Fundação João Pinheiro

Centro de Estatística e Informações
Alameda das Acácias, 70 | 3  ̂andar | São Luís | Pampulha
Cep: 31275 150 | Belo Horizonte | MG
(31) 3448-9550 | 3448-9650
www.fjp.mg.gov.br | seis@fjp.mg.gov.br

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/ng | Edifício Gerais | 14^ andar | Serra Verde 
Cep: 31630 901 | Belo Horizonte | MG 
(31) 3915- 4437
www.urbano.mg.gov.br | sedru@urbano.mg.gov.br

Cooperação técnica: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa
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