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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
O Termo de Referência para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 
do município do Rio Grande/RS estabelece que: “A elaboração do Plano de Mobilização 
Social deverá ser efetuada no primeiro mês após a Ordem de Serviço”. 

Visando atender ao que determina o Termo de Referência que baliza a execução do PMSB 
do Rio Grande, apresenta-se o presente Plano de Comunicação e Mobilização Social. Este 
documento reflete o que está prescrito no Termo de Referência, na Proposta Técnica da 
Consultora e as orientações da coordenação e fiscalização da Prefeitura Municipal do Rio 
Grande, bem como nas recomendações do Ministério das Cidades. 

Na presente versão do PCMS estão contempladas as sugestões e recomendações do 
Comitê Executivo, conforme Oficio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de 14 de 
agosto de 2012. 

Apresenta-se, inicialmente, considerações a respeito do instrumento contratual que baliza a 
execução do presente trabalho, do escopo do trabalho e objetivos a serem alcançados, 
sobre os produtos a serem fornecidos em decorrência da execução do objeto contratual, 
bem como sobre o conteúdo do presente Plano de Comunicação e Mobilização Social. 

1.1 Identificação do Contrato de Prestação de Servi ços 
O presente “Plano de Comunicação e Mobilização Social” decorre do Contrato n° 
134/12/SMMA, firmado entre a Prefeitura Municipal do Rio Grande e a Engeplus Engenharia 
e Consultoria Ltda., objetivando a prestação de serviços especializados de consultoria para 
a “Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município do Rio 
Grande/RS”. 

Os principais dados e informações que permitem caracterizar o referido contrato de 
prestação de serviços de consultoria são os seguintes: 

− Modalidade/Identificação da Licitação: Concorrência Pública – Edital 006/2012; 
− Data da Licitação: 1° de junho de 2012; 
− Identificação do Contrato: n° 134/12/SMMA; 
− Data da Assinatura do Contrato: 05 de julho de 2012; 
− Ordem de Serviço para Início dos Serviços: 09 de julho de 2012; 
− Prazo de execução dos Serviços: 16 meses; 
− Data prevista de Encerramento do Prazo Contratual: 09 de novembro de 2013; 
− Valor do contrato: R$ 1.408.682,43; 
− Origem dos Recursos Financeiros: SMMA/PMRG; PAC Saneamento Básico; 

Com base nas cláusulas e condições do referido contrato, das determinações do Edital 
006/2012 e seu Termo de Referência, bem como no definido nas Propostas Técnica e de 
Preço da Contratada, é que se desenvolvem os estudos, levantamentos e planejamentos 
que visam à elaboração do PMSB do Rio Grande, cujos resultados estarão expressos no 
conjunto dos relatórios técnicos e demais produtos estabelecidos no escopo contratual. 

1.2 Abrangência Territorial do Planejamento 
O presente Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB contempla o município do Rio 
Grande, que é um município brasileiro localizado na Planície Costeira do Estado do Rio 
Grande do Sul, posicionado ao sudeste do Estado. Seu território compreende uma área de 
3.338,356 km² (Lei Municipal 6.586/2008), sendo que a altitude média da sede é 5 metros. A 
localização da sede se dá nas seguintes coordenadas: 32º01'40" latitude sul e 52º05'49" 
longitude oeste de Greenwich tendo como municípios limítrofes: Pelotas, ao norte; Capão do 
Leão, a noroeste; Arroio Grande, a oeste; Santa Vitória do Palmar, ao sul; e São José do 
Norte, a nordeste, conforme pode ser visualizado no mapa da Figura 1.1. 

O território municipal é dividido em cinco distritos: Rio Grande, Ilha dos Marinheiros, Povo 
Novo, Taim e Vila da Quinta, que compreendem cada um, as localidades e/ou bairros, 
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descritos abaixo. O mapa da Figura 1.2, extraído do Plano Diretor do município, apresenta a 
divisão do território do Rio Grande em seus distritos: 

− 1º Distrito: Rio Grande – sede na cidade do Rio Grande, abrangendo o Balneário 
Cassino, o Distrito Industrial, a Povoação de 4ª Seção da Barra, o Senandes, o 
Bolaxa e a Ilha do Terrapleno (Base). 

− 2º Distrito: Ilha dos Marinheiros – sede em Porto Rei, incluindo as seguintes ilhas: 
dos Marinheiros, do Leonídio, das Pombas, da Pólvora, dos Cavalos, da Constância, 
das Cabras, do Caldeirão e da Cascuda. 

− 3º Distrito: Povo Novo – sede na Vila do Povo Novo, abrangendo as ilhas da 
Torotoma, dos Mosquitos, dos Carneiros, Martin Coelho e do Malandro. 

− 4º Distrito: Taim – sede na Vila do Taim, abrangendo as ilhas Grande, Pequena e 
Sangradouro. 

− 5º Distrito: Quinta – sede na Vila da Quinta. 

Os acessos principais ocorrem pelas rodovias federais BR-116, BR-293 e BR-392, que se 
interliga com a BR-471. O acesso também pode ser efetuado por intermédio da BR-101, ou 
seja, pelo litoral, concluindo o acesso por meio da balsa que faz o transporte entre São José 
do Norte e Rio Grande. Pelas BRs-392/116 chega-se à capital do Estado, Porto Alegre, que 
dista 310 km do município.  

Rio Grande é privilegiado por sua localização na Mesorregião Sudeste Riograndense e na 
Microrregião Litoral Lagunar (Figura 1.3), além da presença do porto marítimo, de 
importante valor para a região sul. Cabe destacar que Rio Grande, juntamente com Pelotas, 
forma um importante polo regional, referido como destino por mais de 20 municípios da 
região sul/sudeste. 

De acordo com os dados do último censo do IBGE (2010), o município possui 197.228 
habitantes, sendo considerada a quarta economia do Estado do Rio Grande do Sul, em 
função do seu Produto Interno Bruto (PIB), que alcança cerca de R$ 6,3 bilhões. 

1.3 Objetivos e Escopo dos Estudos e Planejamentos 
O Plano Municipal de Saneamento Básico, ora em elaboração, constitui-se em ferramenta 
indispensável de planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições sanitárias e 
ambientais do município e, por consequência, da qualidade de vida da população. A 
universalização do acesso ao saneamento básico, em termos quanti-qualitativos, de forma 
equânime, permanente e com controle social é um desafio para o poder público municipal, 
como titular dos serviços de saneamento. Esse é o objetivo precípuo do presente 
instrumento de planejamento. 

Para tanto, será necessário planejar, dentro de um processo participativo: 

− a disponibilização de água com qualidade para toda a população, dentro de um 
contexto de eficiência, com minimização de perdas e desperdícios; 

− a coleta e o tratamento dos esgotos sanitários para todas as residências, com 
soluções adequadas e eficientes, o que significa mais saúde, qualidade de vida e 
desenvolvimento econômico e social para a população e o município, além de 
preservação do meio ambiente; 

− estruturas adequadas de drenagem e proteção contra cheias, propiciando 
condições saudáveis e higiênicas para todas as áreas residenciais do município; 

− práticas eficientes e adequadas para a coleta e destinação final dos diversos tipos 
de resíduos gerados no município, com remediação de áreas contaminadas, 
protegendo o meio ambiente e a saúde da população; e 

− abordagem setorial das condições de habitação, desenvolvimento urbano, saúde, 
meio ambiente e recursos hídricos complementando o planejamento do 
saneamento ambiental do município. 
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Por outro lado, o Decreto nº 7.217/2010, artigo 26, parágrafo 4º, exige a existência do Plano 
Municipal de Saneamento Básico, elaborado pelo titular dos serviços ou por delegação 
deste, segundo os preceitos estabelecidos na Lei nº 11.445/2007, como condição 
indispensável de acesso, a partir de 2014, aos recursos orçamentários da União ou recursos 
de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública 
federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. 

A referida Lei, em seus Capítulos II e IV, define a finalidade, o conteúdo e a responsabilidade 
institucional do titular pela elaboração do PMSB. A Lei, que representa o marco regulatório do 
setor de saneamento, estabelece ainda quatro eixos principais, quais sejam: 

− Planejamento; 

− Regulação; 

− Formatação das novas concessões dos serviços; 

− Controle Social. 

São citações que merecem destaque: 

 “Art. 9. São responsabilidades dos titulares dos serviços: 

− elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 

− prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável 
pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação; 

− adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, 
inclusive quanto ao volume mínimo “per capita” de água para abastecimento público, 
observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água; 

− fixar os direitos e os deveres dos usuários; 

− estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do art. 
3o desta Lei; 

− estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema 
Nacional de Informações em Saneamento; 

− intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade 
reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais.” 
(Brasil, 2007). 

Quanto aos planos de saneamento: 

“Art. 19.  

§ 1º Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser 
elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 

O plano, que poderá ser específico para cada serviço, abrangerá no mínimo: 

I. diagnóstico da Situação de seus impactos nas condições de vida, utilizando 
sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 
socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

II. objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com 
os demais planos setoriais; 

III. programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, 
de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 
governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV. ações para emergências e contingências 
V. mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas 
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§ 4º Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não 
superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.” 

A lei aborda ainda, nos Artigos 11 e 12, os Contratos e, no Capítulo V, a Regulação dos 
Serviços. 

Quanto ao Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, cujo conteúdo mínimo 
está definido no art. 19 da Lei nº 12.305/2010, este mesmo artigo, em seu § 1º, prevê que 
pode estar inserido no PMSB, desde que atendidas as disposições da Lei. O Termo de 
Referência desta concorrência prevê que o Plano de Saneamento contemple em seu 
conteúdo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Para a formulação da presente Proposta Técnica, foram levadas em conta as 
recomendações da publicação do Ministério das Cidades, intitulada “Guia para a elaboração 
de planos municipais de saneamento”, o qual foi construído de forma participativa e explicita 
as bases conceituais para elaboração de PMSB.  

Este documento refere especificamente aos Princípios norteadores do PMSB, quais sejam:  

− Integração de diferentes componentes da área de Saneamento e outras que se 
fizerem pertinentes;  

− Promoção do protagonismo social a partir da criação de canais de acesso à 
informação e à participação que possibilite a conscientização e a auto-gestão da 
população;  

− Promoção da saúde pública;  

− Promoção da educação sanitária e ambiental que vise à construção da consciência 
individual e coletiva e de uma relação mais harmônica entre o homem e o ambiente;  

− Orientação pela bacia hidrográfica;  

− Sustentabilidade;  

− Proteção ambiental;  

− Informação tecnológica.  

Assim, um Plano de Saneamento não deverá ser um documento único e exclusivamente 
tecnológico, mas socioambiental, motivo este que não se denomina Plano de Ações, mas 
apenas Plano, onde a diferença encontra-se na estratégia de definição de metas sociais 
além das técnicas convencionais. Não tem por objetivo, apenas a definição de ampliações e 
obras, mas sim a criação de soluções que passam desde a consciência da população, 
mudança de cultura de todos os atores, estabelecimento de compromissos com metas, 
combate a desperdícios, até novos padrões de atendimento aos usuários. 

Tecnicamente, o Plano estabelece as condições para a prestação dos serviços de 
saneamento básico, definindo objetivos e metas para a universalização e programas, 
projetos e ações necessários para alcançá-la, contemplando os quatro componentes do 
Saneamento Básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana 
e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e, sua 
abrangência é as áreas rurais e urbanas do município. 

Desta forma busca-se atender aos objetivos gerais do contrato, de dotar o município do Rio 
Grande de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, 
duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso aos serviços de 
saneamento básico, através de metas definidas em um processo participativo. Atende-se 
ainda aos objetivos específicos indicados no Termo de Referência, a saber: 

− Caracterização geral do município tendo como elementos principais: localização e 
acessos, população, identificação das áreas de interesse e das de proteção 
ambiental, infraestrutura, aspectos fisiográficos, características urbanas, condições 
sanitárias, perfil socioeconômico e industrial; 
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− Caracterização da situação institucional incluindo o levantamento de legislação 
relativa ao saneamento básico, normas de fiscalização e regulação, identificação de 
programas, órgãos e estruturas de interesse, características do prestador de 
serviço e dos recursos humanos alocados;  

− Identificação da situação econômico-financeira dos serviços de saneamento básico 
e do município, incluindo análise da sustentabilidade dos sistemas, avaliação da 
capacidade de endividamento e da disponibilidade de financiamento, análise da 
necessidade de recursos orçamentários do prestador de serviço; 

− Caracterização dos sistemas de abastecimento de água incluindo a caracterização 
e a identificação de: 

⋅ cobertura e qualidade dos serviços; 

⋅ indicadores técnicos, operacionais e financeiros; 

⋅ visão geral dos sistemas (infraestrutura, tecnologia e operação); 

⋅ avaliação da disponibilidade de água dos mananciais, comparada à demanda atual e 
futura; 

⋅ levantamento e avaliação das condições dos atuais e potenciais mananciais de 
abastecimento de água quanto aos aspectos de proteção da bacia de contribuição; 

⋅ sistemas de controle e vigilância da qualidade da água; 

⋅ avaliação de soluções alternativas de abastecimento de água, individuais ou 
coletivas. 

− Caracterização dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo a caracterização e 
a identificação de: 

⋅ cobertura e identificação das populações não atendidas; 

⋅ indicadores técnicos, operacionais e financeiros; 

⋅ visão geral dos sistemas (infraestrutura, tecnologia e operação); 

⋅ capacidade de atendimento pelos sistemas em comparação com a estimativa futura 
da geração de esgoto; 

⋅ processos e resultados do sistema de monitoramento da quantidade e qualidade dos 
efluentes; 

⋅ avaliação das condições dos corpos receptores; 

⋅ identificação de áreas de risco de contaminação ou já contaminadas por esgoto; 

⋅ avaliação de soluções alternativas de esgotamento sanitário. 

− Caracterização dos sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
incluindo a caracterização e a identificação de: 

⋅ indicadores técnicos, operacionais e financeiros; 

⋅ descrição e análise da situação dos sistemas (infraestruturas, tecnologia e 
operação); 

⋅ lacunas no atendimento à população; 

⋅ cobertura da coleta e varrição; 

⋅ serviços públicos de limpeza urbana e serviços especiais; 

⋅ soluções para a destinação dos resíduos originários da construção civil e dos 
serviços de saúde; 

⋅ coleta seletiva e a participação de todas as associações de catadores no processo; 

⋅ áreas de risco para a contaminação ou já contaminadas e análise da situação 
socioambiental dos locais utilizados para a disposição final; 
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⋅ critérios para a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde e identificação das condições da gestão dos resíduos da construção civil, 
incluindo sugestões para o gerenciamento. 

− Caracterização dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, incluindo a 
caracterização e a identificação de: 

⋅ infraestrutura atual, técnicas e tecnologias adotadas; 

⋅ cobertura, capacidade de transporte, manutenção, lacunas no atendimento e 
deficiências no sistema natural de drenagem; 

⋅ verificação da separação entre os sistemas de drenagem e de esgotamento 
sanitário; 

⋅ estudo das características morfológicas das bacias, em especial, na área urbana; 

⋅ indicação cartográfica das áreas de risco de desastres naturais1, incluindo 
elaboração de cartas com zoneamento de riscos de enchentes e a análise dos 
processos erosivos e sedimentológicos que influenciam os processos; 

⋅ indicadores epidemiológicos relacionados ao manejo de águas pluviais; 

− Informações relativas ao Desenvolvimento Urbano e Habitação2: deve incluir dados 
referentes ao uso e ocupação do solo, às zonas especiais, definições de 
zoneamento e questões fundiárias, necessidades habitacionais, déficit habitacional, 
entre outros. 

− Dados relativos a Meio Ambiente e Recursos Hídricos: caracterização das bacias 
hidrográficas e perspectiva de uso e oferta de água nas mesmas, caracterização 
dos ecossistemas naturais, verificação da degradação dos corpos hídricos por 
efluentes, questões relativas à gestão dos recursos hídricos, entre outros. 

− Diagnóstico da situação de saúde: análise da questão em relação à perspectiva do 
saneamento básico, levantamento de morbidade por doenças relacionadas à falta 
de saneamento, identificação dos fatores causais das enfermidades e a relação 
com a deficiência dos serviços, entre outros. 

Assim, o atendimento do Termo de Referência e à legislação pertinente, constituem os 
objetivos principais do presente trabalho. Para tanto, o escopo do trabalho está dividido nas 
seguintes etapas principais: 

− ETAPA 1 - PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS E DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL: 
contempla o engajamento da sociedade no espírito do PMSB, buscando o apoio da 
população para a divulgação das ideias e comprometimentos exigidos; 

− ETAPA 2 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO: abordagem sobre as 
características principais do município do Rio Grande, tais como aspectos 
fisiográficos, recursos hídricos e uso da água, demografia, socioeconomia, aspectos 
políticos administrativos e culturais, serviços públicos, planejamentos municipais, 
zoneamento urbano, uso do solo, infraestrutura urbana existente e avaliação da 
legislação ambiental; 

− ETAPA 3 - ELABORAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS SETORIAIS DE SANEAMENTO: 
abordagem sobre os serviços de saneamento prestados para a população do Rio 
Grande, enfocando a realidade local e atual, aspectos operacionais, aspectos legais, 
fragilidades ambientais e necessidades; 

− ETAPA 4 - ELABORAÇÃO DO PROGNÓSTICO E PROPOSIÇÃO DE 
ALTERNATIVAS PARA O PMSB: abordagem sobre objetivos e metas pretendidos 

                                                
1 O município de Rio Grande conta com uma comissão para tratar da criação e implantação do 
Programa Municipal para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas - PROMEMC, conforme Portaria 
002/2010 - GABEX, de 15 de janeiro de 2010. 
2 Quando existentes e/ou disponíveis. 
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para o PMSB, envolvendo a projeção do crescimento populacional, envolvendo 
cenarização, proposição de intervenções, chegando à formulação de arranjos 
institucionais, jurídicos e socioeconômicos; 

− ETAPA 5 - FORMULAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EM 
SANEAMENTO: as ações previstas para integrarem o PMSB deverão ser descritas e 
avaliadas técnica, econômica, social e ambientalmente; 

− ETAPA 6 - DEFINIÇÃO DOS MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE 
MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PMSB: indicação das formas de acompanhar 
a evolução das propostas formuladas no PMSB, através de índices de avaliação, 
envolvendo inclusive a participação da sociedade; 

− ETAPA 7 - FORMATAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES DE 
SANEAMENTO BÁSICO: contempla a indicação de um sistema de armazenamento 
e manipulação de informações concernentes aos sistemas propostos, tendo por 
sustentação uma base georreferenciada; 

− ETAPA 8 - ELABORAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO: Emissão de relatórios contendo todas as atividades 
desenvolvidas em suas diversas versões, desde a inicial, destinada à análise, até a 
final, direcionada para o cumprimento das metas estabelecidas pela municipalidade.  

Dessa forma, estão claramente definidos a abrangência territorial, os objetivos e o escopo 
do presente estudo e planejamento que visa elaborar o Plano Municipal de Saneamento 
Básico – PMSB do Município do Rio Grande. 

1.4 Produtos a Serem Fornecidos  
O Termo de Referência em seu Anexo A - Forma de Apresentação dos Trabalhos estabelece a 
formatação de entrega dos documentos que consubstanciam o escopo do contrato, bem como 
os tipos e o conteúdo dos relatórios a serem apresentados, quais sejam: 

− RReellaattóórr iiooss  ddee  AAnnddaammeennttoo, que se constituem em relatórios administrativos e 
gerenciais do contrato, permitindo à Fiscalização da Contratante identificar as 
atividades desenvolvidas e programadas; 

− RReellaattóórr iiooss  EEssppeeccííff iiccooss, que apresentem justificativas técnicas especiais sobre 
temas específicos, que eventualmente se tornem necessários durante o andamento 
do contrato; 

− RReellaattóórr iiooss  PPaarrcciiaaiiss  ((PPrroodduuttooss)), correspondentes a conclusão das diversas etapas 
de elaboração do PMSB, os quais serão conclusivos em relação à etapa concluída; 
estão previstos os seguintes Relatórios Parciais/Produtos: 

⋅ Emissão do Plano de Trabalho do PMSB 
⋅ Plano de Comunicação e Mobilização Social (Produto 1) 
⋅ Relatório de Caracterização Municipal (Subproduto 2.1) 
⋅ Relatório do Diagnóstico do Saneamento Básico (Subproduto 2.2) 
⋅ Relatório de Prognósticos e Alternativas para o Sistema de Saneamento (Produto 3) 
⋅ Relatório de Concepção dos Programas, Projetos e Ações do PMSB (Produto 4) 
⋅ Relatório dos Mecanismos e Procedimentos de Monitoramento do PMSB (Produto 5) 

− RReellaattóórr iioo  FFiinnaall   ddoo  PPllaannoo, que reunirá os conteúdos dos relatórios parciais 
aprovados, incorporando as contribuições pertinentes das audiências públicas; a 
sua entrega está prevista da seguinte forma: 
⋅ Versão Preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico (Minuta) 
⋅ Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB e PGIRS (Produto 6) 
⋅ Relatório Síntese do PMSB e PGIRS 

Dessa forma serão entregues os produtos do planejamento que integram o escopo do 
PMSB do Município do Rio Grande, objeto do presente relatório. 
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1.5 Conteúdo do Plano de Comunicação e Mobilização Social - 
PCMS 

O presente Plano de Comunicação e Mobilização Social - PCMS insere-se no escopo dos 
serviços de elaboração do “Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município do 
Rio Grande”, conforme relação de produtos a serem fornecidos, sendo que o seu objetivo é 
sensibilizar a sociedade quanto à relevância do Plano Municipal de Saneamento Básico e 
sua participação no processo de sua elaboração. O PCMS segue o que prescreve o Termo 
de Referência e a correspondente Proposta Técnica vencedora da licitação, apresentando o 
seguinte conteúdo: 

− BBaasseess  PPaarraa  EEllaabboorraaççããoo  ddoo  PPCCMMSS, onde se descrevem a justificativa, os princípios 
norteadores e um breve contexto socioeconômico do município, com a finalidade de 
situar os agentes envolvidos no Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio 
Grande - PMSB em relação ao tema e ao contexto sobre o qual se pretende intervir; 

− OObbjjeett iivvooss, onde se apresentam os objetivos divididos em geral e específicos com 
base no disposto no Termo de Referência (TR) para Elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico - PMSB de Rio Grande e nas diretrizes do Ministério das Cidades; 

− AAççõõeess,,  onde se apresentam as ações que deverão ser realizadas para que os 
objetivos sejam alcançados com eficiência e eficácia; 

− UUnniivveerrssoo  ddoo  PPllaannoo, onde se discorre a respeito do público-alvo, dividido em direto 
e indireto e sobre a área de abrangência de intervenção; 

− QQuuaaddrroo  ddee  MMeettaass, onde se apresenta uma matriz, a qual relaciona as ações, os 
aspectos metodológicos, os resultados e metas, os meios de verificação, as 
premissas e os recursos principais para atender cada um dos objetivos proposto; 

− MMeettooddoollooggiiaa  ee  AAtt ii vviiddaaddeess  aa  SSeerreemm  DDeesseennvvoollvviiddaass, onde se discorre a respeito 
dos caminhos metodológicos de cada uma das atividades previstas, contemplado os 
objetivos macro e imediatos, procedimentos, recursos, periodicidade e tempo de 
duração; 

− EEqquuiippee  ee  PPaarrcceerr iiaass, onde se relacionam a equipe técnica a ser mobilizada, 
fiscalização, comitês de acompanhamento e instituições potenciais para o 
estabelecimento de parcerias para consecução dos objetivos propostos; 

− CCrroonnooggrraammaa  ddee  EExxeeccuuççããoo, onde se apresenta o cronograma de atividades de 
comunicação e mobilização social fixado em 14 meses de execução após a entrega 
do respectivo PCMS;  

− AAppooiioo  LLooggíísstt iiccoo  aa  SSeerr   UUtt ii ll iizzaaddoo, onde se apresenta os recursos que serão 
disponibilizados pela Consultora para proporcionar as facilidades necessárias ao 
desempenho das diversas atividades;  

− RReeffeerrêênncciiaass  BBiibbll iiooggrrááff iiccaass, onde se relaciona a literatura sobre o tema da 
comunicação e mobilização social, utilizada na elaboração do presente documento, 
e a ser utilizada também ao longo do desenvolvimento do trabalho; 

− AAnneexxooss, onde se apresentam modelos de referência produzidos pelo Ministério das 
Cidades para a elaboração e edição do material gráfico e diretrizes para a 
realização da consulta pública. 

É importante destacar que o Plano de Comunicação e Mobilização Social não deve 
representar um documento imutável, mas referencial para a execução dos serviços, em 
atendimento ao escopo do Termo de Referência. Assim, o detalhamento da metodologia a 
ser adotada foi tal que permita à equipe técnica, em conjunto com a Fiscalização, atuar com 
maior liberdade no sentido de buscar as soluções metodológicas mais adequadas para o 
desenvolvimento das atividades, em função das recomendações da Prefeitura Municipal do 
Rio Grande e das instâncias de acompanhamento e executiva, dos dados 
disponíveis/obtidos, das respostas obtidas através participação social. 
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22  BBAASSEESS  PPAARRAA  AA  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPCCMMSS  
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2 BASES PARA ELABORAÇÃO DO PCMS 
O texto que se segue apresenta as bases para elaboração do Plano de Comunicação e 
Mobilização Social - PCMS com a finalidade de situar os agentes envolvidos no Plano 
Municipal de Saneamento Básico de Rio Grande - PMSB em relação ao tema e ao contexto 
sobre o qual se pretende intervir. 

2.1 Justificativa 
O presente Plano de Comunicação e Mobilização Social - PCMS tem a preocupação de 
atender as diretrizes sobre a participação e controle social estabelecidas na Lei de 
Saneamento Básico, Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, bem como as 
adequando às recomendações do Ministério das Cidades e exigências do Termo de 
Referência para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio Grande - 
PMSB e às suas peculiaridades e necessidades locais. 

Desde a década de 1980, a participação e o controle social como componentes na 
implementação de políticas públicas constitui-se em uma importante reivindicação da 
sociedade brasileira. A nova forma de conceber o planejamento no país foi desencadeada 
pelo processo de abertura política acompanhado de uma intensa ativação da sociedade civil 
e a consequente promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual permitiu avançar na 
direção da consolidação do Estado Democrático e de Direito. Desde então, vários 
mecanismos legais passaram a incorporar a participação social na elaboração de políticas 
públicas, tais como a Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/1990; a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, Lei nº 9.433/1997; e o Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257/2001 (Brasil, 
2011). 

Com relação à política de saneamento, a década de 1980 também é marcada pelos anseios 
da sociedade refletidos nas discussões sobre o hoje extinto Plano Nacional de Saneamento 
- PLANASA. No centro das reivindicações estavam a necessidade de descentralizar a ação 
dos governos federal e estadual, bem como uma maior participação dos municípios e da 
população no planejamento e regulação do saneamento básico. O caminho percorrido ao 
longo as últimas três décadas tem como marco a Lei nº 11.445/2007, que veio inaugurar 
uma nova fase da concepção e implementação de políticas de saneamento no Brasil, 
incorporando importantes mudanças da relação Estado e sociedade na área de saneamento 
(Brasil, 2011). 

A Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 
apresenta uma nova abordagem sobre a participação e controle social. No inciso X, do art. 
2º, a Lei situa o controle social como um dos princípios fundamentais da prestação dos 
serviços públicos de saneamento básico. No inciso IV, do art. 3º, a lei define o controle 
social como sendo o “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 
informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de 
políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 
saneamento básico” (BRASIL, 2007, p. 2). 

Nesse sentido, as novas diretrizes para o saneamento básico no país trazem em seu bojo 
elementos fundamentais para a garantia da participação, quais sejam: (i) o acesso à 
informação, (ii) a representação técnica; e (iii) a participação na formulação, no 
planejamento e na avaliação das políticas de saneamento básico. 

Na formulação da política pública de saneamento básico, a Lei determina, no seu art. 9º, a 
necessidade dos titulares fixarem os direitos e deveres dos usuários e os mecanismos de 
controle social. No que se refere ao controle social, o art. 47 estabelece que o controle 
social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação em órgãos 
colegiados de caráter consultivo, assegurada a representação: 

− I - dos titulares dos serviços; 

− II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 
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− III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

− IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 

− V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

Para definir a política pública de saneamento, os municípios e estados podem compor um 
conselho ou utilizar outro órgão colegiado existente, desde que garantida a representação 
de diversos segmentos da sociedade, incluindo a sociedade civil organizada. Tal estratégia 
é usada em outras áreas da administração pública, como de meio ambiente, saúde, 
educação e recursos hídricos, e tem se mostrado importante nos processos de 
democratização das políticas públicas e na definição de políticas mais compatíveis com as 
realidades e demandas locais (Brasil, 2011). 

Conforme o art. 11, inciso V da Lei nº 11.445/2007 fica estabelecido a necessidade da 
definição de mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e 
fiscalização dos serviços, bem como nas contratações de serviços públicos de saneamento. 
Como condição para a validade dos contratos de prestação de serviços é prevista a 
realização prévia de audiência e consulta pública, de acordo com o disposto no inciso IV, do 
art. 11. 

No que tange ao planejamento, a Lei define que a prestação de serviços públicos de 
saneamento básico deve observar a um Plano de Saneamento Básico cuja elaboração 
deverá assegurar a ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e 
dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas 
públicas (§ 5º do art. 19 da lei, BRASIL, 2007, p. 8). 

Quanto à regulação dos serviços públicos de saneamento, a lei prevê a elaboração de 
normas que deverão abranger, dentre outros itens: os padrões de atendimento ao público e 
mecanismos de participação e informação (inciso X do art. 23 da Lei 11.445/2007, BRASIL, 
2007, p. 9). 

Em resumo, o controle social, como um princípio fundamental da Lei de Saneamento 
Básico, deve ser garantido nas diversas funções de gestão dos serviços públicos de 
saneamento básico, ou seja: no planejamento, na prestação dos serviços, na regulação e na 
fiscalização. Para tanto, a lei prevê a necessidade do estabelecimento de normas e 
mecanismos para que este controle social se efetive. A lei define o direito ao acesso à 
informação; a necessidade da realização de consultas e audiências públicas como condição 
para a validade dos contratos e a divulgação dos estudos e das propostas do Plano de 
Saneamento Básico para discussão com a sociedade. Além disso, os municípios e estados 
podem compor um Conselho ou utilizar outro existente para, dentre outras atribuições, 
proporcionar o controle social na elaboração, acompanhamento e avaliação das políticas, 
planos, programas e projetos (Brasil, 2011). 

Certamente, a Lei nº 11.445/2007, fruto de intensos debates, veio de encontro aos anseios 
da sociedade brasileira. Por um lado, é importante não minimizar os desafios para que esse 
desejo seja uma realidade. Diversos obstáculos estão postos, principalmente em função da 
tradição autoritária e tecnicista de fazer planejamento no Brasil e das relações 
patrimonialistas e clientelistas que o poder público tem tido com as populações. As 
fragilidades dos movimentos sociais também são fatores limitadores para uma nova prática, 
democrática e participativa, de fazer saneamento no Brasil (Brasil, 2011).
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2.2 Princípios Norteadores
Não há um consenso sobre o conceito de 
grande avanço da sociedade civil nas últimas décadas, como vimos no item anterior. 
Mobilização social é um termo comumente 
passeatas, marchas populares, 
fundamental para a democracia.

Na perspectiva das políticas públicas
processo que ocorre quando 
decide e age com um objetivo comum, buscando, quotidianamente, resultados 
desejados por todos envolvidos 
fundador da ONG Aracati
participação (empoderamento) de muitas e diferentes pessoas (irradiação) em torno de um 
propósito comum (convergência). 
definir os elementos constituintes da mobilização soci
irradiação e a convergência

Empoderamento pode ser considerado 
Empoderar significa promover a iniciativa e a participação das pessoas, 
elas são capazes de resolver os problemas que afetam diretamente suas vidas
Consequentemente a mobilização 
(quantidade) e diferentes (pluralidade) pessoas, de um jeito cada vez mais organizado. Esse 
movimento é um elemento fundamental da mobilização, sendo definido por Lino (
irradiação, abrangendo pelo menos 

− Abrangência quantitativa
exercício da participação social, estando a
que as pessoas envolvidas não só devem fazer parte, mas ser parte, de forma a 
compreender o processo e participar criticamente das decisões;

                                               
3 A Aracati - Agência de Mobilização Social nasceu em 1999, da fusão de duas outras organizações 
com a missão de contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de participação juvenil no Brasil. 
Desde sua fundação, vem formando grupos de jovens e pautando a participa
brasileira. 

Convergir

Buscar um 
propósito comum

Princípios Norteadores  
consenso sobre o conceito de mobilização social, mas o tema representa um 

da sociedade civil nas últimas décadas, como vimos no item anterior. 
um termo comumente confundido com manifestações públicas,

passeatas, marchas populares, etc., ainda que eventos desse tipo possuam um papel 
fundamental para a democracia. 

Na perspectiva das políticas públicas, mobilização social pode ser caracterizada como
processo que ocorre quando um grupo de pessoas, uma comunidade ou uma sociedade 
decide e age com um objetivo comum, buscando, quotidianamente, resultados 

envolvidos (TORO A; Werneck, 2007). Segundo Antonio Lino
fundador da ONG Aracati3, mobilização social é um processo educativo que promove a 
participação (empoderamento) de muitas e diferentes pessoas (irradiação) em torno de um 

gência). Para fins metodológicos e analíticos, é importante ainda 
definir os elementos constituintes da mobilização social, quais sejam: o empoderamento, a 
irradiação e a convergência (Figura 2.1). 

FFiigguurraa  22..11::  PPrroocceessssoo  ddee  MMoobbiilliizzaaççããoo  SSoocciiaall  

pode ser considerado a base de todo processo de mobilização social.
promover a iniciativa e a participação das pessoas, 

elas são capazes de resolver os problemas que afetam diretamente suas vidas
mobilização gera um movimento que vai envolvendo cada vez mais 

(quantidade) e diferentes (pluralidade) pessoas, de um jeito cada vez mais organizado. Esse 
movimento é um elemento fundamental da mobilização, sendo definido por Lino (

, abrangendo pelo menos três dimensões: 

Abrangência quantitativa , na qual cada vez mais pessoas despertem para o 
exercício da participação social, estando a quantidade vinculada à qualidade, visto 
que as pessoas envolvidas não só devem fazer parte, mas ser parte, de forma a 
compreender o processo e participar criticamente das decisões;

        
Agência de Mobilização Social nasceu em 1999, da fusão de duas outras organizações 

com a missão de contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de participação juvenil no Brasil. 
Desde sua fundação, vem formando grupos de jovens e pautando a participação juvenil na sociedade 

Empoderar

Promover a 
iniciativa e a 

participação das 
pessoas

Irradiar

•Muitas pessoas

•Diferentes 
públicos

•Organização 
Social

Convergir

Buscar um 
propósito comum
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mas o tema representa um 
da sociedade civil nas últimas décadas, como vimos no item anterior. 

com manifestações públicas, 
, ainda que eventos desse tipo possuam um papel 

, mobilização social pode ser caracterizada como um 
omunidade ou uma sociedade 

decide e age com um objetivo comum, buscando, quotidianamente, resultados decididos e 
Segundo Antonio Lino (2008), 

educativo que promove a 
participação (empoderamento) de muitas e diferentes pessoas (irradiação) em torno de um 

Para fins metodológicos e analíticos, é importante ainda 
quais sejam: o empoderamento, a 

 

a base de todo processo de mobilização social. 
promover a iniciativa e a participação das pessoas, acreditando que 

elas são capazes de resolver os problemas que afetam diretamente suas vidas. 
gera um movimento que vai envolvendo cada vez mais 

(quantidade) e diferentes (pluralidade) pessoas, de um jeito cada vez mais organizado. Esse 
movimento é um elemento fundamental da mobilização, sendo definido por Lino (2008) por 

, na qual cada vez mais pessoas despertem para o 
quantidade vinculada à qualidade, visto 

que as pessoas envolvidas não só devem fazer parte, mas ser parte, de forma a 
compreender o processo e participar criticamente das decisões; 

Agência de Mobilização Social nasceu em 1999, da fusão de duas outras organizações 
com a missão de contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de participação juvenil no Brasil. 

ção juvenil na sociedade 
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− Pluralidade , a sociedade é composta por pessoas e segmentos diferentes, 
portanto, é necessário considerar e envolver tais diferenças e os diversos setores, 
faixas etárias, etnias e gênero. E os problemas sociais, que são de todos, devem 
ser resolvidos por todos. Assim, a participação de todos os setores sociais (poder 
público, sociedade civil e setor privado), de crianças, jovens e adultos, de mulheres 
e homens, negros, brancos e gente de todas as etnias tende a enriquecer e dar 
mais efetividade a qualquer movimento; 

− Organização social , o aumento e a diversidade de participantes fortalecem os 
processos mobilizatórios. Nesse caso, a criação de fóruns e redes pode contribuir 
para promover os processos organizativos. 

Com relação à convergência, entende-se que ter muitas e diferentes pessoas altamente 
engajadas participando de um movimento é uma condição ideal. Por outro lado, esse 
movimento pode tornar-se pouco efetivo se cada participante defender seus interesses 
próprios. Por esta razão, outro elemento fundamental de todo movimento social é a 
convergência de esforços em torno de um propósito comum. É muito importante que as 
pessoas, mesmo com as suas diferenças, tenham a capacidade para definir e buscar 
objetivos coletivos (LINO, 2008). Toda mobilização é mobilização para alguma coisa, para 
alcançar um objetivo pré-definido, um propósito comum, por isso, é um ato de razão. 
Mobilização pressupõe uma convicção coletiva da relevância, um sentido de público, daquilo 
que convém a todos. Para que ela seja útil a uma sociedade ela tem que estar orientada 
para a construção de um projeto de futuro. Se o seu propósito é passageiro, converte-se em 
um evento, uma campanha e não em um processo de mobilização (TORO A; Werneck, 
2007). 

Quando falamos de interpretações e sentidos também compartilhados reconhecemos a 
mobilização social como um ato de comunicação — entendida em seu sentido amplo, não 
uma mera ação de propaganda ou divulgação. Segundo Toro e Werneck (2007), o que dá 
estabilidade a  um processo de mobilização social “é saber que o que eu faço e decido, em 
meu campo de atuação, está sendo feito e decidido por  outros, em seus próprios campos 
de atuação, com os mesmos propósitos e sentidos”. As experiências têm permitido um 
aprendizado aos movimentos sociais quanto à incorporação de uma lógica mais universal e 
da totalidade da problemática social que pode contribuir para superar visões parcelares, 
assentadas em critérios de grupos de interesse —- inclusive partidários —, abrindo espaço 
para processos geradores de transformações sociais (Ministério das Cidades, 2011). 

Também é importante destacar que a participação social é necessária para o planejamento 
sustentável do município, mas não suficiente. As técnicas de participação melhoram, sem 
sombra de dúvida, o conhecimento dos problemas da cidade e promovem o envolvimento 
da sociedade no diagnóstico e na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, 
mas requerem a existência de um “filtro crítico” que deve ser fornecido por profissionais com 
formação técnico-científica e experiência (Ministério das Cidades, 2011). Sem a contribuição 
desses profissionais, a participação da comunidade pode-se diluir em contradições sem 
obter nenhum resultado. Por isso, a valorização da participação da sociedade não diminui o 
papel dos técnicos, pelo contrário, entende-se que isso torna a sua tarefa ainda mais 
complexa e responsável. 

A participação das pessoas, em um processo de mobilização social, é ao mesmo tempo 
meta e meio. Por isso, não se pode falar da participação apenas como pressuposto, mas 
também como condição intrínseca e essencial de um processo de mobilização. Obviamente 
ela se caracteriza como tal, mas a participação cresce em abrangência e profundidade  ao 
longo do processo, o que faz destas duas qualidades (abrangência e profundidade) um 
resultado desejado e esperado (TORO A; WERNECK, 2007). Participar ou não de um 
processo de mobilização social é um ato de escolha. Por isso utiliza-se o termo “convocar”, 
porque a participação é um ato de liberdade. As pessoas são chamadas, mas participar ou 
não é uma decisão de cada um. Essa decisão depende essencialmente das pessoas se 
verem ou não como responsáveis e como capazes de provocar e construir mudanças. 
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Convocar vontades significa convocar discursos, d
objetivo comum, para um ato de paixão, para uma escolha qu
quotidiano (TORO A; WERNECK

A garantia de promoções continuadas no setor de saneamento básico só pode ocorrer com 
a existência de uma política de gestão que incorpore a participação efetiva da sociedade.
Como vimos no item anterior, a importância da participação e controle social na formulação 
de políticas e planos de saneamento básico foi reconhecida na Lei Nacional de Saneamento 
Básico que define como princípio fundamental da prestação dos serviços, o controle social 
(art. 2º, da Lei nº 11.445/2007), entendido como o: 
procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e 
participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 
relacionados aos serviços públicos de saneamento básico

De modo geral, os níveis de participação 
acordo com o grau de envolvimento da c
Saneamento Básico. O Ministério das Cidades (2011) classificou a participação em seis 
níveis, variando do nível 
comunidade controla o processo, conforme mostra a 

FFiigguurraa  22..22::  NNíívveeiiss  ddee  ppaarr
eellaa

As formas de participação da sociedade organizada são múltiplas e a sua definição
de grande importância. O objetivo da participação cidadã é conseguir o
da comunidade na tomada de decisões que vão estabelecer
sistema, isto é, infraestrutura e atividades de saneamento
para que possamos ter um 
recomenda-se fixar estratégias de atuação
participação, quais sejam: níveis 4, 5 ou 6 

•A administração procura a comunidade para que esta diagnostique a situação 
e tome decisões sobre objetivos a alcançar no PMS

6
Comunidade controla 

o processo

•A administração apresenta à comunidade uma pré
com um contexto de soluções possíveis, convidando
possam ser incorporadas ao PMS.

5
Comunidade tem poder 
delegado para elaborar

•A administração apresenta à comunidade uma primeira versão do PMS para 
que seja debatida e modificada, esperando que o seja em certa medida.

4
Elaboração conjunta

•A administração apresenta o PMS já elaborado à comunidade, mediante 
audiência ou consulta pública, e a convida para que seja questionado, 
esperando modificá

3
Comunidade opina

•Para promover o PMS, a administração busca apoios que facilitem sua aceitação 
e o cumprimento das formalidades que permitam sua aprovação.

2
Comunidade é 

consultada

•A comunidade é informada do PMS e espera1
Comunidade recebe 

informação

•A comunidade não participa na elaboração e no acompanhamento do PMS.0
Nenhuma

Convocar vontades significa convocar discursos, decisões e ações no sentido de um 
objetivo comum, para um ato de paixão, para uma escolha que “contamina” todo o 

WERNECK, 2007). 

A garantia de promoções continuadas no setor de saneamento básico só pode ocorrer com 
lítica de gestão que incorpore a participação efetiva da sociedade.

Como vimos no item anterior, a importância da participação e controle social na formulação 
de políticas e planos de saneamento básico foi reconhecida na Lei Nacional de Saneamento 

ue define como princípio fundamental da prestação dos serviços, o controle social 
(art. 2º, da Lei nº 11.445/2007), entendido como o: conjunto de mecanismos e 
procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e 

rocessos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 
relacionados aos serviços públicos de saneamento básico (inciso IV, do art. 3º).

níveis de participação social podem ser definidos e classificados
envolvimento da comunidade na elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. O Ministério das Cidades (2011) classificou a participação em seis 
 0 (Zero) nenhuma participação ao nível 

processo, conforme mostra a Figura 2.2. 

rrttiicciippaaççããoo  ssoocciiaall  sseegguunnddoo  oo  ggrraauu  ddee  eennvvoollvviimmeennttoo
aabboorraaççããoo  ddee  PPllaannooss  MMuunniicciippaaiiss  ddee  SSaanneeaammeennttoo  

As formas de participação da sociedade organizada são múltiplas e a sua definição
de grande importância. O objetivo da participação cidadã é conseguir o verdadeiro envol
da comunidade na tomada de decisões que vão estabelecer nada menos que a configuração do 

infraestrutura e atividades de saneamento básico do município. Diante disso, 
para que possamos ter um Plano Municipal de Saneamento efetivamen

se fixar estratégias de atuação para alcançar os níveis mais elevados de 
níveis 4, 5 ou 6 conforme apresentados na Figura 

A administração procura a comunidade para que esta diagnostique a situação 
e tome decisões sobre objetivos a alcançar no PMS.

A administração apresenta à comunidade uma pré-proposta de plano, junto 
com um contexto de soluções possíveis, convidando-a a tomar decisões que 
possam ser incorporadas ao PMS.

A administração apresenta à comunidade uma primeira versão do PMS para 
que seja debatida e modificada, esperando que o seja em certa medida.

A administração apresenta o PMS já elaborado à comunidade, mediante 
audiência ou consulta pública, e a convida para que seja questionado, 
esperando modificá-lo só no estritamente necessário.

Para promover o PMS, a administração busca apoios que facilitem sua aceitação 
e o cumprimento das formalidades que permitam sua aprovação.

A comunidade é informada do PMS e espera-se a sua conformidade.

A comunidade não participa na elaboração e no acompanhamento do PMS.
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ecisões e ações no sentido de um 
e “contamina” todo o 

A garantia de promoções continuadas no setor de saneamento básico só pode ocorrer com 
lítica de gestão que incorpore a participação efetiva da sociedade. 

Como vimos no item anterior, a importância da participação e controle social na formulação 
de políticas e planos de saneamento básico foi reconhecida na Lei Nacional de Saneamento 

ue define como princípio fundamental da prestação dos serviços, o controle social 
conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e 
rocessos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 

(inciso IV, do art. 3º). 

idos e classificados de 
omunidade na elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. O Ministério das Cidades (2011) classificou a participação em seis 
o nível 6 (Seis), no qual a 

 

oo  ddaa  ccoommuunniiddaaddee  nnaa  

As formas de participação da sociedade organizada são múltiplas e a sua definição reveste-se 
verdadeiro envolvimento 

nada menos que a configuração do 
do município. Diante disso, 
efetivamente participativo, 
níveis mais elevados de 
Figura 2.3. 

A administração procura a comunidade para que esta diagnostique a situação 

proposta de plano, junto 
a a tomar decisões que 

A administração apresenta à comunidade uma primeira versão do PMS para 
que seja debatida e modificada, esperando que o seja em certa medida.

A administração apresenta o PMS já elaborado à comunidade, mediante 
audiência ou consulta pública, e a convida para que seja questionado, 

Para promover o PMS, a administração busca apoios que facilitem sua aceitação 
e o cumprimento das formalidades que permitam sua aprovação.

se a sua conformidade.

A comunidade não participa na elaboração e no acompanhamento do PMS.
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Obviamente, a participação da sociedade não pode ocorrer de um modo descontrolado, o 
que só conduziria a frustrações desnecessárias
Embora existam muitas formas 
do contexto em que ocorrem. Em
modos básicos de participação, 
Figura 2.2). É importante salientar que nessas três formas básicas de participação deve 
haver a presença ativa da Administração Municipal, colaborando no desenvolvimento do 
processo e assessorando a
três grandes grupos podem resumir as comunidades na elaboração do PMS:

− Sociedade civil; 

− População exterior;

− População residente no município.

FFiigguurraa  22..33::  MMooddooss  bbáássiiccooss  ddee

Conforme o Ministério das Cidades, 
participação da população exige

− Visão renovadora e generosa do poder público de partilhar poder com os diferentes
segmentos sociais;

− Nova organização da administração pública com eficiência, transparência e 
flexibilização de procedimentos

− Instituição dos canais de participação com implementação de processos contínuos,
integrados e descentralizados

− Regras claras, decididas coletivamente, para a participação em todo o processo,
estabelecendo os fóruns consultivos e os deliberativos, os canai
temporários, os momentos de abertura e discussão, os momentos de 
sistematização;  

− Firmeza e transparência do grupo coordenador (Grupo de Trabalho), para 
assegurar que todos tenham direito à voz, como condição de credibilidade e para 
fazer avançar o 
explicitam-se os conflitos

Participação direta da 
comunidade por meio de 
apresentações, debates, 

pesquisas , etc.

Obviamente, a participação da sociedade não pode ocorrer de um modo descontrolado, o 
que só conduziria a frustrações desnecessárias, de ambas as partes: estado e sociedade. 

formas possíveis de participação social, variando muito em função 
ocorrem. Em síntese, o Ministério das Cidades (

modos básicos de participação, quais sejam: direta, em fases e por grupos de trabalho
É importante salientar que nessas três formas básicas de participação deve 

haver a presença ativa da Administração Municipal, colaborando no desenvolvimento do 
processo e assessorando a comunidade participante. No que diz respeito aos participantes, 
três grandes grupos podem resumir as comunidades na elaboração do PMS:

População exterior; 

População residente no município. 

ee  ppaarrttiicciippaaççããoo  ssoocciiaall  ddaa  ccoommuunniiddaaddee  nnaa  eellaabboorraaççãã
ddee  SSaanneeaammeennttoo  

Conforme o Ministério das Cidades, o planejamento municipal baseado na ampla 
participação da população exige algumas mudanças no processo, tais 

Visão renovadora e generosa do poder público de partilhar poder com os diferentes
segmentos sociais; 

Nova organização da administração pública com eficiência, transparência e 
de procedimentos; 

Instituição dos canais de participação com implementação de processos contínuos,
integrados e descentralizados; 

Regras claras, decididas coletivamente, para a participação em todo o processo,
estabelecendo os fóruns consultivos e os deliberativos, os canai
temporários, os momentos de abertura e discussão, os momentos de 

Firmeza e transparência do grupo coordenador (Grupo de Trabalho), para 
que todos tenham direito à voz, como condição de credibilidade e para 

 processo. Só dessa forma afloram os interesses divergentes, 
se os conflitos e, a partir deles, constrói-se o pacto;

comunidade por meio de 
Participação em fases 

determinadas por meio de 
sugestões ou alegações escritas

Participação por meio de Grupos 
de Trabalho para de temas 

específicos ou atuação institucional
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Obviamente, a participação da sociedade não pode ocorrer de um modo descontrolado, o 
, de ambas as partes: estado e sociedade. 

variando muito em função 
o Ministério das Cidades (2011) apresenta três 

quais sejam: direta, em fases e por grupos de trabalho (vide 
É importante salientar que nessas três formas básicas de participação deve 

haver a presença ativa da Administração Municipal, colaborando no desenvolvimento do 
No que diz respeito aos participantes, 

três grandes grupos podem resumir as comunidades na elaboração do PMS: 

 

ããoo  ddee  PPllaannooss  MMuunniicciippaaiiss  

o planejamento municipal baseado na ampla 
 como: 

Visão renovadora e generosa do poder público de partilhar poder com os diferentes 

Nova organização da administração pública com eficiência, transparência e 

Instituição dos canais de participação com implementação de processos contínuos, 

Regras claras, decididas coletivamente, para a participação em todo o processo, 
estabelecendo os fóruns consultivos e os deliberativos, os canais permanentes e os 
temporários, os momentos de abertura e discussão, os momentos de 

Firmeza e transparência do grupo coordenador (Grupo de Trabalho), para 
que todos tenham direito à voz, como condição de credibilidade e para 

oram os interesses divergentes, 
; 

Participação por meio de Grupos 
de Trabalho para de temas 

específicos ou atuação institucional
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− Produção de informação sobre a realidade urbana, em linguagem acessível e 
transparente, democratizando o acesso à informação; 

Do conjunto das questões apresentadas, pode-se apontar que o PMS resultante do 
processo de planejamento participativo deve ter alguns objetivos mais gerais que, a título de 
exemplo, podem ser apontados como mais evidentes: 

− Subsidiar a elaboração de Planos Diretores Setoriais. 

− Estabelecer procedimentos regulares de articulação entre os diversos setores de 
saneamento para a gestão dos recursos naturais no âmbito do município. 

− Buscar a resolução imediata de disfunções ambientais graves ou que envolvam 
riscos potenciais para a saúde pública. 

− Buscar a melhoria significativa dos níveis quantitativos e qualitativos do 
atendimento em matéria de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
pública e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais. 

− Estabelecer um sistema de controle e gestão da qualidade da água. 

− Realizar obras de infraestrutura sanitária econômica e socialmente justificadas. 

− Reconhecer a valorização ambiental dos sistemas hídricos. 

− Proteger e valorizar os recursos hídricos subterrâneos. 

− Prevenir os riscos hidrológicos associados à segurança das obras de infraestruturas 
hidráulicas. 

− Reforçar a eficácia, consistência e transparência dos sistemas de licenciamento. 

− Aperfeiçoar os sistemas de informação e de capacidade de avaliação e 
monitoramento dos recursos ambientais. 

− Reforçar as capacidades institucionais na gestão dos recursos hídricos e melhorar 
as interfaces com os usuários da água. 

Desse conjunto de ideias sobre planejamento e participação, podemos tirar algumas 
diretrizes específicas para o desenvolvimento da atividade de planejamento que envolve a 
elaboração dos PMS. 
O planejamento dos serviços de saneamento tem por finalidade a valorização, a proteção e 
a gestão equilibrada dos recursos ambientais municipais, assegurando a sua harmonização 
com o desenvolvimento local e setorial através da economia do seu emprego e 
racionalização dos seus usos. Sendo assim, um Plano de Saneamento deve procurar 
atender a princípios básicos, os quais deverão ser discutidos e acordados com a sociedade. 

2.3 Contexto Socioeconômico do Município de Rio Gra nde 
Rio Grande é a quarta economia do Estado pelo tamanho de seu Produto Interno Bruto 
(PIB), chegando a R$ 6.2 bilhões em 20094, o que corresponde a 2,9% do PIB gaúcho, 
superado apenas por Porto Alegre (17,5%), Canoas (7,6%) e Caxias do Sul (5,8%). Na 
relação entre o PIB e a população (PIB per capita), o município de Rio Grande também se 
mantém em uma posição privilegiada, com um valor de R$ 31. 990,19, o que o coloca bem 
acima da média estadual que é de 19.778,00 reais e o 3º maior entre os municípios com 
mais de 100 mil habitantes. 

De acordo com o Censo Demográfico 2010, o município apresentou uma população de 
197.228 habitantes, sendo o décimo município mais populoso do Estado. Na última década, 
a população do município ampliou à taxa de 0,56% ano. Essa taxa foi superior àquela 
registrada no Estado que ficou em 0,49% ano. 

A densidade demográfica em Rio Grande passou de 65,9 hab/km², em 2000, para 72,8 
hab/km² em 2010. Apresenta a segunda maior densidade do sul do Estado, bem acima da 

                                                
4 FEE/Centro de Informações Estatísticas/Núcleo de Contabilidade Social. 
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média dos municípios gaúchos de 39,79 hab/km2. Entretanto, a distribuição da população no 
território riograndino não é uniforme. O município possui uma área territorial de 3.338,35 km2 
e de unidade territorial 2.710km2, mas a área urbana demarcada é de apenas 50km², com 
cerca de 1% da área total do município, ocorrendo uma grande concentração urbana que se 
reflete numa disputa constante pelo território, conforme apontado na caracterização do 
território pela Prefeitura Municipal de Rio Grande (2011). 

Rio Grande apresenta um elevado grau de urbanização, 96,0%, superior a média estadual 
(85,1%) e nacional (84,4%). Aliás, o município experimentou o impacto demográfico do 
processo de industrialização já em fins do século XIX, dobrando sua população entre 1872 e 
1911 (FERREIRA e ROBAINA, 2010). Em 1940, Rio Grande apresentava um grau de 
urbanização de 84,4%, ou seja, exatamente o mesmo percentual alcançando pelo país 70 
anos depois (Souza, 2011; IBGE, 2010). 

O 1º Distrito (Rio Grande), abrangendo o Balneário Cassino, o Distrito Industrial, a Povoação 
de 4ª Seção da Barra, o Senandes, o Bolaxa e a Ilha do Terrapleno (Base), constitui-se na 
área mais densamente povoada — concentra nada menos do que 91,3% da população, 
formando a maior área de continuidade urbana. O Distrito apresenta uma elevada densidade 
demográfica de 534,24 hab/km2, superior a média da Região Metropolitana de Porto Alegre 
de 403,85, a título de exemplo. Por outro lado existem áreas pouco povoadas que 
correspondem principalmente a Ilha dos Marinheiros (2º Distrito), o Povo Novo (3º Distrito) e 
o Taim (4º Distrito), que apresentam densidades inferiores a 8,50 hab/km². Com relação a 
esse último, a densidade demográfica apresentada em 2010 foi de apenas 1,01 hab/km2. O 
5º Distrito, denominado Quinta, possui a 2ª maior população do município, com uma 
população de 9.331 habitantes (densidade demográfica de 19,77 hab/km2). 

Com relação aos indicadores sociais, de acordo com o Índice de Desenvolvimento 
Socioeconômico (IDESE) elaborado pela Fundação de Economia e Estatística (FEE), Rio 
Grande ocupa a 10ª no ranking estadual, com IDESE de 0,813 em 20095, isto é, classificado 
como Alto Desenvolvimento. O bloco Renda é o que mais contribuiu para o desempenho do 
seu indicador (0,909) e o bloco Saneamento o pior (0,637). O bloco saúde representa o pior 
desempenho do seu indicador em relação aos demais municípios, colocando Rio Grande na 
435ª posição. 

Em termos de participação social, Rio Grande vem acumulando nos últimos anos uma rica 
experiência no relacionamento entre o Estado e a Sociedade. No período entre 2004 e 
2011, o município de Rio Grande implantou nada menos do que cinco grandes instrumentos 
de planejamento no âmbito municipal, a saber: 

− Plano Estratégico Municipal de Rio Grande (2004); 

− Plano Ambiental Municipal de Rio Grande (2006-2007); 

− Plano Diretor (2008); 

− Plano Habitacional de Interesse Social do Município do Rio Grande (2009-2011); 

− Plano de Mobilidade Urbana de Rio Grande (2010-2011). 

O processo de planejamento municipal participativo deve incentivar que a comunidade e 
suas entidades representativas possam se integrar no estudo de soluções para seus 
problemas, através de planos, programas e projetos. Observa-se que todos esses 
instrumentos listados anteriormente, foram incorporados, em diferentes níveis, mecanismos 
de participação social, tais como workshops, audiências e reuniões para discussão com a 
comunidade.  

  

                                                
5 FEE/Centro de Informações Estatísticas (CIE). 
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3 OBJETIVOS 
Os objetivos do Plano de Comunicação e Mobilização Social
disposto no Termo de Referência
Básico - PMSB de Rio Grande
se em: (i) geral, direcionado para uma transformação mais ampla da realidade de 
intervenção; e (ii) específicos, que por sua v

A Figura 3.1 mostra o digrama dos objetivos do PCMS, sendo que aquelas
ordem mais prática foram incluídas no Item 

3.1 Geral 
Sensibilizar a sociedade quanto à relevância do Plano Municipal de Saneamento Básico e 
sua participação no processo de sua elaboração.

3.2 Específicos 
A sensibilização da sociedade deverá ser buscada por meio dos seguintes objetivos 
específicos: 

− Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento 
dos serviços de saneamento básico;

− Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participação e informar os 
objetivos e desafios do PMSB;

− Promover a discussão e a participação po
propostas e instrumentos do PMSB;

− Garantir a avaliação e respostas as todas as emendas apresentadas ao PMSB.

− Buscar a cooperação junto a outros processos locais de mobilização e ação para 
assuntos relacionados ao saneament

FFiigguurraa  33..11::  DDiiaaggrraamm
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PMSB de Rio Grande, bem como as diretrizes do Ministério das Cidades
, direcionado para uma transformação mais ampla da realidade de 

intervenção; e (ii) específicos, que por sua vez possuem caráter operacional.

mostra o digrama dos objetivos do PCMS, sendo que aquelas
incluídas no Item AÇÕES. 

Sensibilizar a sociedade quanto à relevância do Plano Municipal de Saneamento Básico e 
participação no processo de sua elaboração. 

A sensibilização da sociedade deverá ser buscada por meio dos seguintes objetivos 

todos os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento 
dos serviços de saneamento básico; 

Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participação e informar os 
objetivos e desafios do PMSB; 

Promover a discussão e a participação popular na formulação, discussão de 
propostas e instrumentos do PMSB; 

Garantir a avaliação e respostas as todas as emendas apresentadas ao PMSB.

Buscar a cooperação junto a outros processos locais de mobilização e ação para 
assuntos relacionados ao saneamento básico. 
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4 AÇÕES 
Da mesma forma que não se alcança um objetivo geral sem a existência de objetivos 
específicos ou intermediários, também um objetivo específico necessitará ser respondido a 
partir de um conjunto de ações. As seguintes ações deverão ser realizadas para que os 
objetivos sejam alcançados com eficiência e eficácia. 

− Realizar levantamento de metodologias em experiências de êxito quanto à 
participação social no município; 

− Identificar as organizações sociais dos diversos segmentos atuantes no município. 

− Contatar instituições; 

− Realizar reuniões técnicas e dinâmicas participativas para estimular os 
participantes; 

− Identificar e avaliar o sistema de comunicação local e sua capacidade de difusão 
das informações e mobilização sobre o Plano; 

− Disseminar o acesso às informações sobre o diagnóstico e estudos preliminares, os 
serviços prestados e sua avaliação, o processo e os eventos previstos e as 
propostas; 

− Descentralizar as informações produzidas pelo PMSB; 

− Disponibilizar as informações necessárias à participação qualificada da sociedade 
nos processos decisórios do PMSB; 

− Ampliar a discussão sobre aspectos relacionados ao saneamento básico; 

− Promover a interação e o comprometimento da comunidade no processo de 
elaboração do Plano; 

− Estimular o diálogo considerando a tradução do saber técnico e saber popular por 
meio de reuniões; 

− Submeter o PMSB a uma avaliação pelos conselhos municipais e demais atores 
sociais envolvidos com a temática do saneamento; 

− Apresentar para a população a versão final do PMSB; 

− Coletar subsídios para a elaboração do PMSB; 

− Listar as prioridades de atendimento aos serviços de saneamento básico, 
apontadas pelos representantes de cada bairro/localidade; 

− Verificar se as informações fornecidas pelos líderes comunitários coincidem com os 
anseios da população da área de abrangência; 

− Listar as prioridades de atendimento da população envolvida; 

− Obter o parecer da população interessada diretamente na construção do plano, 
garantindo que suas opiniões e necessidades estejam contempladas no PMSB; 

− Buscar contemplar espaços já constituídos para a elaboração de outros planos, a 
exemplo do Plano Diretor, Plano de Habitação, Mobilidade Urbana; 

− Estabelecer parcerias para mobilização da sociedade com universidades, empresas 
públicas, autarquias, secretarias, organizações comunitárias; 

− Estabelecer parcerias com os conselhos municipais. 
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5 UNIVERSO DO PLANO 
O universo do Plano de Comunicação e Mobilização Social - PCMS abrange a população 
residente total do município de Rio Grande/RS. Conforme dados divulgados pelo último 
Censo Demográfico, realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Rio Grande possui 197.228 habitantes, sendo o décimo município mais populoso do 
Estado. A seguir são detalhadas informações acerca da população e do local em que se 
desenvolvem as ações do PCMS. 

5.1 Público Alvo 
O PCMS busca envolver a população de forma direta e indireta, considerando a participação 
de muitas e diferentes pessoas (LINO, 2008), conforme detalhamento a seguir. 

5.1.1 Direto 
O público alvo direto do PCMS são os agentes que se relacionam de forma mais concreta e 
imediata com a área de saneamento básico, sendo que o êxito do PCMS depende em 
grande parte de sua participação. Abrangem as organizações sociais, econômicas, 
profissionais, políticas, culturais, lideranças comunitárias, movimentos sociais, conselhos 
municipais, entre outros atores sociais. Com o objetivo de quantificar o público alvo direto, 
buscou-se levantar preliminarmente as organizações atuantes no município, conforme pode 
ser observado no Quadro 5.1. 

QQuuaaddrroo  55..11::  AAttoorreess  ssoocciiaaiiss  nnoo  mmuunniiccííppiioo  ddee  RRiioo  GGrraannddee//RRSS  ((LLeevvaannttaammeennttoo  PPrreelliimmiinnaarr))  

Nº INSTITUIÇÃO Sigla/Abrev. 

1. ASSOCAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL LAR GAÚCHO  

2. ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO COHAB I  

3. ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO COHAB II  

4. ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO COHAB III  

5. ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO COHAB IV  

6. ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL   

7. ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES  

8. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO CASSINO  

9. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DOS VAREJISTAS DO RIO GRANDE ACVRG 

10. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA PALMA  

11. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA QUINTA  

12. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MARINHA  

13. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E DOS MORADORES DO BAIRRO BOLAXA  

14. ASSOCIAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE RIO GRANDE ACSRG 

15. ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA CASA DO RIO GRANDE  

16. ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO DE RIO GRANDE AGTUR 

17. ASSOCIAÇÃO DE MOARADORES E AMIGOS DO BAIRRO SANTA ROSA  
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Nº INSTITUIÇÃO Sigla/Abrev. 

18. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA BRAZ  

19. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA SÃO JOÃO  

20. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO LEONIDAS  

21. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BALNEÁRIO QUERÊNCIA  

22. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO CELMAR GONÇALVES  

23. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO MARCÍLIO DIAS  

24. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO MARIA CARMEM  

25. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO WALDEMAR DUARTE  

26. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO CASTELO BRANCO  

27. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO CIBRAZEM  

28. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO MARLUZ  

29. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO PROFILURB I  

30. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO PROFILURB II  

31. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO PROFILURB III  

32. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO POVO NOVO AMAPON 

33. ASSOCIAÇÃO – 4° SECÇÃO DA BARRA  

34. ASSOCIAÇÃO – ARCA DA LAGOA  

35. ASSOCIAÇÃO – AMÉRICA/SANTANA  

36. ASSOCIAÇÃO – ATLÂNTICO SUL  

37. ASSOCIAÇÃO – BARRA NOVA  

38. ASSOCIAÇÃO – BERNARDETH  

39. ASSOCIAÇÃO – BOA VISTA I  

40. ASSOCIAÇÃO – BOA VISTA II  

41. ASSOCIAÇÃO – BAIRRO GETÚLIO VARGAS  

42. ASSOCIAÇÃO – BOSQUE SIQUEIRA  

43. ASSOCIAÇÃO – CARLOS SANTOS  

44. ASSOCIAÇÃO – CASSINO  

45. ASSOCIAÇÃO – CENTRO  

46. ASSOCIAÇÃO – CIDADE DE AGUEDA  
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Nº INSTITUIÇÃO Sigla/Abrev. 

47. ASSOCIAÇÃO – CIDADE NOVA  

48. ASSOCIAÇÃO – CORREDOR DO SENANDES  

49. ASSOCIAÇÃO – DOM BOSQUINHO  

50. ASSOCIAÇÃO – FREDERICO ERNESTO BULCHOLZ  

51. ASSOCIAÇÃO – HIDRÁULICA  

52. ASSOCIAÇÃO – ILHA DA TOROTAMA  

53. ASSOCIAÇÃO – ILHA DOS MARINHEIROS  

54. ASSOCIAÇÃO – JARDIM HUMAITA  

55. ASSOCIAÇÃO – JUNÇÃO  

56. ASSOCIAÇÃO – MIGUEL DE CASTRO MOREIRA  

57. ASSOCIAÇÃO – NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  

58. ASSOCIAÇÃO – PARQUE DO COELHO  

59. ASSOCIAÇÃO – PARQUE GUANABARA  

60. ASSOCIAÇÃO – RURAL  

61. ASSOCIAÇÃO – SANTA RITA DE CÁSSIA  

62. ASSOCIAÇÃO – SANTA TERESA  

63. ASSOCIAÇÃO – SÃO JOSÉ OPERÁRIO  

64. ASSOCIAÇÃO – SANTO ANTÔNIO/QUINTINHA  

65. ASSOCIAÇÃO – SITIO SANTA CRUZ  

66. ASSOCIAÇÃO – STELA MARIS  

67. ASSOCIAÇÃO - TAIM  

68. ASSOCIAÇÃO – TREVO  

69. ASSOCIAÇÃO – VILA EULINA  

70. ASSOCIAÇÃO – VILA MARIA  

71. ASSOCIAÇÃO – VILA MILITAR  

72. ASSOCIAÇÃO – VILA NOVA QUINTA  

73. ASSOCIAÇÃO – VILA RECREIO  

74. ASSOCIAÇÃO – CAMPING DO CASSINO  

75. ASSOCIAÇÃO – LOTEAMENTO NOVA QUINTA  
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Nº INSTITUIÇÃO Sigla/Abrev. 

76. ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DA VILA SÃO MIGUEL  

77. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DE RIO GRANDE  

78. ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES EM RECICLAGEM DO CASSINO  

79. ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS ASTARR 

80. ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO ARROIO VIEIRA ASSOCIAÇÃO 
PRO-VIEIRA 

81. ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PARQUE RESIDENCIAL SÃO PEDRO  

82. ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E SEPARADORES DE LIXO DO RIO GRANDE ASCALIXO 

83. ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ILHA DOS MARINHEIROS  

84. ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA SÃO MIGUEL  

85. ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM DO SOL  

86. ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO SALGADO FILHO  

87. ASSOCIAÇÃO PRÓ-PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 
DO RIO GRANDE APAHAC 

88. ASSOCIAÇÃO RECICLADORA VITÓRIA ASSOCIAÇÃO 
VITÓRIA 

89. ASYLO DE POBRES ASYLO DE 
POBRES 

90. BRIGADA MILITAR - 2º PELOTÃO AMBIENTAL PATRAM 

91. CÂMARA DE COMÉRCIO DA CIDADE DO RIO GRANDE 
CÂMARA DE 
COMÉRCIO 

92. CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE CDL 

93. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA 

94. CENTRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS CEA 

95. CENTRO DE INDÚSTRIAS DE RIO GRANDE CIRG 

96. CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES- COORDENAÇÃO DE RIO GRANDE  

97. CLÍNICA ESPECIALIZADA EM ACIDENTES DE TRABALHO LTDA CEAT 

98. COLÔNIA DE PESCADORES Z-1 Z1 

99. COMITÊ DA CIDADANIA DO RIO GRANDE Comitê da 
Cidadania 

100. COMITÊ DE AÇÃO, DA CIDADAMIA, CONTRA A FOME A MISÉRIA E PELA VIDA – 
RIO GRANDE  

101. COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA  

CEEE 
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Nº INSTITUIÇÃO Sigla/Abrev. 

102. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 

103. COMISSÃO MUNICIPAL DO PET  

104. CONSELHO CONSULTIVO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO  

105. CONSELHO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  

106. CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE CMS 

107. CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

108. CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE COMDEMA 

109. CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  

110. CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA, 
MICRO E PEQUENA EMPRESA COMAPERG 

111. CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DA 
COMUNIDADE NEGRA  

112. CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  

113. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

114. CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  

115. CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
SUSTENTÁVEL  

116. CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO COMTUR 

117. CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL COMBEM 

118. CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO  

119. CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO  

120. COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE SANTA RITA  

121. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA 

122. CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA CRBio 

123. ECO-MUSEU DA ILHA DA PÓLVORA ECO-MUSEU 

124. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENÇÃO RURAL EMATER 

125. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - CENTRO DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA DE CLIMA TEMPERADO (PELOTAS) CPACT/EMBRAPA 

126. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXTENSÃO RURAL - ESCRITÓRIO 
MUNICIPAL 

EMATER 

127. ENTIDADE DE DEFESA DOS DIREITOS E JUSTIÇA AMBIENTAL  

128. EXÉRCITO BRASILEIRO - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA EXÉRCITO 
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Nº INSTITUIÇÃO Sigla/Abrev. 

129. FACULDADE ANHANGUERA DO RIO GRANDE ANHANGUERA 

130. FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO RIO GRANDE DO 
SUL - SINSICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIO GRANDE 

FETAG/Sindicato 
dos Trabalhadores 

Rurais 

131. FÓRUM DA LAGOA DOS PATOS  FÓRUM DA LP 

132. FUNDAÇÃO CIDADE DO RIO GRANDE  

133. 
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - UNIDADE RIO 
GRANDE FEPAGRO SUL 

134. FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER 
- ESCRITÓRIO REGIONAL SUL EM PELOTAS FEPAM 

135. GRUPO AMIGOS DA NATUREZA GAN 

136. GRUPO DE EDUCADORES MULTIPLICADORES AMBIENTAL GEMA 

137. INTITUIÇÃO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO SUL – POLO RIO GRANDE IFRS 

138. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - ESCRTÓRIO REGIONAL IBAMA 

139. INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - NÚCLEO RIO GRANDE IAB 

140. INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ - REGIONAL IRGA 

141. INTERSINDICAL DE RIO GRANDE - COORDENAÇÃO LOCAL INTERSINDICAL 

142. LABORATÓRIO REGIONAL DE ESGOTO DA CORSAN CORSAN 

143. LIONS CLUBE RIO GRANDE  

144. MARINHA DO BRASIL - COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL MARINHA 

145. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - UNIDADE RIO 
GRANDE 

MAPA 

146. MINISTÉRIO PÚBLICO MP 

147. MOVIMENTO NACIONAL DE LUTA PELA MORADIA - RIO GRANDE MNLM 

148. MUNICIPAL DA SEGURANÇA, DOS TRANSPORTES E DO TRÂNSITO SMSTT 

149. MUSEU OCEANOGRÁFICO PROFESSOR ELIÉZER DE CARVALHO RIOS MUSEU 
OCEANOGRÁFICO 

150. NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL  NEMA 

151. OBRA SOCIAL MARISTA - COLÉGIO SÃO FRANCISCO MARISTA 

152. ONG AMIGOS NA NATUREZA AMIGOS DA 
NATUREZA 

153. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEÇÃO RIO GRANDE OAB 
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Nº INSTITUIÇÃO Sigla/Abrev. 

154. ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL MÃOS UNIDA PELA VIDA  

155. ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO 
DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE  OGMO 

156. PRATICAGEM DA BARRA DO RIO GRANDE PRATICAGEM 

157. QI – ESCOLAS E FACULDADES – POLO RIO GRANDE QI 

158. ROTARY CLUB RIO GRANDE  

159. SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO - INSPETORIA 
VETERINÁRIA  

SAA 

160. SECRETARIA ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA - ESCRITÓRIO RIO 
GRANDE SEAP 

161. SECRETARIA ESPECIAL DO CASSINO  

162. SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA SMP 

163. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SMAG 

164. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SMEC 

165. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO SMHADU 

166. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SMMA 

167. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER SMTEL 

168. SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - RIO 
GRANDE SEBRAE 

169. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - RIO GRANDE SENAC 

170. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CEP SENAI JOÃO 
SIMPLÍCIO CEP/SENAI 

171. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - RIO GRANDE SESI 

172. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - RIO GRANDE SESC 

173. SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA DE RIO GRANDE SINDANAVE 

174. SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO RIO GRANDE SINDUSCON 

175. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE DE RIO GRANDE SINDSAÚDE 

176. SINDICATOS DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DO RIO GRANDE   

177. SINDICATO DOS MARÍTIMOS DO PORTO DO RIO GRANDE SINDIMAR 

178. SINDICATOS DOS MÉDICOS DO RIO GRANDE SIMERG 

179. SINDICATO RURAL DO RIO GRANDE SINDICATO 
RURAL 

180. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PURIFICAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM SERVIÇOS DE ESGOTO DO ESTADO DO RIO 

SINDIAGUA 
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Nº INSTITUIÇÃO Sigla/Abrev. 

GRANDE DO SUL 

181. SOCIEDADE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO RIO GRANDE  SEARG 

182. SORIA E LUCAS LTDA ME SORIA E LUCAS 

183. SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE SUPRG 

184. UNIÃO RIO-GRANDINA DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS URAB 

185. UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – POLO RIO GRANDE UNISINOS 

186. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG 

187. UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ – POLO RIO GRANDE UNOPAR 

Cabe salientar que o fato de alguma instituição não constar na listagem, não significa que 
ela estará excluída do processo de planejamento do saneamento básico municipal. Ações 
de mobilização social serão empreendidas de modo a atingir o maior número e pluralidade 
de pessoas possível. 

5.1.2 Indireto 
Toda a parcela da população que se relaciona de forma mais passiva com a temática do 
saneamento básico. Durante o processo de elaboração do PMS pretende-se transformar 
parte do público indireto em população diretamente envolvida por meio da consolidação das 
audiências públicas e da conferência municipal. 

5.2 Área de Abrangência 
Conforme a Lei n° 6.586, de 20 de agosto de 2008, a  qual estabelece os limites do território 
municipal, e os limites, denominações e as sedes dos distritos, o território de Rio Grande, 
para fins administrativos, fiscais e do regime urbanístico, é constituído por cinco distritos, a 
saber: 

− 1º Distrito  (336,969 km2), com sede na cidade do Rio Grande e denominação de 
Rio Grande, abrangendo o Balneário Cassino, o Distrito Industrial, a Povoação de 
4ª Seção da Barra, o Senandes, o Bolaxa e a Ilha do Terrapleno (Base); 

− 2º Distrito  (150,001 km2), com sede em Porto Rei, denominado Ilha Dos 
Marinheiros, incluindo as seguintes ilhas: dos Marinheiros, do Leonídio, das 
Pombas, da Pólvora, dos Cavalos, da Constância, das Cabras, do Caldeirão e da 
Cascuda; 

− 3º Distrito  (562,873 km2), com sede na Vila do Povo Novo e denominação de Povo 
Novo, abrangendo as ilhas da Torotoma, dos Mosquitos, dos Carneiros, Martin 
Coelho e do Malandro; 

− 4º Distrito  (1.816,505 km2), com sede na Vila do Taim e denominação Taim, 
abrangendo as ilhas Grande, Pequena e Sangradouro; 

− 5 Distrito  (472,008 km2), com sede na Vila da Quinta e denominação de Quinta. 

Considerando a necessidade de definir unidades urbanas passíveis de planejamento e 
prever a demanda de equipamentos públicos a partir da densidade demográfica de 
determinada região, o município criou 42 Unidades Censitárias, por meio da Lei nº 6.135, de 
6 de setembro de 2005. Definiu-se como Unidades Censitárias “os espaços urbanos 
inseridos em uma região, perfeitamente caracterizados, seja por limites físicos marcantes, 
semelhanças urbanas, densidade demográfica, padrão construtivo ou econômico, uso do 
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solo, seja por características especiais”. As Unidades censitárias possuem a seguinte 
composição: 

− Unidades Censitárias 01 à 29 , localizam-se na península, a qual é denomina de 
Pontal do Rio Grande; 

− Unidades Censitárias 30 à 38 , localizam-se na faixa litorânea, denominada de Rio 
Grande beira-mar; 

− Unidade censitária 39 , correspondente a Ilha dos Marinheiros; 

− Unidade Censitária 40 , área urbana do Núcleo Autônomo do Distrito do Taim; 

− Unidade Censitária 41 , área urbana do Núcleo Autônomo do Distrito do Povo 
Novo; 

− Unidade Censitária 42 , área Urbana do Núcleo Autônomo do Distrito da Quinta. 

O Termo de Referência para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB 
- Rio Grande/RS, estabelece que a execução do PCMS deverá ser programada por Unidade 
Censitária com encontros previstos para o segundo, quarto, sexto, oitavo e décimo mês 
após a entrega do respectivo plano, sendo que ao término de cada encontro deverá estar 
prevista Audiência Pública como conclusão do processo em cada Unidade. No entanto, o 
cruzamento dos bairros ainda não oficializados não permite uma divisão consistente para o 
planejamento das ações por unidades censitárias. Sendo assim, se faz necessário 
estabelecer uma divisão específica para o PCMS buscando integrar e agrupar unidades 
mais homogêneas, oficiais ou não oficiais. Além disso, a divisão deverá permitir que as 
pessoas envolvidas no processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento possam 
reconhecer a sua localidade ou pertencentes ao entorno imediato, nos eventos previstos. 

A distribuição dos eventos e áreas de abrangência do PCMS proposta divide-se em cinco 
rodadas, contemplando a realização dos encontros técnicos, audiências públicas e da Pré-
Conferência Municipal de Saneamento Básico e mais uma rodada final para a Consulta 
Pública e Conferência Municipal de Saneamento Básico, conforme apresentado a seguir6. 
Na Figura 5.1 é apresentado o mapa com a espacialização geográfica dos eventos e na 
Figura 9.1 o Cronograma Físico com a distribuição temporal das atividades. 

− Primeira Rodada 

⋅ Encontro 01 (Escola Viriato Corrêa) - Getúlio Vargas, Santa Tereza, Vila Militar e 
Mangueira; 

⋅ Encontro 02 (Escola Navegantes) - Vila Ipiranga, Salgado Filho, Lar Gaúcho, 
Navegantes, Vila Santinha, Dom Bosquinho; 

⋅ Encontro 03 (Escola Maria da Graça Reyes) - 4ª Secção da Barra e Barra Nova; 

⋅ Encontro 04 (SIRQ – Sociedade Instrução e Recreio da Quinta) - Vila da Quinta; 

⋅ Audiência 01 (local a definir) - Getúlio Vargas, Santa Tereza, Vila Militar, Mangueira, 
Vila Ipiranga, Salgado Filho, Lar Gaúcho, Navegantes, Vila Santinha, Dom 
Bosquinho; 

⋅ Audiência 02 (local a definir) - 4ª Secção da Barra e Barra Nova; 

⋅ Audiência 03 (local a definir) - Vila da Quinta. 

− Segunda Rodada 

⋅ Encontro 05 (Associação de Moradores do Bairro Cohab II) -  Cidade Nova, Henrique 
Pancada, Vila Municipal, Cohab II; 

                                                
6 Os locais para a realização dos eventos foram sugeridos em função de sua localização central 
dentro de cada região, podendo ser substituídos por razões de agenda ou da opção por espaços 
maiores e dotados de melhor infraestrutura. 
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⋅ Encontro 06 (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários ou Escola 
Frederico Ernesto Buchholz) - Parque, Hidráulica, Buchholz, América, Matadouro e 
Rural; 

⋅ Encontro 07 (Salão Santo Antônio)- Povo Novo e as localidades de Arraial, 
Domingos Petrolini, Barra Falsa, Capão Seco, Barro Vermelho, Pesqueiro e Banhado 
Silveira; 

⋅ Encontro 08 (Salão Comunitário da Ilha da Torotama) - Ilha da Torotama 

⋅ Audiência 04 (a definir) - Cidade Nova, Henrique Pancada, Vila Municipal, Cohab II,  
Parque, Hidráulica, Buchholz, América, Matadouro e Rural; 

⋅ Audiência 05 (a definir) - Povo Novo e as localidades de Arraial, Domingos Petrolini, 
Barra Falsa, Capão Seco, Barro Vermelho, Pesqueiro, Banhado Silveira,  Ilha da 
Torotama. 

− Terceira Rodada 

⋅ Encontro 09 (Escola São Miguel) - Jockey Clube, Vila Braz, São Miguel, Bosque, São 
João e Profilurb I e II ; 

⋅ Encontro 10 - (Escola Jaime Gomes Monteiro ou Escola João de Oliveira Martins) - 
Castelo Branco I e II, Cohab IV, Cidade de Águeda e Santa Rosa; 

⋅ Encontro 11 - (Escola do Taim) - Taim e arredores; 

⋅ Audiência 06 (a definir) -  Jockey Clube, Vila Braz, São Miguel, Bosque, São João, 
Profilurb I e II, Castelo Branco I e II, Cohab IV, Cidade de Águeda e Santa Rosa; 

⋅ Audiência 07 (a definir) - Taim e arredores. 

− Quarta Rodada 

⋅ Encontro 12 (Escola Mate Amargo) - Parque Coelho, Junção, Vila Bernadeth, Vila 
Maria, Leônidas, Mar Luz e Cibrazém 

⋅ Encontro 13 (Associação de Moradores do Bairro Humaitá II ou Escola Zenir de 
Souza Braga) - Humaitá I e II, Aeroporto e Trevo 

⋅ Encontro 14 (Salão Paroquial ou Escola Apolinário Porto Alegre) - Ilha dos 
Marinheiros, Ilha do Leonídio e Quitéria 

⋅ Audiência 08 (a definir) - Parque Coelho, Junção, Vila Bernadeth, Vila Maria, 
Leônidas, Mar Luz, Cibrazém, Humaitá I e II, Aeroporto e Trevo 

⋅ Audiência 09 (a definir) - Ilha dos Marinheiros, Ilha do Leonídio e Quitéria 

− Quinta Rodada 

⋅ Encontro 15 (Escola Porto Seguro) - Parque Marinha, Parque São Pedro, Jardim do 
Sol 

⋅ Encontro 16 (Escola Wanda Rocha) - Cassino, Querência, Bolacha, Senandes, Boa 
Vista I e II 

⋅ Audiência 10 (a definir) - Parque Marinha, Parque São Pedro, Jardim do Sol 

⋅ Audiência 11 (a definir) - Cassino, Querência, Bolacha, Senandes, Boa Vista I e II 

⋅ Pré-Conferência Municipal de Saneamento (a definir) - dirigida a instituições, 
conselhos, comitês 

− Sexta Rodada (Rodada Final) 

⋅ Consulta Pública; 

⋅ Conferência Municipal de Saneamento, local a definir, preferencialmente em local 
central, com facilidade de acesso e transporte público. 
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6 QUADRO DE METAS 
O Quadro de Metas é parte essencial do Plano de Comunicação e Mobilização Social - 
PCMS, sendo o local onde os objetivos específicos se traduzem em ações e resultados. O 
Quadro de Metas faz a divisão lógica dos aspectos conceituais e operacionais apresentados 
no presente documento. 

Para a equipe técnica, o Quadro de Metas contribuirá no amadurecimento da 
implementação do PCMS. O Quadro contempla os seguintes elementos: 

− Ações , correspondem ao conjunto de atividades práticas que respondem, para 
cada objetivo, à demanda ou ao desafio que o plano torna explícita. A cada objetivo 
específico foi relacionado um conjunto de ações; 

− Aspectos Metodológicos , onde se detalham os caminhos de como as ações 
serão executadas; 

− Resultados/Metas , indicam os desejos práticos de onde se quer chegar com o 
PCMS; 

− Meios de verificação , onde se busca relacionar os instrumentos de coleta de 
informações, pesquisas e avaliações que precisaram ser formulados para verificar 
em que medida as ações foram desenvolvidas e se os resultados foram 
alcançados; 

− Premissas , onde são apontadas algumas suposições sobre o ambiente externo ao 
PCMS; 

− Recursos Principais , onde se relacionam os recursos que serão mais acessados 
para alcançar cada um dos objetivos específicos. 
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QQuuaaddrroo  66..11::  QQuuaaddrroo  ddee  MMeettaass  ddoo  PPllaannoo  ddee  CCoommuunniiccaaççããoo  ee  MMoobbiilliizzaaççããoo  SSoocciiaall  --  PPCCMMSS  

Objetivos 
específicos Ações Aspectos Metodológicos Resultados/Metas Meios de Verificação Premissas Recursos Principais 

.  Estimular todos os 
segmentos sociais a 
participarem do 
processo de 
planejamento dos 
serviços de 
saneamento básico. 

. Realizar levantamento de metodologias em experiências 
de êxito quanto à participação social no município. 
.  Identificar as organizações sociais dos diversos 
segmentos atuantes no município. 
.  Contatar instituições. 
.  Realizar reuniões técnicas e dinâmicas participativas para 
estimular os participantes. 
 

. Conhecer as experiências de mobilização e participação dos processos 
de elaboração do Plano Estratégico Municipal de Rio Grande (2004), 
Plano Ambiental Municipal de Rio Grande (2006-2007), Plano Diretor 
(2008), Plano Habitacional de Interesse Social do Município do Rio 
Grande (2009-2011),  Plano de Mobilidade Urbana de Rio Grande (2010-
2011), entre outras. 
.  Mapeamento das organizações e instituições dos diversos segmentos 
atuantes no município e construção de uma lista com nome do 
representante, endereço, telefone, fax, e-mail. 
.  Com base na lista de instituições, realizar contato direto presencial ou 
por telefone/email para convocações para as reuniões técnicas e demais 
eventos. 

.  Participação de representantes  dos diversos 
segmentos atuantes do município. 
.  Perfil médio dos segmentos atuantes no 
município refletido nas instituições participantes 
do PMSB. 

.  Ata de reunião. 

.  Lista de Instituições. 

.  Lista de Presença. 

.  Registro Fotográfico. 

.  Formulário de pesquisa. 

.  Bom relacionamento 
institucional da SMMA e demais 
órgãos da Prefeitura com os 
segmentos atuantes no 
município. 

.  Salas para as reuniões técnicas. 

.  Veículo. 

.  Telefone convencional. 

.  Telefone celular. 

.  Computador com internet. 

.  Material de expediente. 

.  Divulgar 
amplamente o 
processo, as formas 
e canais de 
participação e 
informar os objetivos 
e desafios do PMSB. 

.  Identificar e avaliar o sistema de comunicação local e sua 
capacidade de difusão das informações e mobilização 
sobre o Plano. 
.  Disseminar o acesso às informações sobre o diagnóstico 
e estudos preliminares, os serviços prestados e sua 
avaliação, o processo e os eventos previstos e as 
propostas. 
.  Descentralizar as informações produzidas pelo PMSB. 
.  Disponibilizar as informações necessárias à participação 
qualificada da sociedade nos processos decisórios do 
PMSB. 

.  Com base na identificação e avaliação do sistema de comunicação 
social será construído o mailing do PMSB, contendo nomes, telefones, 
fax, e-mails, cargos e editorias dos jornalistas. 
.  Para o mailing do PMSB serão enviados releases e pedidos de pauta 
sobre as etapas e eventos do processo; 
.  Conteúdos e estudos produzidos, bem com a agenda de eventos serão 
submetidos previamente à SMMA para postagem no site da Prefeitura; 
.  Elaborar e disponibilizar documentos e informações sistematizadas, 
construídas com linguagem acessível e clara para a maioria da 
população. Considerar a dimensão educativa da participação, cuja ação 
requer um aprendizado individual e coletivo. 
.  Elaboração, edição e distribuição de material gráfico informativo do 
PMSB com base nos modelos do Ministério das Cidades e adequando os 
mesmos às características de Rio Grande. 

.  No mínimo 13 releases elaborados e 
enviados ao mailing do PMSB. 
.  No mínimo 03 pedidos de pauta para 
entrevistas/cobertura de eventos em rádios e 
TVs para a SMMA, na fase de diagnóstico; 
prognóstico e programas; e consolidação do 
PMSB (Pré-conferência e conferência). 
.  Cerca de 70% dos releases/pautas integral ou 
parcialmente publicados/transmitidos. 
.  Editais de convocação para todos os eventos 
publicados pela SMMA no DO e em jornal de 
grande circulação. 
.  5.000 Folders distribuídos. 
.  500 Cartazes (etapas/audiências) 
entregues/fixados. 
.  500 Cartazes (conferência/consulta pública) 
entregues/fixados; 
.  Conteúdos e produtos elaborados postados 
no site da Prefeitura. 

.  Mailing. 

.  Clipping. 

.  Estatísticas de acesso 
ao site (ver premissas). 
.  Registro fotográfico. 

.  Desenvolvimento de seção 
específica do site da Prefeitura 
para inserção dos conteúdos 
produzidos. 
.  Seção específica do site da 
Prefeitura operando sem 
interrupções prolongadas 
durante todo o período de 
elaboração do PMSB. 
.  Implementação de ferramenta 
para medir o número de acessos 
à seção do site da Prefeitura 
(contador de acessos). 
 .   Estabelecimento de parcerias 
para divulgação do PMSB. 

.  Seção Exclusiva do Site da Prefeitura Municipal do 
Rio Grande para divulgação do PMSB; 
.  Materiais de divulgação. 

.  Promover a 
discussão e a 
participação popular 
na formulação, 
discussão de 
propostas e 
instrumentos do 
PMSB. 

.  Ampliar a discussão sobre aspectos relacionados ao 
saneamento básico. 
.  Promover a interação e o comprometimento da 
comunidade no processo de elaboração do Plano. 
.  Estimular o diálogo considerando a tradução do saber 
técnico e saber popular por meio de reuniões. 
.  Submeter o PMSB a uma avaliação pelos conselhos 
municipais e demais atores sociais envolvidos com a 
temática do saneamento. 
.  Apresentar para a população a versão final do PMSB. 

.  A participação da comunidade deverá ser viabilizada por meio de 
quatro tipos de eventos: 16 encontros técnicos; 11 audiências públicas; 
01 pré-conferência; 01 conferência, mais a consulta pública. 
.  Os eventos serão dirigidos às organizações e instituições do município 
no caso dos encontros técnicos e da pré-conferência e abertos a toda 
comunidade nos caso das audiências públicas e da consulta pública. 
.  A Pré-conferência e Conferência Municipal de Saneamento serão  
realizadas em local central do município, com facilidade de acesso e  
transporte público. Os encontros técnicos e audiências serão 
espacializados de modo a abranger todo o território do município, e seu 
local deverá ser central dentro da região ou localidade, e de 
conhecimento da comunidade, isento de vinculo partidário ou religioso. 
Auditórios ou ginásios de escolas são locais de boa aceitação por todos 
na comunidade. 

.  Participação de 70% das associações de 
bairro existentes. 
.  Participação de pessoas de diversas 
localidades do município. 
.  Realização de pelo menos 01 evento em 
cada distrito do município. 
.  Perfil médio da população do município 
refletido no público participante do PMSB.   
.  Média de 50 pessoas nas Audiências, Pré-
conferência e Conferência. 

.  Ata de reunião. 

.  Lista de Presença. 

.  Registro Fotográfico. 

.  Registro audiovisual. 

.  Formulário de pesquisa. 

.  Disponibilização dos locais 
para realização dos eventos. 
.  Participação de técnicos da 
SMMA e de secretarias afins nos 
eventos. 
 

.  Salas para as reuniões técnicas com capacidade 
para 15 pessoas (aprox.). 
. Auditórios para realização das Audiências Públicas, 
com capacidade para 50 pessoas (aprox.). 
. Auditório para realização da Pré-conferência 
Municipal de Saneamento Básico com capacidade 
para 80 pessoas (aprox.). 
. Auditório para realização da Conferência Municipal 
de Saneamento Básico com capacidade para 120 
pessoas (aprox.). 
Sistema de som e datashow para as audiências, Pré-
conferência e Conferência. 
. Filmagem para a 1ª Audiência, Pré-Conferência e 
Conferência Municipal de Saneamento. 
- Ônibus para conduzir participantes nas audiências 5, 
7 e 9. 
. 01 caixa c/ 5.000 folhas de Papel Sulfite A4 75 gr. 
.  05 caixas de caneta esferográfica azul com 50 un.  
.  Conjunto pasta, papel e caneta personalizados para 
Conferência. 

.  Garantir a 
avaliação e respostas 
a todas as emendas 
apresentadas ao 
PMSB. 

.  Coletar subsídios para a elaboração do PMSB. 
Listar as prioridades de atendimento aos serviços de 
saneamento básico, apontadas pelos representantes de 
cada bairro/localidade; 
.  Verificar se as informações fornecidas pelos líderes 
comunitários coincidem com os anseios da população da 
área de abrangência. 
.  Listar as prioridades de atendimento da população 
envolvida. 
.  Obter o parecer da população interessada diretamente na 
construção do plano, garantindo que suas opiniões e 
necessidades estejam contempladas no PMSB. 

.  A coleta de subsídios ao PMSB se dará durante os encontros técnicos, 
audiências públicas, pré-conferência e através da consulta pública. 
.  Nos encontros, audiências e pré-conferência os participantes serão 
estimulados a contribuírem com a sua percepção da problemática do 
saneamento e sugestões quanto às ações necessárias à resolução dos 
gargalos e dificuldades enfrentadas. 
.  A dinâmica da consulta pública poderá ser pautada nos moldes do 
PLANSAB  com contribuições (aditivas, substitutivas  e supressivas),  
identificação e justificativa dos participantes sobre a versão preliminar do 
PMSB. 
.  A consulta pública será realizada por meio da internet  em uma seção 
específica do site da Prefeitura, podendo ser disponibilizado o acesso 
também a partir de computadores instalados em pontos estratégicos para 
pessoas que não tem acesso à internet ou não dispõem de computador, 
de acordo com Portaria Municipal a ser emitida. 

.  Contribuições de pessoas de diversas 
localidades do município, inclusive das 
localidades mais distantes. 
.  Tempo de coleta e resposta da Consulta 
Pública obedecida. 

.  Registro eletrônico das 
contribuições da Consulta 
Pública. 
.  Cadastro dos 
internautas para a 
consulta pública. 

.  Portaria Municipal com as 
diretrizes para a Consulta 
Pública emitida em tempo hábil. 
.  Interface “amigável”, intuitiva e 
de fácil localização das 
informações para a Consulta 
Pública em seção específica do 
Site da Prefeitura. 

.  Seção Exclusiva do Site da Prefeitura Municipal do 
Rio Grande para realização da Consulta Pública, com 
ferramentas computacionais adequadas. 
.  Disponibilização de espaços com computador e 
acesso a  internet (opcional). 

.  Buscar a 
cooperação junto a 
outros processos 
locais de mobilização 
e ação para assuntos 
relacionados ao 
saneamento básico. 

.  Buscar contemplar espaços já constituídos para a 
elaboração de outros planos, a exemplo do Plano Diretor, 
Plano de Habitação, Mobilidade Urbana. 
.  Estabelecer parcerias para mobilização da sociedade 
com universidades, empresas públicas, autarquias, 
secretarias, organizações comunitárias. 
.  Estabelecer parcerias com os conselhos municipais. 

.  Aproveitar espaços criados pelos planos implantados no município e 
identificação de seus atores-chave para divulgação do PMSB. 
.  Por meio de termos de parceria com os Conselhos da Cidade; de 
Saúde; de Meio Ambiente, de Educação; e Comitê de Gerenciamento 
das Bacias Hidrográficas da Lagoa Mirim e do Canal São Gonçalo 
(CGBHLPCSG) será definida a forma de acompanhamento e 
participação do PMSB, bem como a apreciação e aprovação dos 
mesmos nessas instâncias. 

.  Adesão e interesse dos 04 conselhos 
municipais e do CGBHLPCSG na elaboração 
do PMSB. 
. Adesão de atores-chave e organizações 
representativas para ações em conjunto. 

.  Termo de Parceria. 

.  Ata de reunião. 

.  Lista de Presença. 

.  Bom relacionamento 
institucional da SMMA e demais 
órgãos da Prefeitura com os 
segmentos atuantes no 
município. 

.  Salas para as reuniões técnicas. 

.  Veículo. 

.  Telefone convencional. 

.  Telefone celular. 

.  Computador com internet. 

.  Material de expediente. 
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77  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  EE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  AA  SSEERREEMM  
DDEESSEENNVVOOLLVVIIDDAASS  
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7 METODOLOGIA E ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

A proposta metodológica para elaboração do Plano de Comunicação e Mobilização Social - 
PCMS fundamenta-se no princípio do controle social, estabelecido pela Lei 11.445/07 (inciso 
IV, do art. 3º), que consiste em “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à 
sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de 
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos 
de saneamento básico”. 

As atividades desenvolvidas durante a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
Básico - PMSB serão pautadas na troca de informações, tendo como foco a mobilização e 
organização comunitária, sob a perspectiva de que essas ações possam contribuir para uma 
mudança efetiva nas condições de vida dessa população, no que tange às questões 
relacionadas ao saneamento básico. 

A estrutura metodológica do PCMS contempla diferentes níveis de atividades conforme 
ilustrado na Figura 7.1. 

 

FFiigguurraa  77..11::  DDiiaaggrraammaa  ddaass  AAttiivviiddaaddeess  aa  SSeerreemm  DDeesseennvvoollvviiddaass  

Nos itens subseqüentes descrevem-se as atividades previstas,   

7.1 Encontros Técnicos 
Atividade a ser realizada a partir da inserção da equipe técnica na comunidade, onde se 
pretende estabelecer espaços de diálogo acerca do processo de construção do PMSB, 
obedecendo ao princípio da ação participativa, um dos principais pilares construtivos do 
presente documento.  
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7.1.1 Objetivo Macro da Atividade 
Apresentar a proposta de trabalho do PMSB e colher informações com representantes das 
associações de bairros ou de moradores, sobre a situação atual do saneamento básico 
nessas localidades. 

7.1.2 Objetivos Imediatos da Atividade 
− Ampliar a discussão sobre aspectos relacionados ao saneamento básico; 

− Promover a interação e o comprometimento da comunidade no processo de 
elaboração do PMSB; 

− Listar as prioridades de atendimento da população envolvida; 

− Coletar subsídios para a elaboração do PMSB. 

7.1.3 Procedimentos Metodológicos 
Os encontros técnicos terão como roteiro as seguintes ações sequenciais, que servirão 
como base de orientação para o condutor e demais membros da equipe: 

− Apresentação da equipe; 

− Esclarecer os objetivos e metodologia do PMSB; 

− Esclarecer os objetivos dos Encontros Técnicos e a importância da participação da 
comunidade nas Audiências Públicas e demais eventos; 

− Coordenar o trabalho de grupo garantindo a participação de todos os envolvidos; 

− Incentivar o grupo a expor suas idéias; 

− Sistematizar as falas construindo idéias que serão registradas em ata. 

Utilizando-se o método de Explosão de Idéias (brain storm)7, a partir de questões levantadas 
pelo condutor, espera-se que os envolvidos contribuam com idéias e sugestões, de forma 
objetiva e espontânea, para solução de problemáticas relacionadas ao saneamento básico, 
estimulando a comunidade a refletir conjuntamente com a equipe técnica. 

Nessa instância serão levantadas questões quanto à dotação de infra-estrutura e de 
qualidade dos serviços de abastecimento e tratamento de água, de esgotamento sanitário, 
de coleta e disposição final de resíduos sólidos e de drenagem de águas pluviais, a fim de 
nortear a discussão e facilitar o encaminhamento dos resultados. 

Além das anotações, mapas impressos serão utilizados como forma de registrar e 
espacializar os principais problemas de saneamento básico de cada bairro/localidade, que 
serão apontados pelos membros da comunidade. 

7.1.4 Recursos Humanos Envolvidos 
A equipe de trabalho será constituída por, pelo menos, 01 representante técnico da 
Empresa ENGEPLUS Engenharia e Consultoria Ltda. (condutor), 01 representante técnico 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) do município do Rio Grande e 01 
secretário para acompanhamento e registro das informações. 

7.1.5 Periodicidade e Tempo de Duração 
A atividade será bimestral, atendendo a todos os bairros e localidades do município, num 
total de dezesseis encontros. O tempo de duração de cada encontro será de 
aproximadamente 90 minutos, sendo 45 minutos para explanação e 45 minutos para a 

                                                
7 Metodologia de exploração de ideias, visando à obtenção das melhores soluções de um grupo de 
pessoas. Em linhas gerais, utiliza-se a Explosão de Ideias para se descobrir novos caminhos e 
alternativas perante uma situação aparentemente sem saída ou de difícil solução a partir da 
superexposição das ideias de um grupo de pessoas. 
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dinâmica participativa (podendo ser ampliado o tempo de participação conforme o interesse 
dos participantes). 

7.2 Audiências Públicas 
Atividade aberta a toda a população, que consiste em uma derivação da atividade anterior 
(encontro técnico), abrangendo, espacialmente, um número maior de bairros/localidades.  

7.2.1 Objetivo Macro da Atividade 
Apresentar a proposta de trabalho do PMSB e a sintetização das informações obtidas nos 
Encontros Técnicos, para a população da área de abrangência.  

7.2.2 Objetivos Imediatos da Atividade 
− Ampliar a discussão sobre aspectos relacionados ao saneamento básico; 

− Promover a interação e o comprometimento da comunidade no processo de 
elaboração do PMSB; 

− Listar as prioridades de atendimento aos serviços de saneamento básico, 
apontadas pelos representantes de cada bairro/localidade; 

− Verificar se as informações fornecidas pelos líderes comunitários coincidem com os 
anseios da população da área de abrangência. 

7.2.3 Procedimentos Metodológicos 
As audiências públicas terão como roteiro as seguintes ações sequenciais, que servirão 
como base de orientação para o condutor e demais membros da equipe: 

− Apresentação da equipe; 

− Esclarecer os objetivos e metodologia do PMSB; 

− Esclarecer os objetivos dos Encontros Técnicos, das Audiências Públicas e a 
importância da participação da comunidade; 

− Enumerar as prioridades apontadas pelos representantes de cada bairro/localidade; 

− Oportunizar um espaço para críticas, sugestões e questionamentos pela população; 

− Sistematizar as falas, de modo a focar nas questões relevantes que não foram 
apontadas na etapa anterior, registrando-as em ata. 

7.2.4 Recursos Humanos Envolvidos 
As audiências públicas serão constituídas por membros da equipe de trabalho da Empresa 
ENGEPLUS Engenharia e Consultoria Ltda. e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
(SMMA) do município do Rio Grande. 

7.2.5 Periodicidade e Tempo de Duração 
A periodicidade dessa atividade será bimestral, totalizando onze audiências públicas, 
previamente agendadas e divulgadas. O tempo de duração de cada encontro será de no 
máximo 90 minutos, sendo 45 minutos para explanação e 45 minutos para críticas, 
sugestões e questionamentos, por parte da população-alvo. 

7.3 Pré-Conferência Municipal de Saneamento Básico 
Atividade que visa submeter o PMSB a um comitê consultivo composto por atores sociais, 
principalmente da sociedade civil organizada, tais como: Organizações não Governamentais 
(ONG’s), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), associações, 
cooperativas, sindicatos, movimentos sociais, conselhos municipais, comitê de bacia 
hidrográfica, companhias de saneamento, universidades, instituições, gestores públicos, 
parlamentares, entre outros. 



 

 45 E
G

01
57

-P
M

S
-P

M
S

-0
1-

01
 

7.3.1 Objetivo Macro da Atividade 
Submeter o PMSB a uma avaliação pelos conselhos municipais e demais atores-chave 
diretamente envolvidos com a temática do saneamento. 

7.3.2 Objetivos Imediatos da Atividade 
− Buscar contemplar espaços já constituídos para a elaboração de outros planos, a 

exemplo do Plano Diretor, Plano de Habitação, Mobilidade Urbana. 
− Estabelecer parcerias para mobilização da sociedade com universidades, empresas 

públicas, autarquias, secretarias, organizações comunitárias. 
− Estabelecer parcerias com os conselhos municipais. 

7.3.3 Procedimentos Metodológicos 
A Pré-Conferência Municipal de Saneamento Básico deverá ser realizada tendo como 
orientação os seguintes procedimentos: 

− Apresentação da equipe; 
− Explanar sobre o processo de construção social do PMSB; 
− Apresentar os resultados obtidos; 
− Oportunizar críticas, sugestões e questionamentos por parte dos atores que 

compõem o comitê consultivo; 
− Sistematizar as falas, de modo a focar nas questões relevantes, registrando-as em 

ata e incorporando-as ao documento final. 

7.3.4 Recursos Humanos Envolvidos 
Essa atividade será composta por membros da equipe de trabalho da Empresa ENGEPLUS 
Engenharia e Consultoria Ltda. e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) do 
município do Rio Grande. 

7.3.5 Periodicidade e Tempo de Duração 
Essa atividade será realizada no décimo quinto mês e terá tempo de duração no máximo 90 
minutos, sendo 45 minutos para explanação e 45 minutos sugestões e considerações finais. 

7.4 Consulta Pública 
Atividade destinada à apreciação da versão preliminar do PMSB por parte da população que 
será motivada a dar seu parecer por meio de consulta pública.  

7.4.1 Objetivo Macro da Atividade 
Obter o parecer da população interessada diretamente na construção do plano, garantindo 
que suas opiniões e necessidades estejam contempladas no PMSB. 

7.4.2 Objetivos Imediatos da Atividade 
− Divulgar amplamente a atividade; 
− Coletar contribuições da população ao PMSB; 
− Avaliar as contribuições enviadas; 
− Garantir respostas à população e divulgar resultados; 

7.4.3 Procedimentos Metodológicos 
A Consulta Pública deverá ter suas diretrizes estabelecidas por Portaria Municipal conforme 
Termo de Referência para elaboração do PMSB de Rio Grande. No Anexo I são 
apresentados, como referencial técnico e legal, a Portaria do Ministério das Cidades nº 
330/2012, de 25 de julho de 2012, que torna pública a realização de Consulta Pública sobre 
a Proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB, e a  Instrução Normativa 
nº 12, de 14 de junho de 2012, que Altera a Instrução Normativa nº 22, de 10 de maio de 
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2011, que regulamenta, no âmbito do Ministério das Cidades, o processo de realização de 
audiências públicas e consulta pública referentes à proposta do Plano Nacional de 
Saneamento Básico. 

As críticas e sugestões, exclusivamente sobre a proposta de texto do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Rio Grande - PMSB, devidamente justificadas, deverão ser 
encaminhadas por escrito, por meio de formulário eletrônico interativo, a ser disponibilizado 
em seção específica do site http://www.riogrande.rs.gov.br. 

A seção específica do site deverá ter uma interface “amigável”, intuitiva e de fácil localização 
das informações para a coleta e divulgação dos resultados da Consulta Pública, bem como 
o uso de ferramentas computacionais adequadas para apuração e sistematização dos 
resultados. 

Opcionalmente poderão ser disponibilizados espaços com computador e acesso a  internet 
para atingir parte da população sem acesso a tais recursos. Esta opção poderá ser 
viabilizada através de parceria entre a SMMA e demais órgãos da administração municipal, 
tendo sido previamente levantado os seguintes locais estratégicos: 

− Distrito Rio Grande (Sede) 

⋅ Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) - Bairro Centro 

⋅ Centro Municipal Comunitário da Hidráulica (CMCH) - Rua Altamir de Lacerda 
Nascimento, 904 - Bairro Hidráulica; 

⋅ Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Cidade de Águeda - Avenida 
Antônio Uslengue Dante Dapuzzo, nº 343 – Bairro Cidade de Águeda; 

⋅ Escolas Municipais. 

− Distrito Quinta 

⋅ Coordenadoria Distrital Vila da Quinta (Rua João Moreira, 196); 

⋅ Escolas Municipais. 

− Distrito Povo Novo 

⋅ Coordenadoria Distrital do Povo Novo (Rua Coronel Marcelino, 346); 

⋅ Escolas Municipais. 

− Distrito Taim 

⋅ Escolas Municipais; 

− Distrito Ilha dos Marinheiros 

⋅ E.M.E.F Sylvia Centeno Xavier. 

7.4.4 Recursos Humanos Envolvidos 
A consulta pública será elaborada pelas equipes de trabalho da Empresa ENGEPLUS 
Engenharia e Consultoria Ltda., responsável pelo processo de divulgação, coleta e apuração 
dos resultados e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) do município do Rio 
Grande, responsável pela operação da seção específica do site da Prefeitura.  

7.4.5 Periodicidade e Tempo de Duração 
Essa atividade será realizada no décimo sexto mês de execução do PMSB, em data, hora e 
local, previamente divulgados. 

7.5 Conferência Municipal de Saneamento Básico 
Atividade que tem por finalidade a apresentação e entrega do produto final do Plano Municipal 
de Saneamento Básico, direcionada a toda a população do município. 

7.5.1 Objetivo Macro da Atividade 
Apresentar para a população do município do Rio Grande a versão fina do Plano Municipal 
de Saneamento Básico - PMSB. 



 

 47 E
G

01
57

-P
M

S
-P

M
S

-0
1-

01
 

7.5.2 Objetivos Imediatos da Atividade 
− Ampliar a discussão sobre aspectos relacionados ao saneamento básico. 

− Estimular o diálogo considerando a tradução do saber técnico e saber popular por 
meio de reuniões. 

7.5.3 Procedimentos Metodológicos 
A Conferência Municipal de Saneamento Básico deverá ser realizada tendo como 
orientação os seguintes procedimentos: 

− Apresentação da equipe; 
− Destacar a importância do papel da sociedade na construção do PMSB; 
− Apresentar os resultados obtidos; 
− Entrega formal da versão final do PMSB. 

7.5.4 Recursos Humanos Envolvidos 
A Conferência Municipal de Saneamento Básico será composta por membros das equipes 
de trabalho da Empresa ENGEPLUS Engenharia e Consultoria Ltda. e da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente (SMMA) do município do Rio Grande.  

7.5.5 Periodicidade e Tempo de Duração 
Será executada no décimo sexto mês, em data e local previamente divulgados na mídia 
impressa por meio de Edital de Convocação, releases e pedidos de pauta no mailing do PMSB.  

7.6 Comunicação Social 
Na essência da ação conduzida pelos movimentos sociais está a mobilização, tendo em vista 
que sem apoio, dificilmente uma organização conseguirá promover mudanças capazes de gerar 
a transformação desejada. Para tanto, é necessário a união dos cidadãos, das organizações 
sociais e do poder público, todos afinados em busca de um mesmo ideal. A comunicação surge 
como base fundamental para esse processo. Afinal, mobilizar é comunicar sentidos, 
compartilhar expectativas, discutir e construir consensos e estratégias em torno de um mesmo 
horizonte (ANDI; Oficina de Imagens, 2009). 

Tendo como premissa a participação da sociedade e a oportunidade de discussão criada aos 
cidadãos riograndinos para que eles possam discutir aspectos relacionados ao saneamento 
básico, estão previstos no processo de elaboração do PMSB, o uso dos instrumentos de 
comunicação social. Esses instrumentos visam divulgar e mobilizar a população, em seus 
diferentes segmentos, para sua efetiva participação na construção do PMSB. 

A seguir são detalhadas informações acerca das três etapas previstas para o desenvolvimento 
da atividade de Comunicação Social, quais sejam: Planejamento da Comunicação Social; 
Produção do Material Informativo; e Relacionamento com a Imprensa. 

7.6.1 Planejamento da Comunicação Social 
No processo de mobilização social, mais do que sensibilizar as pessoas para a importância de 
planejar o saneamento básico municipal, é preciso mostrar que todas podem e devem contribuir 
na elaboração do PMSB. 

Para a convocação das pessoas deve-se em um primeiro momento planejar as atividades de 
comunicação social de forma a evitar o risco de um efeito contrário. De modo geral, a tendência 
dos indivíduos é de se afastar quando não conseguem compreender sua função e os propósitos 
da ação (ANDI; Oficina de Imagens, 2009).  Para tanto é necessário estabelecer reuniões de 
planejamento entre a equipe responsável pelo PMSB para delinear e responder as seguintes 
questões: (i) Por que comunicar; (ii) Para que comunicar? (iii) Com quem comunicar; (iv) O que 
comunicar; (v) Como Comunicar; (vi) Quem vai Comunicar; conforme detalhamento 
apresentado na Figura 7.2.  
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FFiigguurraa  77..22::  QQuueessttõõeess  ffuu

• Antes de produzir os materiais ou solicitar apoio dos veículos de 
imprensa é imprenscindível que a equipe envolida no processo tenha 
claro o que se pretende alcançar com tais iniciativas.

Por que Comunicar? 

• O levantamento de metodologias em experiências de êxito quanto à 
participação social no município podem fornecer subsídios importantes 
quanto ao grau de participação nos planos já implementados, sendo que 
se o grau for muito baixo um dos objetivos da comunicação ou meta 
estabelecida deverá ser justamente o aumento do número de 
participantes.

Para que Comunicar?

• O público-alvo do PCMS é toda a população residente no município, 
embora já tenham sido identificados públicos estratégicos, tais como a 
organizações de bairro, conselhos municipais, associações de 
recicladores, etc, os quais serão alvo de estratégias específicas de 
comunicação e mobilização social.

Com quem Comunicar?

• Há um bom acervo de conteúdos sobre saneamento básico 
disponibilizado pelo Ministério das Cidades, os quais deverão ser 
adequados à realidade local de Rio Grande, tanto em termos de 
informação quanto aos aspectos da identidade visual.

O que Comunicar?

• A divulgação dos estudos e diagnósticos produzidos deverão ser 
disponibilizados tão logo sejam aprovados, de modo a permitir maior 
interação entre a equipe técnica e o público
linguagem dos estudos é estritamente técnica, e essa deverá ser 
adaptada para uma linguagem mais coloquial e de fácil compreensão 
pelos públicos do PCMS. Durante o processo, deverá ser avaliado 
também se os meios escolhidos estão provocando o impacto almejado.

Como Comunicar?

• A empresa consultora será responsável pela comunicação social, sendo 
que a equipe da SMMA atuará no planejamento, acompanhamento e 
aprovação dos materiais, bem como na participação conjunta em ações 
diretas com as comunidades.

Quem vai Comunicar?

uunnddaammeennttaaiiss  ddoo  PPllaanneejjaammeennttoo  ddaa  AAttiivviiddaaddee  ddee  CCoo

Antes de produzir os materiais ou solicitar apoio dos veículos de 
imprensa é imprenscindível que a equipe envolida no processo tenha 
claro o que se pretende alcançar com tais iniciativas.

Por que Comunicar? 

O levantamento de metodologias em experiências de êxito quanto à 
participação social no município podem fornecer subsídios importantes 
quanto ao grau de participação nos planos já implementados, sendo que 
se o grau for muito baixo um dos objetivos da comunicação ou meta 
estabelecida deverá ser justamente o aumento do número de 

Para que Comunicar?

alvo do PCMS é toda a população residente no município, 
embora já tenham sido identificados públicos estratégicos, tais como a 
organizações de bairro, conselhos municipais, associações de 
recicladores, etc, os quais serão alvo de estratégias específicas de 
comunicação e mobilização social.

Com quem Comunicar?

Há um bom acervo de conteúdos sobre saneamento básico 
disponibilizado pelo Ministério das Cidades, os quais deverão ser 
adequados à realidade local de Rio Grande, tanto em termos de 
informação quanto aos aspectos da identidade visual.

A divulgação dos estudos e diagnósticos produzidos deverão ser 
disponibilizados tão logo sejam aprovados, de modo a permitir maior 
interação entre a equipe técnica e o público-alvo. Além disso, a 
linguagem dos estudos é estritamente técnica, e essa deverá ser 
adaptada para uma linguagem mais coloquial e de fácil compreensão 
pelos públicos do PCMS. Durante o processo, deverá ser avaliado 
também se os meios escolhidos estão provocando o impacto almejado.

A empresa consultora será responsável pela comunicação social, sendo 
que a equipe da SMMA atuará no planejamento, acompanhamento e 
aprovação dos materiais, bem como na participação conjunta em ações 
diretas com as comunidades.

Quem vai Comunicar?
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oommuunniiccaaççããoo  SSoocciiaall  

Antes de produzir os materiais ou solicitar apoio dos veículos de 
imprensa é imprenscindível que a equipe envolida no processo tenha 

O levantamento de metodologias em experiências de êxito quanto à 
participação social no município podem fornecer subsídios importantes 
quanto ao grau de participação nos planos já implementados, sendo que 
se o grau for muito baixo um dos objetivos da comunicação ou meta 
estabelecida deverá ser justamente o aumento do número de 

alvo do PCMS é toda a população residente no município, 
embora já tenham sido identificados públicos estratégicos, tais como a 

recicladores, etc, os quais serão alvo de estratégias específicas de 

disponibilizado pelo Ministério das Cidades, os quais deverão ser 
adequados à realidade local de Rio Grande, tanto em termos de 

A divulgação dos estudos e diagnósticos produzidos deverão ser 
disponibilizados tão logo sejam aprovados, de modo a permitir maior 

alvo. Além disso, a 
linguagem dos estudos é estritamente técnica, e essa deverá ser 
adaptada para uma linguagem mais coloquial e de fácil compreensão 
pelos públicos do PCMS. Durante o processo, deverá ser avaliado 
também se os meios escolhidos estão provocando o impacto almejado.

A empresa consultora será responsável pela comunicação social, sendo 
que a equipe da SMMA atuará no planejamento, acompanhamento e 
aprovação dos materiais, bem como na participação conjunta em ações 
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7.6.2 Produção do Material Informativo 
Após a fase de planejamento da comunicação, incluindo os levantamentos dos veículos de 
comunicação, público-alvo e conteúdos a serem trabalhados, inicia-se a etapa de produção 
do material informativo. Previamente, se estabeleceu a produção e edição de materiais 
impressos, por seu registro mais duradouro, facilidade de distribuição e armazenamento. Em 
termos de projeto gráfico e linha editorial, dar-se-á preferência pela produção de materiais 
com textos sintéticos, mais objetivos e complementados por imagens que ajudem na 
compreensão do conteúdo. A seguir são apresentados os instrumentos básicos a serem 
utilizados na atividade de comunicação social. 

7.6.2.1 Fôlder 

Instrumento impresso de divulgação que traz de forma rápida, atraente e objetiva as 
principais informações sobre o Plano Municipal e Saneamento. O fôlder do PMSB 
descreverá resumidamente os seguintes conteúdos: 

− Lei Nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; 

− Obrigatoriedade de elaboração de planos municipais de saneamento; 

− Importância do saneamento básico para a melhoria das condições de vida da 
população; 

− Importância da participação da sociedade no processo de construção do Plano. 

− Objetivos, canais e formas de participação. 

O folder deverá ter um caráter mais atemporal, isto é, que não traga informações que sejam 
superadas rapidamente durante o processo de elaboração dom PMSB. O material será 
produzido em papel couchê 120 g, tamanho 21x29, pela Designer da Consultora com base 
nos subsídios fornecidos na fase de planejamento da comunicação, bem como nos 
materiais de referência produzidos pelo Ministério das Cidades (ver modelos de materiais no  
Anexo II ). Estima-se a produção e distribuição de 5.000 folders durante o processo de 
elaboração do PMSB, a serem distribuídos preferencialmente nas reuniões técnicas e em 
pontos estratégicos e de grande circulação de pessoas. 

7.6.2.2 Cartaz 

Instrumento impresso afixado de forma que seja visível em locais públicos, tendo como 
função principal divulgar uma informação visualmente. Os cartazes do PMSB, 
diferentemente dos folders, serão temporais, trazendo informações acerca dos eventos: 
audiências, consultas, pré-conferência e conferência. Estima-se a produção e distribuição de 
1.000 cartazes durante o processo de elaboração do PMSB, sendo metade para divulgação 
das audiências e a outra metade para divulgação da Consulta Pública e da Conferência 
Municipal de Saneamento Básico. O material será produzido em papel Couchê 150g - 
Tamanho 44x62, pela Designer da Consultora com base nos subsídios fornecidos na fase 
de planejamento da comunicação, bem como nos materiais de referência produzidos pelo 
Ministério das Cidades e a partir da consolidação das datas dos eventos pela SMMA. Os 
cartazes serão afixados nas organizações comunitárias, instituições parcerias na 
divulgação, órgãos da administração pública, universidades, postos de saúde, escolas, 
ônibus, etc. 

7.6.2.3 Banner 

Instrumento de comunicação impressa, tendo como objetivo a divulgação em espaços 
fechados. Os banners do PMSB serão utilizados nos eventos para apresentar visualmente 
as etapas do processo e sínteses dos estudos produzidos (diagnósticos, prognósticos, 
ações, instrumentos, etc.). No período de intervalo entre os eventos o banner poderá ser 
instalado na sede da SMMA, bem como aproveitado em outros eventos oficiais ou 
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comemorativos do município em que a secretaria ser fizer presente. Estima-se a produção 
de 04 banners em lona 340g, sendo 03 no tamanho 60X90 cm e 01 no tamanho 90X180 cm. 
O material será produzido pela Designer da Consultora com base nos subsídios fornecidos 
na fase de planejamento da comunicação, bem como nos materiais de referência 
produzidos pelo Ministério das Cidades, com adequada sintonia entre as imagens e texto 
visando maior poder de “sedução” do público presente nos eventos. 

7.6.2.4 Site 

Com o acesso cada vez mais fácil, a internet tem se tornado uma das principais fontes de 
informação e de compartilhamento de conteúdos da atualidade. Há diversas ferramentas 
que podem ajudar na veiculação de informação sobre os temas trabalhados para a 
mobilização social, sendo o site apenas uma delas. O Site é um espaço virtual composto por 
uma ou mais páginas e que pode ser acessado por meio de um endereço eletrônico. Por 
meio do site será possível disponibilizar um grande contingente de informações do PMSB, 
incluindo os estudos, agenda de eventos, clipping, resultados dos eventos, etc. Serão 
fornecidos periodicamente informações e conteúdos sobre o PMSB à SMMA, previamente 
aprovados, para inserção em seção específica do site da Prefeitura. Nesta seção deverão 
ser implementadas ferramentas computacionais para garantir também a realização da 
Consulta Pública, a ser regrada por Portaria Municipal. Um das premissas para alcançar os 
objetivos a partir desse instrumento é a garantia de operação durante todo o período de 
execução do PMSB. 

7.6.3 Relacionamento com a Imprensa 
Os veículos de comunicação têm um papel fundamental na construção da opinião pública, 
pois se sabe que as mudanças sociais só acontecem quando são entendidas e 
consideradas desejáveis por muitas pessoas (ANDI; Oficina de Imagens, 2009). Dessa 
forma é essencial estabelecer um canal de diálogo junto aos jornalistas aberto à discussão e 
à abordagem dos temas relacionados ao saneamento básico. De modo geral, os veículos de 
comunicação estão abertos à proposição de pautas da sociedade, mas para que elas sejam 
aceitas, precisam ser levadas ao lugar certo e na hora certa. 

7.6.3.1 Mapeamento dos Veículos de Comunicação 

Em um primeiro momento, será necessário identificar os veículos aos quais se pretende 
trabalhar durante a elaboração do PMSB, tais como jornais, rádios, TVs, etc. Posteriormente 
será elaborado um mailing, lista de contatos sobre veículos de comunicação, contendo 
nomes, telefones, fax, e-mails, cargos e editorias dos jornalistas. Também é desejável reunir 
informações sobre em quais dias e horários acontece a reunião de pauta, momento quando 
são fechados os assuntos que serão tratados e quem é o responsável por receber as 
sugestões de pauta. 

Estão previstos a elaboração de comunicados de imprensa (releases), para informações 
sobre o andamento do PMSB, bem como comunicar a agenda dos eventos. Além dos 
releases, serão solicitados pedidos de pauta para agendamento de entrevistas e cobertura 
dos principais eventos, como a Conferência Municipal de Saneamento Básico. Esses 
materiais de impressa deverão ser previamente aprovados pela equipe técnica da SMMA e 
posteriormente enviados ao mailing do PMSB. 

A partir de um levantamento preliminar, identificou-se nove veículos de comunicação com 
forte atuação no município, quais sejam: 

− FURG FM; 

− Jornal Agora; 

− Jornal Diário Popular; 

− Rádio Cassino AM; 

− Rádio Minuano AM; 
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− Rádio Nativa AM; 

− Rádio Oceano FM; 

− Rádios Comunitárias8; 

− RBS TV (canal aberto); 

− TV Camâra 

− TV FURG; 

− TV Mar 

− TV NET 

− TV PAMPA. 

7.6.3.2 Sensibilização 

Após a etapa de mapeamento dos veículos, concomitantemente a elaboração do mailing 
serão realizadas reuniões com jornalistas para sensibilização sobre o tema do saneamento 
básico e a importância do PMSB para o futuro do município. Serão reunidas as principais 
informações sobre o processo, os desafios e os objetivos a serem alcançados, as quais 
permitam que os profissionais de imprensa possam pensar em termos oportunidade de 
pauta durante o período de elaboração do plano. 

7.6.3.3 Contato 

O momento de falar com o jornalista é uma das partes mais importantes. Para ter mais 
chances de sucesso, será necessário saber a pessoa certa a contatar (editor ou o pauteiro, 
por exemplo) e ligar no momento certo. De maneira geral, dentro da dinâmica de 
funcionamento dos veículos de comunicação, há dois horários que devem ser evitados: 
durante a reunião de pauta e durante o fechamento (ANDI; Oficina de Imagens, 2009). 
Portanto,  é importante incluir no banco de dados dos veículos de comunicação os melhores 
horários para falar com o jornalista. 

A ferramenta básica a ser utilizada no contato com as redações dos jornais serão os 
releases, comunicados de imprensa caracterizados por textos bem simples, claros e 
objetivos sobre determinado assunto — podendo ser sobre um evento do PMSB ou a 
divulgação sobre a conclusão de uma determinada etapa do mesmo. Geralmente os 
releases não ultrapassam uma página, reunindo de forma bem resumidas informações mais 
importantes que se quer comunicar a imprensa. 

O tema do saneamento deverá ser valorizado no material destinado a imprensa, mostrando, 
sobretudo, o impacto que tem sobre a vida dos riograndinos. No caso dos eventos do 
PMSB, em que haja personalidades públicas, isso também deve estar registrado, pois é 
uma forma de atrair mais jornalistas. Além disso, deve-se comunicar aos jornalistas, de 
forma bem destacada, o nome, a função e os telefones de contato das pessoas que podem 
passar mais informações sobre o PMSB, técnicos e autoridades indicadas pela SMMA 
previamente. 

7.6.3.4 Atendimento e Entrevista 

Quando uma organização começa a estabelecer um bom relacionamento com a mídia, é 
comum que os jornalistas, por iniciativa própria, passem a buscá-lo para ter informações, 
dados ou entrevistados para suas matérias. Quando isso acontece, é sinal de que a 
organização está sendo reconhecido como um bom interlocutor (ANDI; Oficina de Imagens, 
2009). Portanto, é importante que a equipe esteja organizada para ser ágil nos retornos, 
evitando causar má impressão ou até mesmo perdendo o contato com repórter. 

                                                
8 Legalmente instituídas e devidamente registradas. 
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A entrevista é um dos momentos mais importantes no processo de produção jornalística, 
mas também é um dos que mais gera polêmica. O convidado para uma entrevista é 
corresponsável por aquela informação que será veiculada e, por isso, precisa ter clareza ao 
passá-la ao jornalista. Por isso, a SMMA deverá indicar previamente as pessoas 
responsáveis por falar sobre o PMSB para as solicitações de pauta de entrevista enviadas 
aos veículos de comunicação. 

7.7 Monitoramento & Avaliação  
O Plano de Comunicação e Mobilização Social - PCMS prevê a implementação de um 
sistema de Monitoramento & Avaliação baseado na combinação de várias abordagens, com 
maior ênfase nas ferramentas baseadas em metas. 

 

A dimensão Monitoramento consistira na coleta sistemática e análise de como o PCMS 
evolui, buscando melhorar a sua eficiência e a sua eficácia, envolvendo os seguintes 
aspectos: 

− Estabelecer indicadores de eficiência, de eficácia e de impacto;  

− Estabelecer sistemas para coleta de informações, relacionando os indicadores 
definidos;  

− Coletar e armazenar a informação; 

− Analisar a informação;  

− Utilizar a informação para informar ao gerenciamento periódico. 

A dimensão Avaliação terá um caráter formativo, sendo elaborada ao mesmo tempo em o 
PCMS estará sendo desenvolvido, e servirá basicamente para: 

− Avaliar o que o PCMS pretende atingir; 

− Reconhecer seu progresso em relação ao previsto, suas metas de impacto; 

− Examinar se houve eficácia na estratégia proposta; 

− Examinar se houve o uso eficiente dos recursos. 
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88  EEQQUUIIPPEE  EE  PPAARRCCEERRIIAASS  
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8 EQUIPE E PARCERIAS 
A Consultora Engeplus está disponibilizando uma qualificada e experiente equipe de 
profissionais, que trabalham de forma integrada e complementar a muitos anos. 

O Quadro 8.1 relaciona a equipe técnica a ser mobilizada à medida que a atuação de cada 
especialista se fizer necessária, em conformidade com o cronograma de alocação de equipe 
apresentada no Plano de Trabalho. Em função do andamento dos trabalhos, serão 
realizados os ajustes necessários ao bom andamento do PMSB e atendimento ao prazo de 
execução, de 16 meses.  

QQuuaaddrroo  88..11::  EEqquuiippee  TTééccnniiccaa  ddaa  EEmmpprreessaa  EEnnggeepplluuss  EEnnggeennhhaarriiaa  LLttddaa  

Nome Função/Especialidade Formação Acadêmica 

Fernando R.F.Fagundes Coordenador geral Eng. Civil 

Carlos Léo de Oliveira Teixeira Mobilização Social Assistente Social 

Cristian Sanabria da Silva Mobilização Social Sociólogo 

Fernanda Maysonnave Comunicação Visual Designer 

Juliane Pereira  Edição de Textos Tec. Nível médio 

Luciano Marin Lucas Mobilização Social Geógrafo 

Roberta Barth Comunicação Social  Publicitária 

No Quadro 8.2 é apresentada a equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMMA, a qual será responsável entre outras prerrogativas, pelo 
acompanhamento do PCMS, aprovação do material de imprensa e gráfico produzido, 
interlocução em entrevistas nos veículos de imprensa, bem como presidir a mesa das 
audiências e conferências. 

QQuuaaddrroo  88..22::  EEqquuiippee  ddee  FFiissccaalliizzaaççããoo  ddaa  SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddee  mmeeiioo  AAmmbbiieennttee  --  SSMMMMAA  

Nome Cargo/Função 

Mara Nubia Cezar de Oliveira Secretária Municipal do Meio Ambiente 

Daiane Marques de Miranda  Chefe da Divisão de Projetos e Cursos - SMMA 

Edson Gonçalves Pereira  Diretor da Unidade de Licenciamento e Fiscalização 

A formulação da Política Pública de Saneamento Básico, incluindo a o Plano Municipal de 
Saneamento Básico é compartilhada pelo Comitê de Coordenação e o Comitê de Executivo, 
responsáveis, respectivamente, pela coordenação e pela operacionalização do processo. 
Ambos os comitês acompanharão as ações de comunicação e mobilização social, 
especialmente no que se refere à criação de grupos de trabalho e apreciação do PMSB 
pelos conselhos municipais, conforme Decreto nº 11.126, de 20 de junho de 2011. Nos 
quadros a seguir são apresentadas as suas composições: 
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QQuuaaddrroo  88..33::  CCoommppoossiiççããoo  ddoo  CCoommiittêê  ddee  CCoooorrddeennaaççããoo  ddaa  PPoollííttiiccaa  ddee  SSaanneeaammeennttoo  BBáássiiccoo  ee  ddoo  PPMMSSBB    

Segmento Representante 

Poder Executivo Municipal 

Secretário de Governo do Município 

Secretário Municipal de Serviços Urbanos 

Secretário Municipal de Obras e Viação 

Secretário Municipal de Saúde 

Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Secretário Municipal de Cidadania 

Representante de Instituição Federal de 
Ensino Superior Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

Técnico com Profundo Conhecimento e 
Domínio do Tema Engº João Ivo 

Representantes da Sociedade Civil 

Associações de Bairros 

Associações de Recicláveis 
Titular: Associação de Trabalhadores em Reciclagem do Cassino 
Suplente: Associação Recicladora Vitória 

CREA 

EMATER 

 

QQuuaaddrroo  88..44::  CCoommppoossiiççããoo  ddoo  CCoommiittêê  EExxeeccuuttiivvoo  ddaa  PPoollííttiiccaa  ddee  SSaanneeaammeennttoo  BBáássiiccoo  ee  ddoo  PPMMSSBB    

Área de Atuação Representante 

Coordenador do Comitê Executivo Servidor indicado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

Abastecimento de Água Técnico da empresa responsável pelo Saneamento 

Esgotamento Sanitário Técnico da empresa responsável pelo Saneamento 

Manejo de Resíduos Sólidos Técnico da empresa responsável pelo Saneamento 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas 

Técnico da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento 
e Servidor da Secretaria Municipal de Obras e Viação responsável 
pelo saneamento 

Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza 
Urbana 

Técnico da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento 
Técnico da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

Área Administrativa Servidor Municipal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental Servidor da Secretaria Municipal de Saúde 

Meio Ambiente Servidor titular do cargo de Fiscal Ambiental da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente 

Cidadania e Ação Social Técnico da Secretaria Municipal de Cidadania e Ação Social 

Habitação e Desenvolvimento Urbano Servidor da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano 

 

O PCMS deverá buscar ainda estabelecer parcerias para a consecução de seus objetivos, 
sendo indicados, a seguir, alguns atores estratégicos/segmentos para a comunicação e 
mobilização da população de Rio Grande. 

− Associação Recicladora Vitória; 
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− Associações de Bairro; 

− Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas da Lagoa Mirim e do Canal São 
Gonçalo (CGBHLPCSG); 

− Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN); 

− Conselho Municipal da Saúde; 

− Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA); 

− Conselho Municipal de Educação; 

− Conselho Municipal e Habitação de Interesse Social (CMHIS); 

− Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano; 

− Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; 

− Universidade Federal do Rio Grande; 

− Veículos de comunicação locais e difusoras; 

− Consórcio Rio Grande. 
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99  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  
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9 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
A sequência cronológica de desenvolvimento das etapas e atividades previstas para o Plano 
de Comunicação e Mobilização Social - PCMS é identificada no gráfico de barras constante 
na Figura 9.1, apresentada em continuação. Este cronograma deverá ser ajustado a partir 
da segunda reunião com a fiscalização, que deverá aprovar as datas e locais dos encontros 
técnicos, audiências públicas, Pré-conferência e Conferência Municipal de Saneamento 
Básico e Consulta Pública. 
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FFiigguurraa  99..11::  CCrroonnooggrraammaa  FFííssiiccoo  ddaass  AAttiivviiddaaddeess  ddoo  PPrrooggrraammaa  ddee  CCoommuunniiccaaççããoo  ee  MMoobbiilliizzaaççããoo  SSoocciiaall  --  PPCCMMSS  

 

 

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

1 Emissão do Plano 7/8 ����
2 Elaboração do material de divulgação, consolidação dos atores sociais, planejamento dos encontros e audiências ���� ����
3 Encontros Técnicos/Audiências Públicas

4 Primeira Rodada

5 Encontro 01 (Escola Viriato Corrêa) - Getúlio Vargas, Santa Tereza, Vila Militar e Mangueira ����
6 Encontro 02 (Escola Navegantes) - Vila Ipiranga, Salgado Filho, Lar Gaúcho, Navegantes, Vila Santinha, Dom Bosquinho ����
7 Encontro 03 (Escola Maria da Graça Reyes) - 4ª Secção da Barra e Barra Nova ����
8 Encontro 04 (SIRQ – Sociedade Instrução e Recreio da Quinta) - Vila da Quinta ����
9 Audiência 01 (local a definir) - Getúlio Vargas, Santa Tereza, Vila Militar, Mangueira, Vila Ipiranga, Salgado Filho, Lar Gaúcho, Navegantes, Vila Santinha, Dom Bosquinho 10/12 ����

10 Audiência 02 (local a definir) - 4ª Secção da Barra e Barra Nova 11/12 ����
11 Audiência 03 (local a definir) - Vila da Quinta 12/12 ����
12 Segunda Rodada

13 Encontro 05 (Associação de Moradores do Bairro Cohab II) -  Cidade Nova, Henrique Pancada, Vila Municipal, Cohab II ����
14 Encontro 06 (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários ou Escola Frederico Ernesto Buchholz) - Parque, Hidráulica, Buchholz, América, Matadouro e Rural ����
15 Encontro 07 (Salão Santo Antônio)- Povo Novo e as localidades de Arraial, Domingos Petrolini, Barra Falsa, Capão Seco, Barro Vermelho, Pesqueiro e Banhado Silveira ����
16 Encontro 08 (Salão Comunitário da Ilha da Torotama) - Ilha da Torotama ����
17 Audiência 04 (a definir) - Cidade Nova, Henrique Pancada, Vila Municipal, Cohab II,  Parque, Hidráulica, Buchholz, América, Matadouro e Rural 20/2 ����
18 Audiência 05 (a definir) - Povo Novo e as localidades de Arraial, Domingos Petrolini, Barra Falsa, Capão Seco, Barro Vermelho, Pesqueiro, Banhado Silveira,  Ilha da Torotama 21/2 ����
19 Terceira Rodada

20 Encontro 09 (Escola São Miguel) - Jockey Clube, Vila Braz, São Miguel, Bosque, São João e Profilurb I e II ����
21 Encontro 10 - (Escola Jaime Gomes Monteiro ou Escola João de Oliveira Martins) - Castelo Branco I e II, Cohab IV, Cidade de Águeda e Santa Rosa ����
22 Encontro 11 - (Escola do Taim) - Taim e arredores ����
23 Audiência 06 (a definir) -  Jockey Clube, Vila Braz, São Miguel, Bosque, São João, Profilurb I e II, Castelo Branco I e II, Cohab IV, Cidade de Águeda e Santa Rosa 10/4 ����
24 Audiência 07 (a definir) - Taim e arredores 11/4 ����
25 Quarta Rodada

26 Encontro 12 (Escola Mate Amargo) - Parque Coelho, Junção, Vila Bernadeth, Vila Maria, Leônidas, Mar Luz e Cibrazém ����
27 Encontro 13 (Associação de Moradores do Bairro Humaitá II ou Escola Zenir de Souza Braga) - Humaitá I e II, Aeroporto e Trevo ����
28 Encontro 14 (Salão Paroquial ou Escola Apolinário Porto Alegre) - Ilha dos Marinheiros, Ilha do Leonídio e Quitéria ����
29 Audiência 08 (a definir) - Parque Coelho, Junção, Vila Bernadeth, Vila Maria, Leônidas, Mar Luz, Cibrazém, Humaitá I e II, Aeroporto e Trevo 12/6 ����
30 Audiência 09 (a definir) - Ilha dos Marinheiros, Ilha do Leonídio e Quitéria 13/6 ����
31 Quinta Rodada

32 Encontro 15 (Escola Porto Seguro) - Parque Marinha, Parque São Pedro, Jardim do Sol ����
33 Encontro 16 (Escola Wanda Rocha) - Cassino, Querência , Bolacha, Senandes, Boa Vista I e II ����
34 Audiência 10 (a definir) -  Parque Marinha, Parque São Pedro, Jardim do Sol 7/8 ����
35 Audiência 11 (a definir) - Cassino, Querência , Bolacha, Senandes, Boa Vista I e II 8/8 ����
36 Pré-Conferência Municipal de Saneamento (a definir) - dirigida a instituições, conselhos, comitês 17/9 ����
37 Consulta Pública 1 a 20/10 ����
38 Conferência Municipal de Saneamento (a definir) 31/10 ����

ATIVIDADES
2012 2013

ID
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1100  AAPPOOIIOO  LLOOGGÍÍSSTTIICCOO  AA  SSEERR  UUTTIILLIIZZAADDOO  
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10 APOIO LOGÍSTICO A SER UTILIZADO 
O apoio logístico que será disponibilizado pela Consultora proporcionará facilidades no 
desempenho das diversas atividades através do provimento dos recursos materiais em 
tempo hábil e conforme a necessidade da prestação dos serviços. Para a realização das 
atividades serão oferecidos pela Empresa: instalações, veículos, equipamentos, materiais 
técnicos e de informática.  

10.1 Estrutura Física de Trabalho 
A infraestrutura física a ser disponibilizada pela Engeplus está representada pela sede da 
empresa, a qual estará à disposição da equipe a ser alocada aos serviços. A sede está 
localizada na Av. França, 817, em Porto Alegre, com uma área de 312 m², onde será 
alocada a equipe técnica responsável pelo desenvolvimento dos serviços de escritório. Em 
continuação, na Figura 10.1, são apresentadas fotos onde se observa parcialmente a 
estrutura física de trabalho da sede, em Porto Alegre, disponibilizada à equipe de trabalho. 

A Proponente disponibilizou ainda um escritório em Rio Grande (Figura 10.2), com 
acomodações adequadas para apoiar a equipe executora. O Escritório Regional está 
localizado na Rua Gomes Freire, 580 – Sala 1, em Rio Grande. 

  

  

FFiigguurraa  1100..11::  IInnssttaallaaççõõeess  ddaa  EEmmpprreessaa  EEnnggeepplluuss  ––  AAvv..  FFrraannççaa,,  881177  --  PPoorrttoo  AAlleeggrree  
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FFiigguurraa  1100..22::  IInnssttaallaaççõõeess  ddaa  EEmmpprreessaa  EEnnggeepplluuss  ––  RRuuaa  GGoommeess  FFrreeiirree,,  558800  --  RRiioo  GGrraannddee  

 

10.2 Recursos Materiais, Tecnológicos e Equipamento s 
Para a plena execução do Plano de Mobilização Social, estruturado em diferentes níveis de 
atividades de mobilização dos atores sociais, faz-se necessário o uso de recursos que 
permitam atingir os objetivos propostos. A infraestrutura de apoio, materiais e equipamentos 
disponíveis é representada pelos seguintes elementos: 

− Meios de comunicação eficientes, constituídos por linhas telefônicas, internet, fax-
modem, linhas celulares, etc.; 

− Acervo bibliográfico na área de comunicação e mobilização social; 

− Escritório administrativo, com meios ágeis para disponibilização de recursos 
materiais e humanos; 

− Equipamentos e estrutura de apoio informático da empresa, (hardware e software);  

− Equipamentos e estrutura para elaboração de serviços gráficos diversos. 

Os recursos materiais, tecnológicos e equipamentos fazem parte da infraestrutura de 
trabalho que a Engeplus utilizará para a execução dos serviços, em suas diversas 
atividades. Todos os equipamentos, recursos tecnológicos e materiais necessários para o 
desenvolvimento das diversas etapas previstas para execução dos serviços serão 
disponibilizados, incluindo veículos, microcomputadores, impressoras, GPS, equipamentos 
de comunicação, máquinas fotográficas digitais, projetor multimídia, etc. 
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1111  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS  
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12 ANEXOS 
Em prosseguimento, são apresentados os seguintes anexos:  

− Anexo I: Referencial Técnico e Legal 

⋅ Portaria do Ministério das Cidades nº 330/2012, de 25 de julho de 2012 

⋅ Instrução Normativa nº 12, de 14 de junho de 2012 

− Anexo II: Material Gráfico Referencial 
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Ministério das Cidades Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 330, DE 24 DE JULHO DE 2012 

MINISTÉRIO DAS CIDADES 

GABINETE DO MINISTRO 

DOU de 25/07/2012 (nº 143, Seção 1, pág. 50) 

Torna pública a realização de Consulta Pública sobre a Proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico - 

PLANSAB. 

O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único 

do art. 87 da Constituição Federal, o inciso III do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, o art. 1º do Anexo I 

do Decreto nº 4.665, de 3 de abril de 2003, e, 

considerando a relevância da etapa de divulgação e debate da proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB) para o Brasil, previsto no parágrafo único do art. 51 da Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, além do inciso 

II do art. 26 e do parágrafo único do art. 61 do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010; 

considerando que coube à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades a coordenação da 

elaboração da proposta do PLANSAB ora em discussão, atribuída pelo inciso I do art. 52 da Lei 11.445/2007; 

considerando o que disciplina a Instrução Normativa nº 22, de 10 de maio de 2011, alterada pela Instrução Normativa 

nº 12, de 14 de junho de 2012, ambas do Ministério das Cidades, resolve: 

Art. 1º - Tornar pública a realização de Consulta Pública sobre a Proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico - 

PLANSAB. 

Art. 2º - Poderão ser encaminhadas ao Ministério das Cidades, em até 40 (quarenta) dias, contados da publicação 

desta Portaria, sugestões que possam contribuir para o aperfeiçoamento do Plano, por intermédio do sistema de 

informação, disponível a partir do endereço eletrônico: http://www.cidades.gov.br. 

Art. 3º - A disciplina desta Consulta Pública segue os dispositivos previstos na Instrução Normativa nº 22, de 10 de 

maio de 2011, alterada pela Instrução Normativa nº 12, de 14 de junho de 2012, ambas do Ministério das Cidades. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

AGUINALDO RIBEIRO 
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Ministério das Cidades Gabinete do Ministro 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 14 DE JUNHO DE 2012 
MINISTÉRIO DAS CIDADES 

GABINETE DO MINISTRO 

DOU de 25/07/2012 (nº 143, Seção 1, pág. 50) 

Altera a Instrução Normativa nº 22, de 10 de maio de 2011, que regulamenta, no âmbito do Ministério das Cidades, o 

processo de realização de audiências públicas e consulta pública referentes à proposta do Plano Nacional de 

Saneamento Básico. 

O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único 

do artigo 87 da Constituição Federal, o inciso III do artigo 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e o artigo 1º do 

Anexo I do Decreto nº 4.665, de 3 de abril de 2003, 

considerando o disposto no art. 51 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007; 

considerando o disposto no artigo 61, parágrafo único, do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010; e 

considerando a conclusão das fases de elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico indicadas nos incisos I e 

II do art. 58 do Decreto 7.217, de 21 de junho de 2010, resolve: 

Art. 1º - O art. 5º da Instrução Normativa nº 22, de 10 de maio de 2011, publicada no Diário Oficial da União em 11 de 

maio de 2011, seção 1, página 58, e seus parágrafos passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 5º - Na etapa da CONSULTA PÚBLICA, a proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico, em seu formato 

para coleta de sugestões e críticas, bem como dos estudos que a fundamentaram, estará disponível a partir das 9 

horas da data da publicação da Portaria do Ministro das Cidades no Diário Oficial da União que torna pública o início de 

sua validade, por meio do sítio www.cidades.gov.br, permanecendo sob esta condição durante 40 (quarenta) dias 

ininterruptos. 

§ 1º - As críticas e sugestões, exclusivamente sobre a proposta de texto do Plano Nacional de Saneamento Básico, 

devidamente justificadas, deverão ser encaminhadas por escrito, por meio do formulário eletrônico do Sistema 

Interativo de Acompanhamento de CONSULTA PÚBLICA, a ser disponibilizado no sítio www.cidades.gov.br. 

§ 2º - As contribuições serão de natureza: 

I - aditiva - que sugere acréscimo de texto; 

II - substitutiva - que sugere substituição de texto ou parte dele; 

III - supressiva - que sugere eliminação de texto ou parte dele. 

§ 3º - As contribuições deverão ser devidamente identificadas, registrando-se o nome, CPF/CNPJ e telefone para 

contato da pessoa ou entidade que faz a contribuição ao documento, sendo que os dados pessoais não serão 

divulgados, salvo o nome do autor da sugestão ou crítica, conforme disposto no § 6º deste artigo. 

§ 4º - O prazo de recebimento das sugestões e críticas se encerrará às 18 horas do último dia da CONSULTA 

PÚBLICA. 

§ 5º - Após o encerramento do período da CONSULTA PÚBLICA, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do 

Ministério das Cidades divulgará as contribuições recebidas, na sua integralidade, com as respectivas autorias." 

Art. 2º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 

AGUINALDO RIBEIRO 
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Ministério das Cidades Gabinete do Ministro 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22, DE 10 DE MAIO DE 2011 
MINISTÉRIO DAS CIDADES 

GABINETE DO MINISTRO 

DOU de 11/05/2011 (nº 89, Seção 1, pág. 58) 

Regulamenta, no âmbito do Ministério das Cidades, o processo de realização de audiências públicas e consulta pública 

referentes à proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico. 

O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único 

do artigo 87 da Constituição Federal, o inciso III do artigo 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 e o artigo 1º do 

Anexo I do Decreto nº 4.665, de 3 de abril de 2003, 

considerando o disposto no art. 51 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 

considerando o disposto no artigo 61, parágrafo único, do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, e 

considerando a conclusão das fases de elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico indicadas nos incisos 

I e II do art. 58 do Decreto 7.217, de 21 de junho de 2010, resolve: 

Art. 1º - Regulamentar as regras para a realização das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS e o processo de realização da 

CONSULTA PÚBLICA, ambas relativas à proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico, as quais são partes 

integrantes do processo de elaboração desse Plano, coordenado pelo Ministério das Cidades, por meio da Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 61 do Decreto 7.217/10. 

Art. 2º - Para os fins de que trata esta Instrução Normativa entende-se por: 

I - AUDIÊNCIA PÚBLICA: etapa de divulgação e discussão da proposta de texto do Plano Nacional de Saneamento 

Básico, garantindo à população o esclarecimento de possíveis dúvidas acerca da proposta em questão, bem como de 

coleta de críticas e sugestões à proposta de Plano, exclusivamente por escrito; 

II - CONSULTA PÚBLICA: etapa exclusivamente de coleta de sugestões e críticas à proposta de texto do Plano 

Nacional de Saneamento Básico, que subsidiará a elaboração da proposta final do Plano em questão, garantindo à 

população a oportunidade de encaminhar suas contribuições ao documento. 

§ 1º - Os procedimentos e a programação da AUDIÊNCIA PÚBLICA serão divulgados por meio da Secretaria Nacional 

de Saneamento Ambiental. 

§ 2º - Ambas etapas serão coordenadas pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), conforme 

Portaria nº 634, de 22 de outubro de 2010, da Casa Civil da Presidência da República, por meio do Departamento de 

Articulação Institucional (DARIN). 

Art. 3º - Serão realizadas duas AUDIÊNCIAS PÚBLICAS e uma CONSULTA PÚBLICA com o objetivo de divulgar e 

debater com a sociedade e coletar sugestões e críticas sobre a proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico. 

§ 1º - A participação, em qualquer uma das etapas, está aberta à qualquer um do povo e é de livre iniciativa dos 

interessados, sendo desejável e incentivada a participação qualificada. 

§ 2º - Pelo menos uma AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada em Brasília-DF. 
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Art. 4º - Na etapa da AUDIÊNCIA PÚBLICA, a proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico bem como dos 

estudos que a fundamentaram, estará disponível na rede mundial de computadores, no sítio www.cidades.gov.br, com 

pelo menos 05 (cinco) úteis dias de antecedência. 

§ 1º - Serão lavradas atas das audiências públicas, que serão divulgadas na rede mundial de computadores, 

notadamente no sítio do Ministério das Cidades, contendo a reprodução literal de todas as informações prestadas à 

sociedade, dos debates e sugestões e críticas eventualmente colhidas. 

§ 2º - Nesta etapa deverá ser observado o previsto no § 4º do art. 5º desta Instrução Normativa. 

Art. 5º - Na etapa da CONSULTA PÚBLICA, a proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico, em seu formato 

para coleta de sugestões e críticas, bem como dos estudos que a fundamentaram, estará disponível a partir das 9 

horas da data da publicação da Portaria do Ministro das Cidades no Diário Oficial da União que torna pública o início de 

sua validade, por meio do sítio www.cidades.gov.br, permanecendo sob esta condição durante 40 (quarenta) dias 

ininterruptos. 

§ 1º - As críticas e sugestões, exclusivamente sobre a proposta de texto do Plano Nacional de Saneamento Básico, 

devidamente justificadas, deverão ser encaminhadas por escrito, por meio do formulário eletrônico do Sistema 

Interativo de Acompanhamento de CONSULTA PÚBLICA, a ser disponibilizado no sítio www.cidades.gov.br. 

§ 2º - As contribuições serão de natureza: 

I - aditiva - que sugere acréscimo de texto; 

II - substitutiva - que sugere substituição de texto ou parte dele; 

III - supressiva - que sugere eliminação de texto ou parte dele. 

§ 3º - As contribuições deverão ser devidamente identificadas, registrando-se o nome, CPF/CNPJ e telefone para 

contato da pessoa ou entidade que faz a contribuição ao documento, sendo que os dados pessoais não serão 

divulgados, salvo o nome do autor da sugestão ou crítica, conforme disposto no § 6º deste artigo. 

§ 4º - O prazo de recebimento das sugestões e críticas se encerrará às 18 horas do último dia da CONSULTA 

PÚBLICA. 

§ 5º - Após o encerramento do período da CONSULTA PÚBLICA, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do 

Ministério das Cidades divulgará as contribuições recebidas, na sua integralidade, com as respectivas autorias. 

Art. 6º - A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental apreciará as contribuições recebidas durantes as audiências 

públicas e a consulta pública, respondendo-as fundamentadamente e divulgando relatório previamente à finalização do 

texto do Plano Nacional de Saneamento Básico. 

Parágrafo único - A divulgação do relatório será feita após decorridos 30 dias do encerramento do prazo de vigência da 

CONSULTA PÚBLICA, através do site www.cidades.gov.br. 

Art. 7º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de publicação. 

MÁRIO NEGROMONTE 
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Plano de Saneamento 
Básico Participativo

Elabore o Plano de Saneamento de sua cidade 

e contribua para melhorar a saúde e  

o meio ambiente do local onde você vive  

       Mais informações  www.cidades.gov.br/planosdesaneamento 

email: planosdesaneamento@cidades.gov.br  

Apoio:
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APRESENTAÇÃO

Lei  n° 11.445, do Sanea-
mento Básico, a prestação dos serviços públicos de sane-

garantam o acesso de todos a serviços de qualidade e com 
continuidade. As obrigações e responsabilidades do poder 

nidas, assim como os direitos da sociedade.

cípios na  elaboração tanto da Política, como do Plano de 
Saneamento Básico.

belecer a forma de atuação de todas as instituições e órgãos 
responsáveis, ressaltando a importância da participação da 
sociedade nas decisões sobre as prioridades de investimen-
tos, a organização dos serviços, dentre outras. 

elaborar seus planos de saneamento básico, o Conselho 
das Cidades propôs a Campanha Plano de Saneamento 
Básico Participativo.  Lançada para divulgar a importância 
e a necessidade do planejamento das ações, a campanha 
visa alcançar melhores resultados para o setor e disseminar 
informações, de forma a contribuir para a melhoria das con-
dições de saúde e habitação da população e, o equilíbrio do 
meio ambiente.

IMPORTÂNCIA DO SANEAMENTO

talações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas. 

As ações de saneamento são consideradas preventi-
vas para a saúde, quando garantem a qualidade da água de 
abastecimento, a coleta, o tratamento e a disposição ade-
quada de dejetos humanos e resíduos sólidos. Elas tam-

de água e a ocorrência de enchentes e inundações.

Plano de Saneamento
Básico Participativo

Elabore o Plano de Saneamento de 
sua cidade e contribua para melhorar

 a saúde e o meio ambiente do 
local onde você vive

Mais informações  
www.cidades.gov.br/planosdesaneamento

Apoio:

Com o crescimento acentuado das nossas cidades, 
torna-se cada vez mais importante e urgente a universaliza-
ção do saneamento básico pelos benefícios que propiciam 
ao desenvolvimento social, cultural e econômico.

Por isso, as políticas de saneamento devem ser arti-
culadas às outras políticas públicas, como: desenvolvimento 
urbano, habitacional, recursos hídricos, proteção ambiental, 
combate a pobreza, saúde, dentre outras. 

POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO

A lei estabelece os princípios para a Política de Sane-
amento Básico, que deve ser norteada pela universalização 
do acesso aos quatro componentes com integralidade e de 
forma adequada à saúde pública, à proteção do meio am-
biente e às condições locais. Da mesma forma, deve pro-
mover a integração com as políticas de desenvolvimento 
social, habitação, transporte, recursos hídricos, educação e 
outras.

A forma como os serviços serão prestados deve ser 

para a retomada da operação dos serviços pelo titular, no 
caso dos serviços não serem considerados satisfatórios.

A política deve apontar como os serviços serão regu-

para garantia essencial do atendimento à saúde pública. 

Plano de Saneamento Básico. 

PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

e metas de forma a orientar a atuação dos prestadores de 
serviços.

O poder público local e os órgãos responsáveis pela 
política pública de saneamento básico têm a responsabilida-

tal a mobilização e a participação social. Para tanto, devem 

que congreguem representantes de todos os segmentos so-
ciais locais.

AS FASES DA ELABORAÇÃO SÃO: 

1.  Planejamento do processo de participação
 da sociedade;
2.  Elaboração de Diagnóstico da situação do
 saneamento básico e os efeitos na saúde e  
nas condições de vida da população; 
3.  Estabelecimento de objetivos e metas para 
a universalização e a prestação dos serviços; 
4.  Definição de programas, projetos e ações 
necessárias para atingir os objetivos e
 as metas; 
5.  Definição de ações para emergências e
 contingências; 
6.  Proposição do sistema de avaliação  das 
ações programadas; 
7.  Proposição do Sistema de Informações 
Municipal de Saneamento Básico, 
culminando a finalização do processo com
a aprovação e divulgação do Plano.

MATERIAIS TÉCNICOS 

ção para a elaboração dos planos municipais e regionais, 
sobre a Lei 11445/07 e sobre a política de saneamento, que 
estão disponíveis no sítio eletrônico www.cidades.gov.br.

podem ser acessados no sítio www.mma.gov.br.

COMO SE CAPACITAR PARA ELABORAR PLANOS 
DE SANEAMENTO BÁSICO PARTICIPATIVO

Várias instituições e redes de universidades que atu-
am no setor de saneamento, comprometidas com a univer-
salização do acesso aos serviços de saneamento se enga-
jaram na Campanha Nacional para Planos de Saneamento 

apoiar, preferencialmente, os municípios na elaboração 
dos planos. 

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE 
PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Núcleo Executivo do Grupo de Trabalho do 
Conselho das Cidades

Contatos:
Tatiana Santana e Otávio Gravina
Tel: 
Correio eletrônico:
planosdesaneamento@cidades.gov.br
Sítio eletrônico:
www.cidades.gov.br/planosdesaneamento

CONTRIBUA PARA A MELHORIA 
DE SUA CIDADE

Informe-se e participe das discussões, 
seminários, cursos, oficinas e audiências para 
a elaboração do plano de saneamento básico 

de sua cidade. 

Você merece uma cidade melhor!
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Elaboração e Revisão do Texto

Alex Fabiano Ribeiro de Magalhães 
Alexandre Araujo Godeiro Carlos
Clênio Argôlo
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João Carlos Machado
Marcelo de Paula Neves Lelis
Norma Lúcia de Carvalho 
Otávio Silveira Gravina
Otilie Pinheiro
Tatiana Santana Timóteo Pereira

APRESENTAÇÃO DESTA EDIÇÃO
Garantir o acesso, à toda a população, aos serviços de saneamento básico é um dos grandes desafios enfrentados pelo 

Governo Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios e pela sociedade em geral. Esses serviços compreendem o saneamento básico, 
conforme definido pela Lei no 11.445/2007.  A universalização desses serviços, ou seja, a ampliação progressiva do acesso de todos os 
domicílios ocupados ao saneamento básico, é condição essencial para se garantir níveis adequados de saúde pública.

Para o alcance desse objetivo é necessário planejar adequadamente esses serviços. Esse planejamento passa, 
necessariamente, pelo conhecimento da situação atual da prestação de cada um desses serviços, pela definição de metas e objetivos 
que visem a sua ampliação e a sua melhoria gradual e pela proposição de programas e ações para alcançá-los. Essas informações, dentre 
outras consideradas relevantes para o setor, devem constar do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Segundo a Lei no 11.445/2007 o Plano deverá abranger toda a área do município (urbana e rural) e abordar os quatro 
componentes do saneamento básico (abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, e drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas). Cabe exclusivamente ao município formular a Política Pública e elaborar o 
Plano Municipal de Saneamento Básico. A existência do Plano, por sua vez, será condição de acesso aos recursos do Governo Federal 
para saneamento básico a partir de 2014.

A publicação “Plano de Saneamento Básico Participativo” faz parte do conjunto de materiais técnicos produzidos pela 
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, e tem por objetivo fomentar a discussão acerca desse relevante 
tema, com vistas a promover a elaboração de Planos com ampla participação da sociedade. 

Boa leitura!

Leodegar Tiscoski

Secretário Nacional de Saneamento Ambiental

Ministério das Cidades
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1. APRESENTAÇÃO

Todos os municípios brasileiros deverão elaborar os seus planos de saneamento básico. É o que determina a Lei de Saneamento Básico, Lei 

no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais e a Política Federal de Saneamento Básico. Um dos princípios 

fundamentais dessa lei é a universalização dos serviços de saneamento básico, para que todos tenham acesso ao abastecimento de 

água com qualidade e em quantidade sufi ciente às suas necessidades, à coleta e tratamento adequados do esgoto e do lixo, e ao manejo 

correto das águas pluviais (águas das chuvas).

Os planos são instrumentos indispensáveis da política pública de saneamento básico e obrigatórios para a contratação ou concessão dos serviços. 

A política e o plano devem ser elaborados pelos titulares dos serviços, que são os municípios e, conforme a lei, essa responsabilidade não pode ser 

delegada. A grande maioria dos municípios ainda precisa iniciar esse processo. 

A elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico é uma oportunidade 

para toda a sociedade conhecer e entender 

o que acontece com o saneamento da sua 

cidade, discutir as causas dos problemas e 

buscar soluções. Juntos, população e poder 

público estabelecerão metas para o acesso 

a serviços de boa qualidade e decidirão 

quando e como chegar à universalização dos 

serviços de saneamento básico. 
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Além disso, cada município deve defi nir como será o acompanhamento e revisão periódica do Plano, ou seja, como e quem vai avaliar se ações 

planejadas estão sendo realizadas e se os objetivos estão sendo alcançados. Essa estratégia viabiliza o processo participativo de elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico, que deve ser aprovado pela Câmara Municipal ou por decreto do prefeito.

Ao elaborar o Plano Municipal de Sanamento Básico, o município deverá observar as diretrizes para o saneamento previstas no Plano 

Diretor (Estatuto da Cidade – Lei no 10.257/2001).

1.1 A Campanha

Com o objetivo de mobilizar o País e articular o máximo de apoio 

aos municípios, notadamente o poder público e a sociedade local, 

para a realização de seus planos, o Governo Federal e o Conselho 

das Cidades (ConCidades) lançam a Campanha Nacional “Plano 

de Saneamento Básico Participativo”. Nela, a participação social 

é fundamental para que os planos cumpram o papel de orientar 

a prestação de todos os serviços de saneamento básico a fi m de 

que cheguem a todos os cidadãos, integralmente, sem interrupção 

e com qualidade, promovendo a saúde, a qualidade de vida e do 

meio ambiente.
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2. SANEAMENTO BÁSICO 

O saneamento básico é defi nido pela Lei no 11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais e drenagem 

urbana. A relação entre esses serviços é muito grande: o esgoto sanitário sem tratamento e disposição adequada contamina corpos d’água 

(rios, riachos, lagos, entre outros); depósitos de resíduos sólidos em locais e condições inadequadas podem contaminar as áreas de 

mananciais, prejudicar a captação e demais usos da água, favorecer a ocorrência de enchentes por obstruir as redes de drenagem, além de 

promover a proliferação de vetores; as inundações, por sua vez, podem interromper o funcionamento do sistema de abastecimento de água, 

acarretar a disseminação de doenças e desalojar famílias.
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A melhoria das condições do saneamento básico tem também impactos diretos 

na promoção da saúde humana e na qualidade de vida. Comprovadamente 

a adequada coleta de esgotos domésticos reduz a ocorrência de diarréias e 

infecções intestinais causadas por parasitas.

Por essas razões a política pública de saneamento básico deve prever a gestão 

integrada dos seus quatro componentes. Vale destacar que o saneamento é um 

direito essencial à vida, à moradia digna, à saúde, à cidade e ao meio ambiente 

equilibrado. Direito que deve ser exercido com transparência e controle social.

2.1 O saneamento e a cidade

O crescimento das cidades tem impacto real nas condições sanitárias e exige 

que a infraestrutura de saneamento básico acompanhe continuamente as novas 

necessidades da população. As condições adequadas de saneamento propiciam 

maior qualidade de vida e satisfação dos moradores e contribuem para o desenvolvimento social, cultural, ambiental e econômico.

Porém, há muitas décadas, nossas cidades têm sido ocupadas de forma desorganizada, o que tem gerado um alto custo econômico, 

social e ambiental. Por falta de controle do uso do solo e de alternativas de moradia digna para a maioria da população, as cidades 

se expandem sobre as áreas rurais ou de preservação ambiental e ocupam os morros e os fundos de vale. Essa forma de ocupação 

do espaço urbano tem impacto negativo sobre os serviços de saneamento básico por difi cultar e encarecer a ampliação das redes de 

distribuição de água, de coleta de esgotos, de drenagem urbana e a coleta de lixo. 
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A disposição inadequada dos esgotos e resíduos sólidos polui os 

mananciais e os cursos d’água. Já o desmatamento, a construção em 

encostas e a pavimentação das vias impermeabilizam o solo e removem a 

cobertura vegetal, o que, a cada ano, aumenta a ocorrência de enchentes, 

destruindo vidas e patrimônios, colocando em risco e deixando sem 

atendimento os moradores de vilas, comunidades e loteamentos precários 

e distantes, vulneráveis aos problemas de saúde e de segurança. Em todas 

as cidades, as maiores carências de saneamento básico concentram-se 

nas áreas onde vive a população mais pobre.

Por isso, as políticas de saneamento devem ser articuladas às outras 

políticas para promover o desenvolvimento urbano sustentável, alcançar 

níveis adequados de saúde, reduzir a pobreza, melhorar a qualidade das 

moradias e conviver em harmonia com os recursos hídricos e com o 

meio ambiente. Isso é o que determina a Lei no 11.445/2007.

2.2. A Lei n° 11.445/2007 – Lei de Saneamento Básico

A Lei no 11.445/2007, ao estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, é aplicada à União, aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios e também deve ser observada por todos os prestadores de serviços.

Estabelece os princípios sob os quais os serviços de saneamento básico devem ser prestados; defi ne as obrigações do titular, as 
condições em que os serviços podem ser delegados, as regras para as relações entre o titular e os prestadores de serviços e as condições 

12

PL
AN

O D
E S

AN
EA

ME
NT

O B
ÁS

ICO
 PA

RT
ICI

PA
TIV

O

para a retomada dos serviços; trata da prestação regionalizada; institui a obrigatoriedade de planejar e regular os serviços; abrange os 
aspectos econômicos, sociais e técnicos da prestação dos serviços, assim como institui a participação e o controle social.

A Política Federal de Saneamento Básico estabelece diretrizes para orientar as ações e investimentos do governo federal e determina que 
a União elabore o Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB. Em 2008, o Governo Federal e o ConCidades iniciaram a elaboração 
do Plano com a construção e aprovação, em forma de Resolução do ConCidades, do “Pacto pelo Saneamento Básico: Mais Saúde, 
Qualidade de Vida e Cidadania”. A segunda etapa foi a preparação do estudo denominado “Panorama do Saneamento Básico no Brasil” e 
da Proposta de Plano, que foi apresentada à sociedade em 2011 por meio de seminários regionais e audiências públicas.

2.3. O papel de cada um no saneamento básico

A Constituição Federal estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a promoção 
de “programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”. Ou seja, essas 
responsabilidades são compartilhadas entre as três esferas de governo, sendo necessária e desejável a ação conjunta para que os 
serviços atendam a toda a população. 

2.3.1. Governo Federal
A União é responsável pelo estabelecimento das diretrizes gerais, pelo planejamento das iniciativas em escala nacional e pela 
implementação de programas de saneamento, com vistas à universalização do acesso aos serviços e a melhoria da gestão do setor. 
Visando a universalização do saneamento básico a União tem disponibilizado aos Estados, DF, Municípios e Companhias de Saneamento 
um volume substancial de recursos do Orçamento-Geral da União (OGU), do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT), dentre outras fontes. 

A atuação do Governo Federal em saneamento é marcada pelo seu caráter multissetorial, com a interveniência de vários Ministérios, e 
pela valorização do caráter instrumental das ações de saneamento para as políticas públicas de saúde, meio ambiente, desenvolvimento 
urbano, recursos hídricos e desenvolvimento regional.  Para viabilizar a implementação da Política Federal de Saneamento, com 
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vários órgãos atuando simultaneamente, é indispensável estabelecer um mecanismo competente de coordenação, capaz de distribuir 

competências, evitando a superposição de iniciativas, dirimir confl itos e promover a cooperação entre as diversas pastas intervenientes. 

Desta forma, os Ministérios atuam em saneamento, de forma coordenada, com a seguinte distribuição de competências:

Saneamento Ambiental (SNSA), nas ações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo e tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Em âmbito territorial concentra suas ações em municípios com mais de 50 

mil habitantes e nas Regiões Metropolitanas e RIDE;

conjuntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Comitê Interministerial para Inclusão Social e 

Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis. Por meio da Agência Nacional das Águas (ANA) atua na gestão dos 

recursos hídricos. O MMA concentra sua atuação no apoio à melhoria da gestão dos serviços, em particular nas áreas de resíduos 

sólidos e recursos hídricos.

de saneamento voltados para as populações indígenas. Por meio da FUNASA atua nas ações dirigidas junto às populações rurais, 

populações das reservas extrativistas, dos remanescentes de quilombolas, e outras populações tradicionais. Em âmbito territorial 

concentra suas iniciativas em municípios com população inferior a 50 mil habitantes.

na região do semiárido e nas bacias dos rios São Francisco  e Parnaíba. Concentra suas iniciativas na implementação de sistemas de 

adução de água de caráter multimunicipal e de usos múltiplos (Exemplo: abastecimento público + irrigação) na Região Nordeste do País, 

e, mediante a interveniência da CODEVASF, na implementação de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos 

sólidos urbanos em municípios com menos de 50 mil habitantes localizados nas Bacias dos Rios São Francisco e Parnaíba;
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instalações de um milhão de cisternas no semiárido e coordena o Programa Brasil Sem Miséria que propõe um programa de ampliação 

do acesso à água em áreas rurais;

 Caixa Econômica Federal (CAIXA) e o Banco Nacional de Desenvolvimento de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) são 
agentes fi nanceiros e principais operadores dos recursos de empréstimo (FGTS e FAT) disponibilizados pela União para as ações de 
saneamento básico. Além desse papel, a CAIXA desempenha também a função de mandatária da União na operacionalização dos 
contratos com recursos do OGU.

As ações de saneamento básico são desenvolvidas pelos Órgãos acima e ainda conforme a seguinte divisão:

DESCRIÇÃO

PERFIL DOS MUNICÍPIOS E FAIXA POPULACIONAL

COM POPULAÇÃO ATÉ 50 MIL HABITANTES
COM POPULAÇÃO MAIOR 
QUE 50 MIL HABITANTES

MUNICÍPIOS INTEGRANTES DE 
REGIÕES METROPOLITANAS, DE RIDE*, 

OU INTEGRANTE DE CONSÓRCIOS**

DEMAIS MUNICÍPIOS OU 
INTEGRANTES DE CONSÓRCIOS***

Abastecimento de água Ministério das Cidades FUNASA Ministério das Cidades

Esgotamento sanitário Ministério das Cidades FUNASA Ministério das Cidades

Manejo de resíduos sólidos 
urbanos Ministério das Cidades FUNASA Ministério das Cidades

Drenagem urbana e manejo de 
águas pluviais Ministério das Cidades Ministério das Cidades Ministério das Cidades

* RIDE: Região Integrada de Desenvolvimento;

** Consórcios públicos, nos termos da Lei no 11.107/2005, acima de 150 mil hab.

*** Consórcios públicos, nos termos da Lei no 11.107/2005, abaixo de 150 mil hab.
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2.3.2. Governos estaduais

Os Estados têm atuado predominantemente na prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento dos esgotos 

gerados, por meio de suas companhias estaduais de saneamento.

Nos últimos anos, alguns Estados passaram a atuar também na regulação dos serviços, por delegação dos municípios, por meio das Agências 

Reguladoras. Outros têm legislação própria de saneamento e instituíram Conselhos Estaduais das Cidades e de Saneamento.

Alguns governos estaduais se responsabilizam, também, por investimentos em drenagem e manejo de águas pluviais urbanas nas áreas 

metropolitanas. A atuação da maioria dos estados no manejo de resíduos sólidos se restringe ao licenciamento ambiental das instalações de 

tratamento e disposição fi nal do lixo.

Assim como os municípios e a União, os estados também são responsáveis por investimentos no setor.

2.3.3. Municípios e o Distrito Federal

São os responsáveis por organizar a prestação dos serviços de saneamento básico à população local. Portanto, cabe a eles elaborar a política e o plano 

de saneamento básico, incluindo a área urbana e rural. 

Essa responsabilidade inclui planejar os serviços de saneamento básico nos seus quatro componentes, prestá-los diretamente ou delegá-

los, defi nir o ente responsável pela sua regulação e fi scalização, defi nir os parâmetros de qualidade, fi xar direitos e deveres dos usuários e 

estabelecer os mecanismos de participação e controle social. 
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Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais e drenagem urbana, em geral, são realizados 

diretamente pelos municípios por meio de secretarias de meio ambiente, de obras ou de serviços públicos. 

quatro componentes do saneamento, podem ser compartilhadas de forma cooperativa entre os municípios ou, entre estes e o Distrito 

Federal ou os estados. Isso pode ser feito por meio da gestão associada, com a formação de consórcios públicos.

2.3.4. Prestadores de serviços

Podem ser públicos ou privados. Muitos municípios delegam os serviços de água e esgoto às companhias estaduais, outros prestam 

os serviços diretamente por meio de autarquias, empresas ou departamentos de secretarias municipais. Outros terceirizam atividades 

específi cas desses serviços por meio de contrato de concessão a empresas privadas e ainda existem as gestões associadas ou consórcios 

públicos, criados por vários municípios.

Na limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, muitos municípios prestam os serviços diretamente, em alguns casos com a participação 

de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Outros prestam esses serviços por meio de contratos de concessão a empresas 

privadas, ou ainda por meio de consórcios.

Os consórcios públicos são regulamentados pela Lei n° 11.107/2005. Por meio desses consórcios, a prestação de serviços pode ser 

compartilhada por diversos municípios.
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2.3.5 Outros atores

Atuam também na área de saneamento os órgãos e entidades reguladoras, 
sejam estaduais, municipais ou interfederativos, quando assim instituído 
por um consórcio público. 

Ainda, o Ministério Público atua, inclusive, em articulação com o órgão 
de defesa do consumidor e do meio ambiente.

2.3.6. Sociedade

A Lei no 11.445/2007 estabelece o controle social como um de seus 
princípios fundamentais e o defi ne como o “conjunto de mecanismos e 
procedimentos que garantem à sociedade informações, representações 
técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de 
planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 
saneamento básico”.

Recomenda-se a criação de Conselhos Municipais e Estaduais das 
Cidades para fi scalizar e monitorar a prestação dos serviços de 
saneamento. Esses fóruns permanentes de discussão são muito 

importantes para estimular o debate, de forma integrada, das políticas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento, meio 
ambiente, transporte e mobilidade urbana, regularização fundiária, dentre outras.   
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3. POLÍTICA E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

3.1. A política de saneamento básico

Segundo a Lei no 11.445/2007, a defi nição da política pública de saneamento básico é competência do titular dos serviços e compreende: 

a elaboração do plano de saneamento básico pelo próprio município; a decisão sobre a forma de prestação dos serviços (direta ou 

delegada) e os procedimentos de sua atuação; a adoção de parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, quanto 

à quantidade, regularidade e qualidade da água potável; a defi nição do órgão responsável pela sua regulação e fi scalização; a fi xação 

dos direitos e deveres dos usuários; o estabelecimento de mecanismos de participação e controle social; a construção do sistema de 

informações sobre os serviços; e os casos e condições, previstos em lei e nos contratos, para intervenção e retomada dos serviços.

A política pública de saneamento básico também deve defi nir as condições para a prestação dos serviços, envolvendo a sua 

sustentabilidade, viabilidade técnica, econômica e fi nanceira bem como a defi nição de sistema de cobrança, composição de taxas e 

tarifas e política de subsídios.

3.2. O Plano Municipal de Saneamento Básico

O Plano é o principal instrumento da política de saneamento básico. Ele deve expressar um compromisso coletivo da sociedade em 
relação à forma de construir o futuro do saneamento no território. O Plano deve partir da análise da realidade e traçar os objetivos e 
estratégias para transformá-la positivamente e, assim, defi nir como cada segmento deve se comportar para atingir os objetivos e as 
metas traçadas. 
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É formulado sob a coordenação do Poder Público, com a participação de todos aqueles que atuam no saneamento num determinado 
território e pela sua população, tanto os que recebem os serviços como aqueles que não têm acesso a eles. Para garantir que todos 
tenham condições de participar, a lei determina a ampla divulgação das propostas do Plano Municipal de Saneamento Básico e dos 
estudos que as fundamentam, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas.

É grande a interdependência das ações de saneamento com as de saúde, habitação, meio ambiente, recursos hídricos e outras. Por isso, 
os planos, os programas e as ações nestes temas devem ser compatíveis com o Plano Diretor do município e com planos das bacias 
hidrográfi cas em que estão inseridos. 

A partir de 2014, só terá acesso aos recursos da União, para serviços de saneamento básico, o município que tiver elaborado o seu Plano 
de Saneamento Básico e instituído o controle social por meio de órgão colegiado de caráter consultivo (Decreto nº 7.217/2010 – Art. 26, 
§ 2º e Art. 34, § 6º).

3.3. Conteúdo do Plano Municipal de Saneamento Básico 

O Plano deverá abranger todo o território do município, compreendendo as áreas urbana e rural. Poderá ser específi co para cada serviço. 
No entanto, recomenda-se a elaboração de forma integral, contendo os quatro componentes do saneamento básico: abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

A Lei no 11.445/2007 estabelece que o Plano deve conter: diagnóstico técnico-social; objetivos e metas progressivas e graduais para a 
universalização dos serviços,  metas de qualidade e efi ciência do uso de recursos naturais, dentre outras; programas, projetos e ações, 
inclusive as emergenciais; e mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da efi ciência e efi cácia das ações programadas. 
O Plano deve prever recursos para a sua concretização, defi nir as prioridades de ação e orientar os orçamentos futuros do município na 
área de saneamento.
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3.3.1. Princípios fundamentais, conceitos e pressupostos

O artigo 2º da Lei nº 11.445/2007 traz os princípios fundamentais que devem ser aplicados na construção da política de saneamento 

básico local. Trata o saneamento como serviço público e direito do cidadão e estabelece os princípios que vão orientar o diagnóstico e as 

propostas do Plano. Dentre os princípios destacam-se: a universalização do acesso; a integralidade, compreendida como o conjunto de 

todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico; e o controle social.

Recomenda-se, na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, a adoção de conceitos utilizados no Plano Nacional de 

Saneamento Básico – PLANSAB, a exemplo daqueles referentes à caracterização do atendimento e do défi cit (atendimento precário ou 

sem atendimento) e às ações a serem implementadas, classifi cadas em medidas estruturais e estruturantes.

3.3.2. Diagnóstico dos serviços de saneamento básico

O diagnóstico deve descrever a situação atual de cada um dos quatro componentes, conter informações, análises e, inclusive, apontar as 

causas de problemas e dos seus impactos nas condições de vida. Deve conter também: 

territoriais. 

da população.

de saneamento básico.
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3.3.3. Objetivos e metas: onde queremos chegar?

Os objetivos defi nem onde se pretende chegar e as metas, que são de curto, médio e longo prazos, defi nem etapas intermediárias, 

indicadores e os prazos para se alcançar os objetivos. 

Assim, se o objetivo é a universalização dos serviços de saneamento básico, as metas poderão ser: atender 95% da população do 

município com o serviço de abastecimento de água até 2015 e 100%, até 2020, com os investimentos necessários para o período. 

É fundamental conhecer bem a capacidade do município e os meios disponíveis, inclusive os recursos fi nanceiros, para alcançar os objetivos 

propostos. E, ainda, defi nir os caminhos e os resultados a serem alcançados considerando os horizontes de curto, médio e longo prazos.

A Lei  no 11.445/2007 defi ne que o Plano deve ser elaborado com o horizonte de 20 anos e revisado no prazo máximo de quatro anos.

3.3.4. Programas, projetos e ações: como alcançar os objetivos e metas

Os programas, projetos e ações são os meios para alcançar os resultados desejados. Esses defi nem prioridades, fontes de recursos, 

benefi ciários, como e quem pode acessá-los, dentre outras informações. Por exemplo, prever um programa para atendimento da população 

rural dispersa, visando o abastecimento de água compatível com a realidade local, tal como o programa de cisternas em regiões áridas.

O Plano também deve indicar a forma de gestão apropriada para a prestação de serviços de qualidade e para a sustentabilidade das 

ações, nos seus diversos aspectos, tanto os gerenciais, quanto os técnicos e operacionais, além da defi nição de tecnologias apropriadas, 

entre outros. 

Ainda deve defi nir os programas e ações para a educação ambiental e a mobilização social, bem como para o fortalecimento da 

participação e do controle social. 
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3.3.5. Implementação e revisão do Plano

O Plano deve conter os mecanismos para acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações programadas (implementação, 

resultados alcançados, modifi cações necessárias), bem como para o processo da revisão periódica, que deverá ocorrer, no máximo, a 

cada quatro anos. 

4. O PROCESSO PARTICIPATIVO 

Caberá ao prefeito, como chefe do poder executivo, ou a quem ele designar, a liderança do processo de elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento Básico, ou seja, o papel de coordenação geral e orientação dos trabalhos técnicos. 
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O titular dos serviços deverá assegurar as condições para a ampla e efetiva participação da sociedade civil e dos prestadores dos 

serviços que não pertençam à administração, bem como de outras instituições com interfaces com o saneamento. Para tanto, devem ser 

divulgadas todas as atividades e criados canais de participação em cada etapa de discussão e deliberação. E, ainda, assegurar a difusão 

ampla das informações relativas ao Plano, incluindo o acesso aos estudos e aos resultados do diagnóstico. 

4.1. Participação e controle social 

A participação dos diversos segmentos sociais interessados – moradores, comerciantes, empresários, trabalhadores e produtores rurais, 

trabalhadores do saneamento, técnicos e representantes de entidades que atuam na área de saneamento e de organismos de defesa do 

direito da sociedade e dos cidadãos – fornece legitimidade ao processo de planejamento. 

A participação social é condição indispensável para concretizar o Plano. Nela estão inseridas as necessidades da população; a leitura 

concreta da realidade que se quer mudar; a canalização positiva dos confl itos de interesses, com predomínio dos interesses da maioria; 

as forças favoráveis às mudanças pretendidas e a motivação da comunidade em acompanhar, fi scalizar e exigir sua concretização. 

O envolvimento da população deve ser voluntário e compromissado para reduzir os riscos de descontinuidade das ações, que tanto prejudicam 

o processo de planejamento no Brasil.

Participar não se restringe a receber as informações e conhecer as propostas. O processo de participação social deverá garantir aos 

cidadãos o direito de propor e opinar diretamente sobre os temas em discussão e de se manifestar nos processos de decisão.

São diversos os canais que podem ser utilizados e em vários níveis. Incluem as consultas públicas e pesquisas de opinião, a capacitação 

em cursos e ofi cinas, os debates em reuniões descentralizadas, as audiências públicas e os seminários, a formulação de propostas em 

comitês e grupos de trabalho formados durante a elaboração do Plano. 

São canais privilegiados de deliberação as conferências e conselhos municipais, particularmente os vinculados ao processo das 

Conferências Nacionais das Cidades e de Saúde Ambiental.
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As Conferências Nacionais das Cidades são espaços privilegiados para a discussão dos problemas urbanos e das estratégias a serem 
adotadas para resolvê-los. Nesta perspectiva o saneamento é um dos assuntos de grande relevância a ser pautado, e o seu planejamento 
deve ter destaque, como possibilidade de avançar na organização do setor. Por isso, é importante disseminar o tema Plano de Saneamento 
Básico Participativo nessas conferências, que são organizadas pelo Conselho Nacional das Cidades.

Outro fórum importante é a Conferência Nacional de Saúde Ambiental, que tem o objetivo de discutir os impactos causados à saúde pela 
ação humana sobre a natureza, buscando soluções que apontam para a formulação e gestão de políticas públicas interdisciplinares, 
integradas, intersetoriais, participativas e territorializadas. Essa iniciativa nasce de forma integrada sob a demanda dos Conselhos 
Nacionais da Saúde, do Meio Ambiente e das Cidades. Diante disso, é um local privilegiado para a discussão dos rumos e dos eixos 
estruturantes do saneamento básico, e os Planos de Saneamento Básico Participativos deverão ser pautados como possibilidade de 
avanço no setor.

4.2. A contribuição dos prestadores de serviço

A participação dos prestadores de serviço (companhias estaduais, empresas privadas, consórcios, entre outros) na elaboração do Plano  
Municipal de Saneamento Básico é muito importante e, conforme determina a lei, um de seus papéis é fornecer todas as informações 
necessárias e os estudos disponíveis na sua área de competência. A partir da edição do Decreto nº 7.217/2010, ampliou-se a possibilidade 
para a participação do prestador, que pode, também, apoiar técnica e fi nanceiramente a elaboração dos Planos de Saneamento.

4.3.  A contribuição de outras instituições para as quais o saneamento 
básico é fator determinante 

O envolvimento de outras instituições (tais como as secretarias e autarquias municipais), particularmente aquelas responsáveis pelas políticas 
públicas de desenvolvimento urbano e habitação, saúde, meio ambiente, recursos hídricos e combate à pobreza são fundamentais para 
assegurar a compatibilidade entre os seus objetivos, metas, programas e ações, com aqueles do Plano Municipal de Saneamento Básico.

85



25

Ela
bo

re
 o 

Pla
no

 de
 Sa

ne
am

en
to 

de
 su

a c
ida

de
 e 

co
ntr

ibu
a p

ar
a

  m
elh

or
ar

 a 
sa

úd
e e

 o 
me

io 
am

bie
nte

 do
 lo

ca
l o

nd
e v

oc
ê v

ive

4.4. Participação dos vereadores

É importante a presença dos vereadores em todo o processo de construção do Plano, principalmente porque cabe a eles a aprovação da 
política e, quando possível, também do Plano, na Câmara Municipal. Destaca-se, também, a necessidade de sua compatibilização com 

o orçamento anual do município.

5. O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

O planejamento efi ciente dos serviços, com atuação e participação 
ativa da população local no controle social, pressupõe acesso a 
informações atualizadas, organizadas, confi áveis e apresentadas 
periodicamente em linguagem compreensível.

A Lei no 11.445/2007 prevê que o titular dos serviços deverá 
estabelecer um sistema de informações, articulado com o 
Sistema Nacional de Informações em Saneamento – SINISA. O 
objetivo do sistema é coletar e sistematizar dados relativos à 
cobertura, à qualidade e à efi ciência dos serviços; e as melhorias 
nas condições de saúde e na qualidade de vida da população e 
do meio ambiente.

O processo de elaboração do diagnóstico é uma excelente oportu-
nidade para iniciar ou atualizar  o sistema de registro e sistemati-
zação das informações sobre as condições do saneamento básico 
em escala local. Com isso, o município poderá organizar uma base 
de dados sólida e consistente, de forma a alimentar o SINISA.
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AS ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

O primeiro passo é a formação de um comitê gestor (ou de coordenação) constituído por representantes dos órgãos responsáveis pelos quatro 
componentes do saneamento básico no município e ainda por representantes dos prestadores de serviços delegados, da entidade reguladora 
e da sociedade civil, preferencialmente, membros dos conselhos municipais existentes de áreas afi ns, bem como o acompanhamento pelas 
Câmaras de Vereadores e pelo Ministério Público. Caberá ao comitê gestor coordenar e gerir o processo em todas as suas etapas.

Já o Comitê Executivo é uma instância técnica, subordinado ao comitê gestor (formado por técnicos municipais das áreas de saneamento 

e de áreas afi ns, como habitação, meio ambiente, saúde, entre outros) e encarregado da elaboração do Plano.
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Inicialmente estes comitês devem planejar o processo de elaboração do Plano, contendo as seguintes etapas:

ETAPAS DESCRIÇÃO

I Preparação e planejamento da elaboração do Plano e da participação da sociedade ao longo do processo.

II Elaboração de diagnóstico da situação do saneamento básico e de seus efeitos na saúde, no meio ambiente e nas condições 
de vida da população em geral.

III Estabelecimento de objetivos e metas para a universalização e a prestação dos serviços. 

IV Defi nição de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas.

V Defi nição de ações para emergências e contingências.

VI Proposição do sistema de avaliação das ações programadas e de revisão do Plano.

VII Organização de base de dados para alimentar o SINISA

VIII Divulgação da Proposta de Plano, discussão com a sociedade (audiências públicas/consulta pública) e 
posterior aprovação do Plano.

6. PARA SABER MAIS 

Lei nº 11.445/2007 e a Política Federal de Saneamento Básico:

Acesse: www.planalto.gov.br/legislacao
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Acesse: www.cidades.gov.br

Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB
O Ministério das Cidades coordenou e fi nalizou a Proposta do PLANSAB, que foi subsidiada pelo estudo denominado “Panorama do 
Saneamento Básico no Brasil”, composto por 07 volumes.

Este é um importante subsídio, também, para estudo e elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico.

Acesse: www.cidade.gov.br/plansab

Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico:

Planos Municipais de Saneamento Básico.

Básico.

Acesse: www.cidades.gov.br/planosdesaneamento
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RESOLUÇÃO RECOMENDADA Nº 75

MINISTÉRIO DAS CIDADES

Estabelece orientações relativas à Política 
de Saneamento Básico e ao conteúdo 
mínimo dos Planos de Saneamento Básico.

 O Conselho das Cidades, no uso das suas atribuições estabelecidas pelo Decreto n° 5.790, de 25 de maio de 2006, e, considerando 
que compete ao Conselho das Cidades, orientar e recomendar sobre a aplicação da Lei n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 - Política 
Nacional de Saneamento, da Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, e dos demais atos normativos relacionados 
ao Desenvolvimento Urbano e Saneamento Básico; considerando que, de acordo com a Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990, é 
dever do Estado prover condições indispensáveis para o pleno exercício da saúde, e que a saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a moradia, o saneamento básico e o meio ambiente; 

 considerando que compete ao titular dos serviços formular a respectiva Política Pública de Saneamento Básico e elaborar o 
Plano de Saneamento Básico, nos termos dos arts. 9º e 19 da Lei n° 11.445/2007, indispensáveis na defi nição da prestação de serviços;

 considerando que, atendendo ao disposto no inciso I do art. 2º e no art. 19 da Lei nº 11.445/2007, é fundamental, respeitadas 
as diferenças e especifi cidades regionais e locais, que os planos tenham conteúdos mínimos previstos, de forma a se articular com o 
esforço nacional visando a universalização do acesso ao Saneamento Básico, e

 considerando que a Resolução Recomendada do Conselho das Cidades nº 33, de 01 de março de 2007, recomenda a elaboração 
dos planos até dezembro de 2010, adota, mediante votação, e seu Presidente torna pública, a Resolução de Plenário:

Art. 1º Recomendar ao Ministério das Cidades que faça gestão junto à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência 
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da República, para levar ao conhecimento dos Estados, Distrito Federal e municípios a posição do Conselho das Cidades no sentido de 
considerar relevante e urgente a necessidade de estabelecer orientações relativas à Política de Saneamento Básico e aos conteúdos 
mínimos dos Planos de Saneamento Básico, conforme recomendações contidas nos artigos seguintes.

 

 Art. 2º O Titular dos Serviços, por meio de legislação específi ca, deve estabelecer a respectiva Política de Saneamento Básico, 
contemplando: 

 I a defi nição da forma como serão prestados os serviços, se diretamente ou por delegação, e as condições a serem observadas 
nos contratos, em particular a defi nição de critérios de qualidade e o estabelecimento de metas de atendimento;

 II a defi nição das normas de regulação, incluindo a designação do ente responsável pela regulação e fi scalização, bem como 
os meios e procedimentos para sua atuação;

 III os parâmetros, as condições e responsabilidades para a garantia do atendimento essencial para a promoção da saúde 
pública;

 IV a garantia de condições de acesso a toda a população à água em quantidade e qualidade que assegure a proteção à saúde, 
observadas as normas relativas à qualidade da água para o consumo humano, bem como a legislação ambiental e a de recursos hídricos;

 V a fi xação dos direitos e deveres dos usuários, observadas a legislação nacional, em particular a Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, e o Decreto nº 5.440, de 04 de maio de 2005;

 VI a criação do Fundo de Universalização estabelecendo fontes de recursos, destinação e forma de administração, conforme 
disposto no artigo 13 da Lei nº 11.445/2007;

 VII os procedimentos para a avaliação sistemática da efetividade, efi ciência e efi cácia dos serviços prestados, que incluam 
indicadores para aferir o cumprimento das metas;

 VIII o estabelecimento dos instrumentos e mecanismos de participação e controle social na gestão da política de saneamento 
básico, ou seja, nas atividades de planejamento e regulação, fi scalização dos serviços na forma de conselhos das cidades ou similar, com 
caráter deliberativo;
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IX o estabelecimento do sistema de informações sobre os serviços articulado ao Sistema Nacional de Informações em 
Saneamento;

 X o estabelecimento de mecanismos de cooperação com outros entes federados para implantação dos serviços de saneamento, e

 XI os mecanismos capazes de promover a integração da Política de Saneamento Básico com as políticas de saúde, de meio 
ambiente, de recursos hídricos, de desenvolvimento urbano, de habitação e as demais que lhe sejam correlatas.

Art. 3º A defi nição do processo participativo na formulação da Política e na elaboração e revisão do Plano, bem como os 
mecanismos de controle social na gestão deverão:

I estabelecer os mecanismos e procedimentos para a garantia da efetiva participação da sociedade, tanto no processo da 
formulação da Política e de elaboração e revisão do Plano de Saneamento Básico em todas as etapas, inclusive o diagnóstico, quanto no 
Controle Social, em todas as funções de Gestão;

II prever a participação e o Controle Social, garantida por meio de conferências, audiências e consultas públicas, e de órgãos 
de representação colegiada, tais como, o Conselho da Cidade; 

III estabelecer os mecanismos para a disseminação e o amplo acesso às informações sobre os serviços prestados e sobre as 
propostas relativas ao plano de saneamento básico e aos estudos que as fundamentam, e

IV defi nir os mecanismos de divulgação das etapas de discussão da política e do plano, o bem como canais para recebimento 
de sugestões e críticas.

Art. 4º O Plano de Saneamento Básico deverá conter, no mínimo:

I o Diagnóstico integrado da situação local dos quatro componentes do saneamento básico, a saber: abastecimento de água; 
esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O diagnóstico deve 
conter dados atualizados, projeções e análise do impacto nas condições de vida da população, abordando necessariamente:

a. a caracterização da oferta e do défi cit indicando as condições de acesso e a qualidade da prestação de cada um dos serviços 
considerando o perfi l populacional, com ênfase nas desigualdades sociais e territoriais, em especial nos aspectos de renda, gênero e 
étnico-raciais;
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 b. as condições de salubridade ambiental considerando o quadro epidemiológico e condições ambientais;

 c. a estimativa da demanda e das necessidades de investimentos para a universalização do acesso a cada um dos serviços de 
saneamento básico, nas diferentes divisões do município ou região, e

 d. as condições, o desempenho e a capacidade na prestação dos serviços nas suas dimensões administrativa, político-
institucional, legal e jurídica, econômico-fi nanceira, operacional e tecnológica.

 II. A defi nição de Objetivos e Metas municipais ou regionais de curto, médio e longo prazo, para a universalização do acesso aos 
serviços de saneamento básico no território, com integralidade, qualidade e prestados de forma adequada à saúde pública, à proteção do 
meio ambiente e à redução das desigualdades sociais, contemplando:

 a. o acesso à água potável e à água em condições adequadas para outros usos;

 b. soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente para o esgotamento sanitário;

 c. soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente para a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos 
coletados;

 d. a disponibilidade de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas adequados à segurança da vida, do meio 
ambiente e do patrimônio, e

 e. a melhoria continua do gerenciamento, da prestação e da sustentabilidade dos serviços.

 III. O estabelecimento de mecanismos de gestão apropriados, bem como, programas, projetos e ações, para o cumprimento dos 
objetivos e metas, e para assegurar a sustentabilidade da prestação dos serviços que contemplem:

 a. o desenvolvimento institucional para a prestação dos serviços de qualidade, nos aspectos gerenciais, técnicos e operacionais, 
valorizando a efi ciência, a sustentabilidade socioeconômica e ambiental das ações, a utilização de tecnologias apropriadas, considerando 
a capacidade de pagamento dos usuários e a gestão participativa dos serviços;

 b. a visão integrada e a articulação dos quatro componentes dos serviços de saneamento básico nos seus aspectos técnico, 
institucional, legal e econômico;
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c. a interface cooperação e a integração com os programas de saúde, de habitação, meio ambiente e de educação ambiental, 
de urbanização e regularização fundiária dos assentamentos precários, bem como as de melhorias habitacionais e de instalações 
hidráulicosanitárias;

d. a integração com a gestão efi ciente dos recursos naturais, em particular dos recursos hídricos;

e. o atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características 
sociais e culturais;

f. a educação ambiental e mobilização social como estratégia de ação permanente, para o fortalecimento da participação e 
controle social, respeitados as peculiaridades locais e, assegurando-se os recursos e condições necessárias para sua viabilização;

g. a articulação com o Plano de Segurança da Água, quando implantado no município;

h. a defi nição de parâmetros para a adoção de taxa e tarifa social, e

i. a prevenção de situações de risco, emergência ou desastre.

IV. Ações para emergências e desastres, contendo:

a. diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporária;

b. diretrizes para a integração com os planos locais de contingência, e

c. regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas na prestação de serviços, inclusive para a adoção 
de mecanismos tarifários de contingência;

V. O estabelecimento, no âmbito da Política, das instâncias de participação e controle social sobre a política e ações e programas 
de saneamento básico contemplando: 

a. a formulação, monitoramento e controle social da política, ações e programas através dos conselhos das cidades ou similar, e

 b. a defi nição da instância responsável pela regulação ou fi scalização. 

VI. Os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática das ações programadas e revisão do plano, contendo:

a. conteúdo mínimo, periodicidade, e mecanismos de divulgação e acesso dos relatórios contendo os resultados do 
monitoramento da implementação do plano bem como da íntegra das informações que os fundamentaram;
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 b. o detalhamento do processo de revisão do plano com a previsão das etapas preliminares de avaliação e discussões públicas 
descentralizadas no território e temáticas, sobre cada um dos componentes; e da etapa fi nal de análise e opinião dos órgãos colegiados 
instituídos (conferência, conselho, entre outros), e

 c. revisão periódica em prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual (PPA).

 Art. 5º Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográfi cas em que estiverem 
inseridos, com o Plano Diretor Municipal e com os demais planos e políticas públicas para o desenvolvimento social e econômico, de 
melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante.

 Art. 6º O plano deverá ser orientador da elaboração da legislação orçamentária subseqüente: PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), particularmente, na defi nição dos recursos necessários das prioridades de investimentos em 
saneamento básico.

 

 Art. 7º Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico devem ser editados em conformidade com 
o estabelecido no art. 14 da Lei nº 11.445/2007.

 Art. 8º O plano de saneamento básico deverá englobar integralmente o território do Município.

 Art. 9º O Titular do Serviço poderá ampliar o conteúdo do Plano de Saneamento Básico contemplando aspectos relacionados 
ao ambiente incluindo objetivos, metas, programas, projetos e ações para o controle de vetores e agravos do ambiente que tenha 
repercussão na saúde humana e outros componentes relevantes à realidade local.

 Art. 10 Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser elaborados com base em estudos fornecidos 
pelos prestadores de cada serviço.
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Art. 11 Incumbe à entidade reguladora e fi scalizadora dos serviços a verifi cação do cumprimento dos planos de saneamento 
por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais.

 Art. 12 A União deve considerar o conteúdo desta Resolução na defi nição de seus programas de investimento a título de 
condicionantes para o apoio à elaboração de Planos.

 Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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