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1 CONTEXTO DE TRABALHO E J USTIFICATIVA 

Saneamento básico é definido pelo conjunto de serviços e instalações de 

abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos; e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

A Lei Federal n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que trata da Política Nacional 

de Saneamento Básico, estabelece a obrigatoriedade da elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico – PMSB por todos municípios do país. Este plano, 

que é ferramenta de planejamento para a melhoria das condições sanitárias e 

ambientais do município e, por consequência, da melhoria da qualidade de vida da 

população, é o instrumento de desenvolvimento do município no setor de saneamento 

para os próximos 20 anos. 

O PMSB foi construído por uma equipe multidisciplinar que envolveu técnicos 

de diferentes formações, gestores municipais das áreas de saúde, agricultura, obras, 

educação, meio ambiente, além de representantes da sociedade civil e a população, 

que teve participação garantida em todo processo de elaboração do plano.  

Foram considerados os conteúdos mínimos para a elaboração do PMSB, os 

descritos na Lei nº 11.445 de 2007, além do Decreto 7.217 de 2010, o Decreto 1.282 

de 2014, a Lei 1.2862 de 2013 e a Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e o Decreto 7.404 de 2010. Além destas leis, considerou-se a Resolução 

Recomendada nº 75/2009 do Conselho das Cidades. Ainda neste sentido, foi aportado 

o inciso IV, do art. 3º, da Lei 11.445/07 que define o controle social, garantindo 

ferramentas sociais de participação da população junto aos processos de “formulação 

de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 

saneamento básico”. 

Desenvolveu-se adequados diagnósticos setoriais e estudos prospectivos 

quanto as melhores técnicas, arranjos institucionais e ferramentas de controle 

capazes de consolidar os avanços estruturais desejados, apontando cenários que 

abarquem as demandas da população e da infraestrutura urbana nestes serviços. 

Para isso, o PMSB considera todos os aspectos do município, a fim de 

desenvolver medidas que proporcionem qualidade no planejamento integrado dos 

setores de saneamento básico em conformidade legal. O PMSB busca 

compatibilidade e integração com as demais políticas, planos e projetos municipais 
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relacionados com o saneamento básico, visando preponderantemente, contribuir para 

o desenvolvimento sustentável do ambiente. 

Neste momento, este trabalho abrangerá os estudos de saneamento com foco 

nos eixos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos. 

 OBJ ETIVOS 

1.1.1 Obje tivos  Gera is  

O Plano Municipal de Saneamento Básico tem por objetivo o planejamento das 

ações de saneamento no município para os próximos 20 anos, elencando em metas 

as necessidades de investimento para obter universalização do acesso aos serviços 

de saneamento, ou seja, saneamento para todos.  

1.1.2 Obje tivos  Es pec íficos  

Os objetivos específicos da elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico – PMSB, são: 

a. Servir como um documento-guia para as necessidades de investimento 

em saneamento, ao longo dos próximos 20 anos; 

b. Orientar os gestores municipais em como aplicar os recursos disponíveis 

para saneamento, por ordem de prioridade; 

c. Servir como ferramenta de pleito de recursos junto ao poder público 

estadual e federal; 

d. Prever a evolução gradativa do atendimento, pelos setores de 

saneamento, à toda população; 

e. Universalização dos serviços de saneamento; 

f. Extinguir os casos de doenças ocasionadas por veiculação hídrica ou 

contaminação por ausência de saneamento; 

g. Promover o aumento de qualidade de vida aos munícipes;  

h. Atender às exigências das legislações federais específicas quanto às 

necessidades de planejamento nos setores de saneamento; 

i. Gerar emprego e renda à população carente por meio da promoção 

social. 
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 METODOLOGIA  

O processo de execução das atividades obedeceu a uma metodologia 

construída com foco em atingir os objetivos específicos e as diretrizes da Lei 

11.445/07, que, em consonância com o termo de referência, norteiam o presente 

trabalho. 

1.2.1 Áreas  de  P lane jamento  

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Presidente Kennedy considera 

as diferentes realidades do município em todas as etapas de trabalho, uma vez que o 

município é predominantemente rural, sendo, inclusive, o maior produtor de leite do 

estado do Espírito Santo. Paralelo a isto, o município vive a realidade de municípios 

de litoral, uma vez que possui belas praias que atraem milhares de turistas o ano todo.  

A exploração de petróleo também é uma importante atividade presente no 

município, responsável por diversos fatores que serão cuidadosamente trabalhados 

no PMSB, como, por exemplo, a expansão da população com a série de investimentos 

previstos para os próximos anos. 

Como exposto, todo o município foi objeto de estudo do Plano de Saneamento, 

e seguindo as diretrizes das legislações específicas, o trabalho seguiu no sentido de 

prever o acesso a saneamento a todos os munícipes de Presidente Kennedy, 

independentemente de localização ou qualquer outro fator.  

1.2.2 Proces s o  Partic ipa tivo  

Para Moraes (2009) “o plano deve ser dotado de características: a) política – 

fruto de processo de decisão político-social; um plano muito bom tecnicamente, pode 

ser inviável politicamente e, assim, pode não ser implementado; b) transparência – 

tornar público os estudos, a situação atual e as prioridades para os serviços de 

saneamento básico; e c) democratização – garantida pela participação da sociedade 

estabelecida também pela Lei 11.445/2007”. 

O plano estratégico foi conduzido de forma participativa em todo o seu 

desenvolvimento. Foram envolvidos no processo de elaboração os técnicos do poder 

público municipal, estadual e federal, gestores municipais, representantes da 

sociedade civil, de organizações não governamentais, representantes de bairros e por 
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demais atores destacados pela representatividade e conhecimento das necessidades 

e anseios municipais. 

Partindo desta seleção, firmada pela concepção de grupos de trabalho 

instituídos por ato público municipal, foi feito o chamamento da população para 

participação nos diversos momentos reservados à discussão.  

Estes momentos, dados por reuniões comunitárias e audiência pública, 

apresentaram à população a realidade encontrada, as ações previstas para melhoria 

das condições atuais, e a discussão com a população e seus representantes se o 

planejamento contempla as necessidades individuais e coletivas e, validando o 

processo democrático e participativo de planejamento, conforme as expectativas do 

município de Presidente Kennedy. 

 FASES E PRODUTOS DO PMSB 

O Plano de Saneamento de Presidente Kennedy foi iniciado com o 

planejamento de suas atividades ao longo de seus 12 meses de prazo para 

finalização, seguidas pela formação dos grupos de trabalho de elaboração do PMSB. 

Entendidas as etapas e as maneiras de atingir os objetivos do PMSB e definidos os 

atores do plano, foi construído o Plano de Mobilização Social com o detalhamento 

necessário para a efetividade do processo participativo.  

A fase 4 do PMSB é compreendida pelo Diagnóstico-Técnico Participativo, que 

retrata o município em todas suas esferas e características, seja física, ambiental, 

social e econômica; embasando as fases seguintes do plano. Com a realidade atual 

tecnicamente traçada e validada com a população, o plano seguiu com o prognóstico 

e as etapas de planejamento, estas, que encaminharão o município a atingir os 

objetivos do Plano de Saneamento que finalizou com a construção de sua política 

pública, dada por uma minuta de lei que, após aprovada pela Câmara Municipal de 

Vereadores, constituirá a Política Municipal de Saneamento Básico de Presidente 

Kennedy.  

São as 13 fases do PMSB, que convergirão em seus respectivos produtos: 

1. Plano de Trabalho; 

2. Grupos de Trabalho; 

3. Plano de Mobilização Social; 

4. Diagnóstico Técnico – Participativo; 
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5. Prognóstico e Planejamento Estratégico; 

6. Mecanismos e Procedimentos do Controle Social e dos Instrumentos 

para Avaliação Sistemática; 

7. Programas, Projetos e Ações; 

8. Plano de Execução; 

9. Minuta de Projeto de Lei; 

10. Sistema de Informações para Auxílio à Tomada de Decisões; 

11. Indicadores de Desempenho do PMSB; 

12. Relatório Mensal Simplificado; 

13. Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Esta concepção de fases e produtos foi definida em consonância ao termo de 

referência e visou atender ao previsto na legislação e normatização relativa à 

elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, em especial quanto à 

participação social na construção do plano, assim como, estruturar o trabalho de forma 

a obter os melhores resultados. 

1.3.1 Plano  de  Traba lho 

O Plano de Trabalho consiste no documento que define e detalha todas as 

etapas do trabalho, os objetivos de cada fase e as estratégias que serão utilizadas 

para o alcance dos objetivos propostos.  

Respeitando o prazo inicial estipulado para conclusão das atividades, esta 

etapa visa apresentar a estratégia de construção do trabalho, a cronologia de 

execução das fases e a metodologia empregada na construção do PMSB. 

1.3.2 Grupos  de  Traba lho 

O Plano Municipal de Saneamento Básico foi elaborado pelo município com 

auxílio da empresa Evolua Ambiental Engenharia e Consultoria, que possui expertise 

e corpo técnico capacitado para, junto com o município, atingir os objetivos do 

trabalho. 

A elaboração do PMSB requer a formatação de um modelo de planejamento 

participativo e de caráter permanente. Dessa forma, é imprescindível a formação de 

grupos de trabalho que contemplem atores de todas as esferas sociais, estes, que 
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participarão como interlocutores entre a realidade municipal e a construção de um 

plano capaz de suprir as necessidades do município. 

Esses grupos de trabalho são denominados de Comitê Executivo e Comitê de 

Coordenação e foram os responsáveis por garantir a elaboração de um plano fiel às 

necessidades do município e pela continuidade do PMSB durante e após os 20 anos 

de horizonte do planejamento. 

1.3.2.1 Comitê  executivo  

O Comitê Executivo é a instância responsável pela operacionalização do 

processo de elaboração do plano. Teve a função de executar as atividades previstas 

no plano de trabalho e conduzir todas as fases do PMSB, tanto nas etapas de 

levantamento de campo, de processamento de informações, do planejamento, quanto 

das reuniões com a população no processo de participação popular.  

Este comitê foi formado pelos titulares dos serviços, compreendido pelos 

técnicos e consultores das secretarias e órgãos municipais responsáveis pelos 

serviços de saneamento básico e que tenham interfaces com eles, das Secretarias 

de: Administração, Agricultura, Assistência Social e Habitação, Educação, Fazenda, 

Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos, Saúde, entre outras. Também fizeram 

parte deste comitê, a fim de auxiliar nas atividades dos técnicos locais, a equipe 

técnica da Evolua Ambiental Engenharia e Consultoria. 

1.3.2.2 Comitê  de  coordenação  

O Comitê de Coordenação é a instância consultiva e deliberativa responsável 

pela condução da elaboração do PMSB. Teve a função de discutir, avaliar e aprovar 

o trabalho produzido pelo Comitê Executivo e sugerir alternativas auxiliando na 

elaboração do PMSB.  

O Comitê de Coordenação foi composto por representantes do município 

(autoridades ou técnicos) das instituições do poder público municipal, estadual e 

federal, envolvendo secretarias municipais, por membros do conselho da cidade ou 

municipal de saneamento básico, de saúde, de meio ambiente, e de representantes 

de organizações da sociedade civil (entidades do movimento social, sindicais e 

profissionais, de defesa do consumidor e ambientalistas, dentre outras), e tiveram 

como principais atribuições: discutir e avaliar, periodicamente, o trabalho produzido 
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pelo Grupo Executivo; criticar e sugerir alternativas, auxiliando o trabalho do Grupo 

Executivo na elaboração do Plano; avaliar o andamento dos trabalhos do ponto de 

vista da sua viabilidade técnica, operacional, financeira, social e institucional, 

buscando promover a integração das ações de Saneamento Básico e garantir a 

elaboração do PMSB que retrate perfeitamente os anseios do município. 

1.3.3 Plano  de  Mobilização Soc ia l 

A metodologia para a participação da população utilizada, aborda as 

estratégias, procedimento e métodos de forma a alcançar os objetivos e metas 

determinados ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Assim, a metodologia de 

planejamento do PMSB foi a base fundamental de todas as ações, com caráter 

contínuo e seguida em todo processo, como se observa na Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 - Fluxograma do Planejamento estratégico do PMSB 

A mobilização social aconteceu de forma a possibilitar a real participação da 

população nas etapas de elaboração do plano. Foram definidos os locais de 

realização dos eventos, os setores de mobilização, a forma de divulgação e os meios 

de comunicação utilizados, assim como, serão apresentados todos os materiais de 

divulgação, como: faixas, banners, panfletos, cartazes, texto para carro de som e texto 

para veiculação em rádio. Também serão fornecidos os modelos de lista de presença, 

de ofícios e a listagem de equipamentos necessários nos eventos. 
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Neste volume foram trabalhadas as formas de divulgação e como deveríamos 

proceder para ter uma mobilização efetiva e contar com a participação dos munícipes 

neste processo, nos auxiliando para a construção de um plano verdadeiramente 

participativo. 

A síntese das atividades do Plano de Mobilização Social de Presidente 

Kennedy, consolidado conforme a descrição a seguir: 

• Definição dos Setores de Mobilização; 

• Definição de metodologias e estratégias de comunicação e mobilização 

social; 

• Estabelecimento de canais de comunicação, divulgação e de 

acompanhamento e participação da sociedade; 

• Definição e concepção dos eventos de participação social, como eventos 

setoriais, reuniões comunitárias e conferências públicas; 

• Elaboração do cronograma das atividades dos eventos; 

• Definição dos conteúdos programáticos para os eventos de participação 

social. 

1.3.4 Diagnós tico  Técnico  – Partic ipa tivo  

Foi elaborado um diagnóstico aprofundado dos setores de saneamento, 

contendo a caracterização dos meios físico, biótico e socioeconômicos do município, 

elaborado a partir de informações secundárias dos órgãos municipais, estaduais e 

federais, associadas aos levantamentos de campo feitos pelo Comitê Executivo e à 

percepção da sociedade em relação aos setores de saneamento. 

Foram detalhadamente analisados os setores de saneamento, neste caso, 

específicos os setores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, resultando na caracterização e análise da 

situação atual de cada um dos setores que compõem o sistema de saneamento 

básico. Os resultados destes estudos foram discutidos e apresentados por meio de 

tabelas, gráficos e mapas elaborados utilizando ferramentas de geoprocessamento.  

Concentraram–se os esforços no levantamento de dados e informações, tanto 

por meio de encaminhamentos de documentos, das reuniões com a equipe técnica da 

Prefeitura, Instituições responsáveis, dos Comitês, da empresa contratada, tanto 
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quanto em reuniões técnica e reuniões comunitárias em localidades do município e a 

averiguação em campo. 

As informações tabulares produzidas no diagnóstico foram compiladas, 

sistematizadas e também integram o banco de dados do Sistema de Informações 

Geográficas.  

A finalização do Diagnóstico Técnico–Participativo se deu com a apresentação 

e discussão em reuniões comunitárias, conforme previstas no Plano de Mobilização 

Social. Posterior a isto, esta fase foi finalizada, uma vez que às percepções da 

sociedade em relação aos setores de saneamento foram validadas. 

1.3.5 Prognós tico  e  P lane jamento  Es tra tég ico 

Consiste no planejamento o nível mais elevado do plano, que coordena e 

integra todas as atividades realizadas, reconhece o ambiente de trabalho, avalia 

situações ali presentes, considerando os fatores internos e externos que venham a 

interferir nas propostas, programas, ações e projetos elaborados. O planejamento 

estratégico desenvolve um conjunto de técnicas e ferramentas de gestão focada na 

sustentação do plano dentro do âmbito em que se insere. 

A análise para o planejamento estratégico aborda problemas de variados tipos, 

define a população implicada, as expectativas e a relação entre causas e efeitos. Além 

disso, identifica objetivos, agentes, opções, sequência de ações, tenta prever 

consequências, evitar erros de análise, avaliar escalas de valores e abordar táticas e 

estratégias. Em resumo, o planejamento estratégico requer um conjunto de técnicas 

sobre a resolução de problemas perante a complexidade, a incerteza, os riscos e os 

conflitos, devidamente caracterizados (FUNASA, 2012). 

O PMSB adotou a Análise SWOT como ferramenta para análise de cenário, 

que dará base para o prognóstico e ao planejamento estratégico. O termo SWOT, do 

idioma inglês, é uma sigla formada pelas iniciais das palavras que em português 

significam: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Assim, dentro do ambiente 

interno ao planejamento avaliam–se quais as forças e fraquezas e, no ambiente 

externo, as oportunidades e ameaças. 

O PMSB teve como força os investimentos em melhorias nas condições 

habitacionais de todo o território municipal, inclusive áreas periféricas, além disso, o 

plano foi bem fundamentado, para viabilidade da aplicação de investimentos. As 
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fraquezas foram reconhecidas por meio das dificuldades encontradas dentro da 

execução dos planos. No desenvolvimento do plano com o surgimento de 

interferências externas, estas foram trabalhadas de modo que favoreçam as 

atividades planejadas, pois assim se tornam oportunidades. O plano buscou proteger 

de externalidades negativas, consideradas como ameaças. 

Partindo do prognóstico, que, visando antecipar a resolução dos problemas 

apontou o cenário futuro em caso de não ocorrer mudanças no cenário atual, o 

planejamento estratégico estabelece os objetivos e as metas, estes, elaborados 

segundo critérios técnicos e com a gestão participativa que atuou em todas as etapas 

do PMSB. Foram definidos programas, de forma a contemplar todas as áreas do 

planejamento, assim como as metas, as quais podem funcionar como indicadores de 

desempenho, sendo expressos em termos quantitativos (descrito nos valores 

estimados para as ações a serem realizadas e prazos preestabelecidos para serem 

executadas tais ações). 

Ressalta–se que o PMSB foi elaborado para ter uma duração de longo prazo, 

de 20 anos, visando ser efetivo e manter sua funcionalidade por todo o tempo de 

projeto, considerando as projeções futuras, como crescimento populacional e 

evolução das demandas e infraestruturas. 

Cada eixo que compõe o saneamento deve ser analisado e monitorado, 

verificando-se como estão atendendo a população, e quais as providências devem ser 

tomadas para obtenção de melhorias nas condições sociais e conformidade com os 

parâmetros estabelecidos pelas legislações vigentes.  

As metodologias prospectivas procuraram identificar cenários futuros possíveis 

e desejáveis, com o objetivo de nortear a ação presente. Por meio de cenários podem-

se transformar as incertezas do ambiente em condições racionais para a tomada de 

decisão, servindo de referencial para a elaboração do plano estratégico de execução 

de programas, projetos e ações (FUNASA, 2012). 

1.3.6 Mecanis mos  e  Procedimentos  do Contro le  Soc ia l e  dos  Ins trumentos  pa ra  

Ava liação  S is temática  

Visando estabelecer mecanismos e procedimentos do controle social e dos 

instrumentos para avaliação sistemática das ações programadas no PMSB, foram 
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definidos mecanismos para garantir que as ações planejadas para o horizonte de 

planejamento sejam executadas conforme idealizadas.  

O papel da população neste momento é fundamental para isto, sendo o controle 

social o respaldo legal que os munícipes terão para formalmente procederem com a 

avaliação sistemática. Neste sentido nos aportasse o inciso IV, do art. 3º, da lei 

11.445/07, que define o controle social 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”.  

Para Correia (2000), “o controle social envolve a capacidade que a sociedade 

civil tem de interferir na gestão pública, orientando as ações do Estado e os gastos 

estatais na direção dos interesses da coletividade. Consequentemente implica o 

controle social sobre o gasto público”. 

Ou seja, o controle social é a participação do cidadão na gestão pública, na 

fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da administração pública no 

acompanhamento das políticas, um importante mecanismo de fortalecimento da 

cidadania, garantindo ferramentas sociais de participação da população junto à gestão 

municipal. 

O acompanhamento da implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

foi baseado em dados e informações que traduzam, de maneira resumida, a evolução 

e a melhoria das condições de vida da população. Para descrever essa situação, a 

construção de indicadores de monitoramento é bastante eficaz.  

Indicadores são valores utilizados para medir e descrever um evento ou 

fenômeno de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primários, 

secundários ou outros indicadores e classificam-se como analíticos (constituídos de 

uma única variável) ou sintéticos (constituídos por uma composição de variáveis) 

(FUNASA, 2012).  

Foram desenvolvidos mecanismos de acompanhamento que foram detalhados 

oportunamente nesta fase, que compreende uma das fases finais e de extrema 

importância para a garantia de realização das ações futuras.  

O controle social associado às ferramentas de acompanhamento constituem 

eficazes instrumentos para avaliação sistemática das ações do PMSB. 
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Além disso, o início da elaboração do plano municipal de saneamento básico 

pode ser um momento estratégico para promover no município a criação de um fórum 

permanente de discussão sobre as questões de saneamento básico, podendo se 

configurar no embrião de Conselho da Cidade ou de Conselho Municipal de 

Saneamento Básico, caso não existam (MORAES, 2009).  

1.3.7 Programas , Pro je tos  e  Ações  

Após o estabelecimento das prospectivas e demandas técnicas, do 

planejamento estratégico, bem como dos cenários, objetivos e metas para o controle 

e a gestão dos serviços de saneamento, foram discutidos os Programas, Projetos e 

Ações necessárias para universalização do serviço de saneamento. Os programas 

estabelecidos em consonância com as legislações e resoluções ambientais vigentes, 

com os objetivos e ações propostas neste Plano Municipal de Saneamento Básico e 

em outros instrumentos de gestão existentes do município, como o Plano Plurianual 

(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei do Orçamento Anual (LOA).  

Os programas, projetos e ações foram propostos objetivando a universalização 

do acesso aos serviços dos setores de saneamento básico; a articulação com as 

políticas públicas de desenvolvimento visando o combate à pobreza; a exploração 

sustentável dos recursos hídricos; a proteção do meio ambiente e; a promoção da 

saúde e o bem-estar da população. 

Os programas descritos nesta fase são constituídos por ações e cada ação 

estabelecida para atingir os objetivos desejáveis, considerando os cenários presentes 

e os cenários futuros, os quais se pretende chegar. As ações previstas para cada 

programa contido nesta fase, foram estipuladas e elencadas em metas imediatas, de 

curto, médio e longo prazo, estas, detalhadas no Plano de Execução. 

Esta fase tem por objetivo orientar o processo de planejamento dos setores do 

saneamento básico, a fim de que se encontrem soluções compatíveis à 

sustentabilidade ambiental, ao crescimento econômico e à equidade social no 

município. Além de estabelecer os projetos, programas e ações, também se estipulou 

as responsabilidades do poder público na atuação de cada um dos setores de 

saneamento básico, bem como as ações a serem desenvolvidas quanto à prestação 

de serviços de saneamento. 
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Considerando os cenários atuais identificados por meio do diagnóstico técnico-

participativo e os cenários futuros desejáveis, dependentes dos objetivos, metas e 

prioridades estabelecidas, foram estipulados os programas. 

Estes programas foram compostos por ações executáveis a serem atendidas 

nos prazos estipulados (imediato, curto, médio e longo prazo), admitindo soluções 

graduais e progressivas. O objetivo principal destes programas é a promoção do 

atendimento às demandas e prioridades da sociedade, uma vez que o horizonte do 

plano é de 20 anos, e este foi elaborado conforme as necessidades do município.  

1.3.8 Plano  de  Execução  

Mediante a análise decorrente do diagnóstico municipal, foram identificadas as 

demandas, as quais contribuíram para a criação de um cenário de metas que 

nortearam a definição de alternativas, definição de custos e ações sustentáveis que 

atendam cada cenário identificado. 

Foram identificadas possíveis modificações, adaptações ou complementações 

dos sistemas físicos dos setores de saneamento básico, organizados em projetos, 

programas e ações que o município deverá executar para obtenção de sucesso 

quanto à solução dos problemas evidenciados. Para cada ação foi previsto o 

investimento que deverá ser dispendido, incluindo as possíveis fontes de 

financiamento.  

O Plano de Execução contempla o caminho a ser adotado para execução dos 

programas, projetos e ações propostos, sendo que sua programação para 

implantação deve ser efetiva em horizontes distintos: 

• Imediatos ou emergenciais: até 3 anos; 

• Curto prazo: 4 – 8 anos; 

• Médio prazo: 9 – 12 anos; 

• Longo prazo: 13 – 20 anos. 

1.3.9 Sis tema de  Informações  de  Serviço  pa ra  Auxílio  à  Tomada  de  Dec is ões  

De acordo com Moraes (2009), para subsidiar a elaboração do plano é 

importante que seja criado e estruturado um Sistema de Informações e, ou Banco de 

Dados incluindo as condições de salubridade ambiental e dos serviços de saneamento 

básico. Torna-se necessário que se garanta o acesso às informações deste Sistema 
 

   

25 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

a todos os órgãos, entidades da sociedade civil e população em geral, de forma que 

o mesmo se constitua em um instrumento de cidadania. 

Assim, para a elaboração do diagnóstico atual do município e fundamentação 

dos programas, ações e projetos descritos e propostos pelo PMSB, foi desenvolvido 

um sistema de informações a partir de levantamentos geográficos no município e seus 

componentes de saneamento. 

A Lei 11.445/2007, inciso VI, Art. 9º, faz menção à necessidade da existência 

de um Sistema de Informações. Esta ferramenta, além de ser um sistema de 

informações, é um sistema de informações georreferenciadas, em que todos os dados 

tabulares levantados serão sistematizados e espacializados geograficamente.  

Leva o nome de Sistema de Informação Geográfica (SIG) a ferramenta que 

possibilita o trabalho com informações espaciais (informações georreferenciadas) 

integradas e sobrepostas a vários outros tipos de informação, proporcionando o 

gerenciamento integrado dos eixos do saneamento e outas correlacionadas à 

organização urbana. 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), permitem a realização de 

análises complexas ao integrar dados de diversas fontes e ao criar banco de dados 

georreferenciados (ASSAD, 1998) e é definido, no manual do software SPRING/INPE, 

como “um sistema que processa dados gráficos e não gráficos (alfanuméricos) com 

ênfase a análises espaciais e modelagens de superfícies”.  

Este sistema tem como principal objetivo facilitar à tomada de decisão nas 

etapas de planejamento, facilitando a visualização do banco de dados, uma vez que 

está especializado em um mapa. O constante abastecimento e utilização dos bancos 

de dados georreferenciados contidos no SIG permitirá a construção de relatórios para 

uma gestão mais efetiva, contribuindo para o pleno desenvolvimento do município. 

Para que o município usufrua ao máximo dos recursos do SIG, será feito um 

treinamento com os técnicos e gestores municipais interessados na manipulação 

deste banco de dados.  

1.3.9.1 Minuta  de  Pro je to  de  Le i 

A elaboração e aprovação do PMSB permitiu que o município tenha sua própria 

política de saneamento básico. Muitas vezes o município é impossibilitado de realizar 

ações de fiscalização e até mesmo punição, por ausência de legislação específica.  
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A Política Municipal de Saneamento Básico foi fundamentada nos dispositivos 

legais da Lei nº 11.445/07, Decreto nº 7.217/10, Decreto 8.211/14; Lei 12.305/10, 

Decreto 7.404/10 e Resolução Recomendada nº 75/09 do Conselho das Cidades, 

entre outras leis, normativas e decretos pertinentes das esferas municipais, estaduais 

e federais. Para a construção desta minuta de lei, foi realizada uma busca detalhada 

das leis municipais existentes com relevância ao tema, que foram compiladas, 

atualizadas e/ou revogadas pela nova lei do saneamento. Este momento, assim como 

os demais, será cuidadosamente construído com os técnicos, com os gestores 

municipais e com a população. 

A Lei Municipal de Saneamento Básico, após instituída deverá ser executada 

no decorrer do horizonte de planejamento de 20 (vinte) anos, bem como pós-plano, 

sendo passível de revisão confirme as necessidades do município. 

Após finalizada e aprovada em audiência pública, a minuta de Lei foi 

encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores para discussão, votação e 

aprovação, instituindo a Política Municipal de Saneamento Básico de Presidente 

Kennedy. 

1.3.10 Indicadores  de  Des empenho do  PMSB 

Os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico 

foram desenvolvidos a partir de dados e informações que revelem, de maneira 

resumida, a evolução e a melhoria da qualidade de vida da população.  

Indicadores são instrumentos de gestão essenciais na atividade de 

monitoramento e avaliação dos projetos, programas e políticas, uma vez que, 

permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias, 

possibilitar a correção de problemas, necessidades de mudança, entre outros.  

Indicadores são compreendidos por valores utilizados para medir e descrever 

um fenômeno de forma simplificada. Para a construção de um indicador, é necessário: 

• Nomear o indicador; 

• Definir seu objetivo; 

• Estabelecer sua periodicidade de cálculo; 

• Indicar o responsável pela geração e divulgação; 

• Definir sua fórmula de cálculo; 

• Indicar seu intervalo de validade; 
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• Listar as variáveis que permitem o cálculo;  

• Identificar a fonte de origem dos dados. 

O principal objetivo dos indicadores construídos neste plano será o de avaliar 

o andamento dos programas, projetos, ações e metas estabelecidas dentro do 

horizonte de aplicação do plano, para os setores do saneamento. 

Ou seja, para cada indicador foi dado um nome; definido o objetivo de sua 

criação; de quanto em quanto tempo deve-se efetuar a medição do indicador; quem é 

a instituição responsável pela manutenção do indicador e monitoramento da ação; 

como será feita a medição, indicando inclusive a fórmula matemática a ser utilizada; 

qual será o tempo de validade do indicador; quais variáveis são necessárias para o 

cálculo, e; a fonte dos dados a serem utilizados. 

De forma tabular, que incluirá todos os agentes necessários, os indicadores 

serão trabalhados eixo a eixo do saneamento. 

1.3.11 Rela tório  Mens a l S implificado 

Para que o município possa acompanhar a evolução das ações do plano, foram 

disponibilizados, mensalmente, relatórios descrevendo de maneira resumida o 

andamento do trabalho.  

Foram incluídas uma breve síntese das ações realizadas no mês; o avanço das 

atividades conforme cronograma; as possíveis dificuldades encontradas; e, o relato e 

registro das atividades de mobilização, caso tenham acontecido no mês do relatório.  

1.3.12 Rela tório  Fina l 

Refere-se ao relatório final, o Plano Municipal de Saneamento Básico 

propriamente dito. 

Com a finalização de todas as fases do PMSB, devidamente aprovadas pela 

população e pelo comitê de coordenação, os produtos serão compilados de forma a 

se obter um documento contínuo e unificado, que serão organizados em três volumes, 

sendo: 

• Volume 1 – Plano de Trabalho e Mobilização Social; 

• Volume 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo; 

• Volume 3 – Prognóstico e Planejamento Estratégico; 

• Volume 4 – Institucionalização do PMSB. 
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 DESENVOLVIMENTO DAS ETAP AS DO PMSB 

A título de compreensão de como ocorreu a execução das atividades, no 

Quadro 1.1 segue a descrição do planejamento das etapas associados à elaboração 

e concretização dos produtos ora citados. 

Quadro 1.1 - Descrição do planejamento em cada etapa do PMSB. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO INICIAL 

− Coleta preliminar e análise de dados, estudos e informações existentes; 

− Reconhecimento detalhado da área do planejamento; 

− Reunião inicial de planejamento com o grupo de trabalho; 

− Consolidação e detalhamento do plano de trabalho do PMSB; 

− Elaboração do plano de trabalho do PMSB; 

− Nomeação dos grupos de trabalho; 

− Elaboração do planejamento e mobilização para formação do grupo de trabalho; 

− Reunião inicial de planejamento com o grupo de trabalho. 

PLANEJAMENTO PARA O PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL – PMS 

− Identificação dos atores sociais e fóruns de participação; 

− Definição das metodologias e estratégias de comunicação e mobilização social; 
− Definição dos setores de mobilização, para a realização dos eventos setoriais e abranger todas 

as localidades do município; 
− Estabelecimento de canais de acompanhamento e participação da sociedade (percepções 

sociais); 
− Estabelecimento de ações para a capacitação e sensibilização à população; 
− Estabelecimento de programas de educação ambiental, no âmbito das ações para a elaboração 

participativa; 
− Elaboração do cronograma das atividades de comunicação e mobilização social; 
− Estabelecimento da infraestrutura, organização, condução, logística, dos locais e funcionamento 

dos eventos; 
− Definição de fontes de divulgação, as formas e canais de participação social para a comunicação 

social; 
− Mecanismos para a divulgação e ao acesso às informações sobre o diagnóstico, e produtos em 

elaboração. 
PLANEJAMENTO PARA A DESCRIÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

− Levantamento e análise das informações municipais; 

− Caracterização física, ambiental, social e econômica do município; 
− Identificação dos planos municipais existentes, zoneamento urbano, uso e ocupação do solo, 

plano plurianual, entre outros; 
− Caracterização demográfica, socioeconômica, político–administrativa e cultural do município; 

− Caracterização dos serviços públicos existentes; 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

− Identificação de áreas de fragilidade e proteção ambiental; 

− Avaliação da legislação ambiental relacionadas aos eixos de saneamento aplicável; 

− Avaliação dos indicadores municipais existentes. 
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DOS 

SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
− Levantamento de dados dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais; 
− Caracterização das estruturas físicas; 

− Análise dos aspectos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

− Análise dos aspectos institucional, legal, orçamentário e financeiro; 

− Caracterização dos corpos receptores dos efluentes; 
− Projeções e análise do impacto das condições de vida da população; oferta e déficit e condições 

de acesso; 
− Análise da qualidade, desempenho e a capacidade de cada serviço (técnico, operacional, 

financeiro e ambiental); 
− Análise das condições de salubridade ambientais e quadro epidemiológico; 
− Estimativa da demanda e das necessidades de investimentos para a universalização do acesso 

aos serviços; 
− Identificação de melhorias para os serviços; 

− Utilização de dados por meio de fontes informais, produzidas em campo. 
PLANEJAMENTO PARA EXECUÇÃO DO PROGNÓSTICO E DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS, 

PROJETOS E AÇÕES 
− Estabelecimento de prospectiva e planejamento das estratégias de atuação para a melhoria das 

condições dos serviços de saneamento; 
− Identificação de cenários futuros possíveis desejáveis com o objetivo de nortear a ação presente; 

− Avaliação de método prospectivo para o planejamento estratégico; 

− Análises matemáticas e projeções; 
− Apresentação de alternativas considerando as especificidades de planejamento territorial e as 

características locais; 
− Composição de medidas efetivas e/ou mitigadoras; 

− Identificação e sistematização dos anseios e expectativas da população; 

− Identificação de projetos técnicos e operacionais para sua implementação; 

− Dimensionamento de recursos humanos, materiais e financeiros necessários; 

− Estudo de alternativas de modelos institucionais para os sistemas de saneamento; 

− Estimativa das demandas futuras de serviços de saneamento; 

− Hierarquização das áreas de intervenção prioritárias; 

− Definição de ações preventivas e corretivas necessárias; 

− Definição de ações para emergência e contingência. 
DEFINIÇÃO DOS MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO 

PMSB 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

− Definição dos instrumentos e indicadores de avaliação e monitoramento; 

− Definição dos mecanismos de participação e controle social. 

PLANEJAMENTO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

− Concepção e construção do banco de dados; 

− Implantação de sistema de informações geográficas; 

− Geração de mapas; 

− Realização de um treinamento e/ou capacitação para o grupo de trabalho. 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cada uma das fases apresentadas corresponderá a um produto homônimo. A 

sequência cronológica de desenvolvimento das fases e produtos a serem elaborados, 

será conforme a Tabela 1.1, que dispõe os prazos de execução dos mesmos, 

distribuídos em 12 meses, conforme determinado pelo município. Diante do estendido 

prazo de elaboração do trabalho, este cronograma é passível de sofrer alterações sem 

trazer prejuízos à execução das atividades. Neste caso, quaisquer atrasos, 

adiantamentos ou mudanças dos prazos foram descritos e justificados nos Relatórios 

Mensais Simplificados (Fase 12). 

Tabela 1.1 – Cronograma geral de execução do PMSB 

Prod. 
Esp. 

Meses 
1 

(abr) 
2 

(mai) 
3 

(jun) 
4 

(jul) 
5 

(ago) 
6 

(set) 
7 

(out) 
8 

(nov) 
9 

(dez) 
10 

(jan) 
11 

(fev) 
12 

(mar) 
13 

(abr) 
14 

(mai) 
1                
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
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 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Partindo do cronograma apresentado na Tabela 1.1, será apresentado a seguir 

uma síntese das atividades principais para cumprimento de cada fase, detalhando as 

ações e determinando o prazo desejável para a finalização. Ainda, será indicado o 

responsável pela execução da ação. 

O Quadro 1.2 possibilita visualizar as inter-relações entre as tarefas, suas 

precedências obrigatórias e a sequência lógica prevista para a as mesmas. Tal 

ferramenta constitui-se em um mecanismo de planejamento e acompanhamento deste 

Plano de Trabalho, que define um caminho a ser seguido durante o desenvolvimento 

dos serviços, como na programação para as demais tarefas. 
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Quadro 1.2 - Resumo das atividades do PMSB 
RESUMO DAS ATIVIDADES DO PMSB 

FASE/PRODUTO ATIVIDADE AÇÕES PRAZO DE 
ENTREGA RESPONSÁVEL 

1 Plano de 
Trabalho 

Elaboração da proposta de trabalho contendo a 
metodologia que será utilizada para realização dos 
serviços 

Elaboração do Plano de Trabalho 05/03/2015 
Comitê executivo, 

via Evolua 
Ambiental 

2 Grupos de 
Trabalho 

Auxílio e orientação para a composição do comitê 
executivo e do comitê de coordenação 

Reunião para escolha dos representantes e criação 
dos grupos de trabalho 

10/08/2015 
Prefeitura 

Publicação por meio de Portaria ou Decreto 
Municipal Prefeitura 

3 
Plano de 

Mobilização 
Social 

Planejamento da mobilização social com as atividades que 
deverão ser executadas durante as próximas fases do 
PMSB, incluindo a setorização do município, definição dos 
locais dos eventos, dos materiais e estratégias de 
divulgação 

Reunião para a definição das atividades de 
mobilização social 

20/08/2015 

Comitê executivo 

Avaliação da setorização municipal Comitê executivo 

Definição das metas e ações e definição dos 
agentes executores Comitê executivo 

Análise e aprovação Recebimento, distribuição ao comitê de 
coordenação, discussão e aprovação 27/08/2015 Comitê de 

coordenação 

1º Evento Conferência Pública de apresentação do PMSB de 
Presidente Kennedy 20/05/2015 

Comitês 
executivo e de 
coordenação 

4 
Diagnóstico 
Técnico – 

Participativo 

Elaboração do diagnóstico dos setores de saneamento no 
enfoque técnico, paralelamente, ao diagnóstico 
participativo com levantamento das percepções sociais 
sobre o setor de saneamento. 

Requerimento de informações aos órgãos 
responsáveis dos eixos de saneamento básico 20/09/2015 Comitê executivo 
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RESUMO DAS ATIVIDADES DO PMSB 

FASE/PRODUTO ATIVIDADE AÇÕES PRAZO DE 
ENTREGA RESPONSÁVEL 

Compilação e armazenamento de informações 
levantadas, utilizando o sistema de informações para 
auxílio à tomada de decisões. 

Encaminhamento de dados, documentos, 
informações dos eixos de saneamento básico. 

Comitê executivo, 
via Prefeitura 

Municipal 

Levantamento de dados secundários Levantamento de dados por meio de visitas técnicas 
para os eixos de saneamento básico. Comitê executivo 

Desenvolvimento do trabalho Elaboração do diagnóstico dos setores de 
saneamento básico Comitê executivo 

Análise e aprovação Recebimento, distribuição ao comitê de 
coordenação, discussão e aprovação 10/10/2015 Comitê de 

coordenação 

2º Evento Evento setorial para apresentação do Diagnóstico 
Técnico – Participativo 

23/11/2015 
até 

25/11/2015 

Comitês 
executivo e de 
coordenação 

5 
Prognóstico 

e 
planejamento 
estratégico 

Elaboração do prognóstico e planejamento estratégico 
compatível com as aspirações sociais e com as 
características econômico–sociais do Município. 

Elaboração do prognóstico estratégico 15/10/2015 Comitê executivo 

Análise e aprovação Recebimento, distribuição ao comitê de 
coordenação, discussão e aprovação 20/10/2015 Comitê de 

coordenação 

6 

Relatório dos 
mecanismos 
de controle 
social e dos 
Instrumentos 

para 
Avaliação 

Sistemática 
do PMSB 

Procedimentos para avaliação da execução do PMSB e 
mecanismos de controle social 

Definição de mecanismos para assegurar o controle 
social na execução do plano. 10/12/2015 Comitê executivo 

Análise e aprovação Recebimento, distribuição ao comitê de 
coordenação, discussão e aprovação 10/12/205 Comitê de 

coordenação 

7 01/02/2016 Comitê executivo 
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RESUMO DAS ATIVIDADES DO PMSB 

FASE/PRODUTO ATIVIDADE AÇÕES PRAZO DE 
ENTREGA RESPONSÁVEL 

Relatório de 
Programas, 
Projetos e 

Ações 

Detalhamento das medidas a serem tomadas por meio da 
estruturação de programas, projetos e ações específicas 
para cada componente do setor de saneamento 
hierarquizadas de acordo com os anseios da população. 

Definição dos programas, projetos e ações para 
universalização dos serviços de saneamento (eixos 
de drenagem de águas pluviais e resíduos sólidos) 

Análise e aprovação Recebimento, distribuição ao comitê de 
coordenação, discussão e aprovação 05/02/2016 Comitê de 

coordenação 

8 Plano de 
Execução 

Elaboração da programação de implantação dos 
programas, projetos e ações em horizontes temporais de 
curto, médio e longo prazo estimando e identificando as 
fontes dos recursos financeiros necessários para 
execução do PMSB. Elaboração do Plano de Execução 25/01/2016 Comitê executivo 

Compilação e armazenamento de informações produzidas 
utilizando o sistema de informações para auxílio à tomada 
de decisões. 

Análise e aprovação Recebimento, distribuição ao comitê de 
coordenação, discussão e aprovação 01/02/2016 Comitê de 

coordenação 

9 
Minuta de 
projeto de 

Lei do PMSB 

Institucionalização do PMSB Elaboração da minuta de Lei Até 
01/02/2016 Comitê executivo 

Análise e aprovação Recebimento, distribuição ao comitê de 
coordenação, discussão e aprovação 05/02/2016  

10 

Sistema de 
Informações 
para auxílio à 

tomada de 
decisões 

Inclusão de procedimentos para avaliação dos indicadores 
no sistema de informações, para auxílio à tomada de 
decisões. 

Elaboração de pranchas e mapas; 
01/02/2016 Comitê executivo 

Elaboração do Sistema de Informações Geográficas 
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RESUMO DAS ATIVIDADES DO PMSB 

FASE/PRODUTO ATIVIDADE AÇÕES PRAZO DE 
ENTREGA RESPONSÁVEL 

Análise e aprovação Recebimento, distribuição ao comitê de 
coordenação, discussão e aprovação 10/02/2016 Comitê de 

coordenação 

11 

Relatório 
sobre os 

indicadores 
de 

desempenho 
do PMSB 

Inclusão de procedimentos para avaliação dos indicadores 
no sistema de informações, para auxílio à tomada de 
decisões. 

Definição dos indicadores de desempenho 15/01/2016 Comitê executivo 

Análise e aprovação Recebimento, distribuição ao comitê de 
coordenação, discussão e aprovação 20/01/2016 Comitê de 

coordenação 

12 
Relatório 
Mensal 

Simplificado 

Elaboração dos relatórios com as descrições das 
atividades desenvolvidas no período 

Produção de documento contendo síntese do 
andamento das atividades, incluindo registros das 
etapas de participação popular e atividades dos 
comitês 

Mensais, 
até dia 15 Comitê executivo 

Análise e aprovação Recebimento, distribuição ao comitê de 
coordenação, discussão e aprovação 

5 dias após 
entrega 

Comitê de 
coordenação 

13 
Relatório 
Final do 
PMSB 

Compilação das etapas de desenvolvimento do PMSB Elaboração do relatório final 10/05/2016 Comitê executivo 

3º Evento (final) Audiência Pública para apresentação do PMSB 30/03/2016 
Comitês 

executivo e de 
coordenação 
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Observa-se que as responsabilidades foram limitadas aos Comitês Executivo e 

de Coordenação. Uma vez que a empresa Evolua Ambiental indicou alguns membros 

para compor este comitê, muitas das ações do comitê executivo foram centralizadas 

com a equipe técnica da empresa. Entretanto, os demais membros do comitê de 

trabalho auxiliaram na elaboração fornecendo as informações necessárias e 

auxiliando em todas as etapas de construção do PMSB, pois só assim o plano estará 

fiel às necessidades do município. 

Ainda, estipulou-se como prazo para análise dos produtos entregues, cerca de 

5 dias, pois entendeu-se que como os produtos foram desenvolvidos em conjunto com 

os membros dos comitês e as análises limitaram-se à conferência dos produtos 

entregues e produção de documentos de aprovação. Para isto, os comitês estavam 

programados para os recebimentos dos produtos, conseguindo analisa-los assim que 

recebidos e não prejudicando o desenvolvimento do plano e o cumprimento do 

cronograma. 

O fluxograma apresentado na Figura 1.2, exibe a principal forma de 

participação da prefeitura, representados pelos comitês de coordenação e /ou 

executivo, em todos os processos citados. 
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Figura 1.2 - Fluxograma das principais atividades dos comitês do PMSB 
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2 FORMAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO 

A qualidade dos dados utilizados para a construção dos programas, projetos e 

ações, a partir do diagnóstico realizado, está intrinsecamente ligada à participação 

efetiva de toda a população nas etapas de construção do plano, sendo o principal ator 

na sua elaboração. 

Assim, é indispensável à formação dos grupos de trabalho contendo 

determinados atores das esferas sociais, constituído por uma equipe multidisciplinar 

que envolve técnicos de diferentes formações, gestores municipais das áreas de 

saúde, agricultura, obras, educação, meio ambiente, além de representantes da 

sociedade civil e a população, que tem participação garantida em todo processo de 

elaboração do PMSB. Estes atores participaram como interlocutores entre a realidade 

municipal e a construção de um plano capaz de suprir as necessidades do município, 

sendo o pivô central da operacionalização do PMSB. 

A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy – ES, tendo a responsabilidade 

nomeou os membros para a formação dos Comitês de Coordenação e Executivo, a 

nomeação dos componentes dos grupos de trabalho foi realizada por meio do Decreto 

No 085, de 01 de outubro de 2015, que institui o Comitê de Coordenação e Comitê 

Executivo para a Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme 

apresentado no Anexo 1. 

 OBJ ETIVOS 

2.1.1 Obje tivos  Gera is  

Com o intuito de atender as necessidades e anseios da população no que tange 

a saneamento básico, a formação do grupo de trabalho visa a participação efetiva em 

todas as etapas de desenvolvimento do PMSB. 

2.1.2 Obje tivos  Es pec íficos  

Os objetivos específicos da formação dos grupos de trabalho, foram: 

• Composição do Comitê Executivo e do Comitê de Coordenação; 

• Apresentação da Cópia da Minuta de proposta do Decreto que institui o 

Comitê de Coordenação e Comitê Executivo para a elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, com definição dos membros; 
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• Apresentar atribuições e funções dos comitês. 

 ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS 

Para a formação de representantes do grupo de trabalho foram reconhecidos 

os atores sociais do município, sendo representes do (a): 

• Poder Público: é o conjunto de órgãos com autoridades para realizar os 

trabalhos do Estado. Também chamados de Poderes Políticos, no sentido 

amplo, representa o próprio governo, no conjunto de atribuições, legitimadas 

pela soberania popular; 

• Imprensa: é fonte de publicidade e notícias que colaboram com 

exercício do controle social sobre o processo; 

• Associações da Sociedade Civil Organizada: organizações e 

instituições cívicas voluntárias que formam a base de uma sociedade em 

funcionamento, por oposição às estruturas apoiadas pela força de um estado; 

• Lideranças Comunitárias: envolvem influência, poder e intervenção 

nas tomadas de decisão públicas, em uma ou mais esferas de atividades; 

• Sociedade Civil: todos os indivíduos que usufruem de uma forma direta 

ou indireta dos sistemas de saneamento do município. Seja o abastecimento 

de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, sistemas de drenagem urbana 

ou o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana; 

• Comitês de Coordenação e Executivo. 

Esses grupos de trabalho foram formados por duas instâncias: Comitê de 

Coordenação e Comitê Executivo, que a fim de tornar o trabalho eficaz, foram 

constituídos por uma equipe multidisciplinar conforme a Figura 2.1. Estes são os 

responsáveis por garantir a constância e continuidade do PMSB. 

A Prefeitura do município de Presidente Kennedy (ES) teve a responsabilidade 

pela nomeação dos membros para a formação dos Comitês de Coordenação e 

Executivo. 
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Figura 2.1 - Composição dos grupos de trabalho 

 RESPONSABILIDADES DOS ATORES SOCIAIS  

Os tópicos abaixo apresentam os atores sociais e suas respectivas 

responsabilidades: 

• Comitê de Coordenação: manter o comprometimento com suas 

funções de caráter consultivo e deliberativo, disponibilizando informações 

institucionais, de organização e características do município, as quais proporcionarão 

o esclarecimento necessário ao desenvolvimento do PMSB. Além de atuar na 

aprovação das etapas, documentos e trabalhos obtidos ao longo da execução do 

plano, ser participativo durante todas as etapas de desenvolvimento do PMSB e estar 

presente em todas as reuniões técnicas e eventos setoriais; garantir o pleno 

andamento das etapas do plano, observando os prazos descritos no cronograma; 

• Comitê Executivo: apoiar e assessorar o processo de construção do 

PMSB, executar atividades previstas para elaboração do plano, fornecendo 

informações e dados, acompanhando e analisando os estudos e propostas, e 

auxiliando na divulgação e realização dos eventos setoriais da mobilização social; 

garantir o pleno andamento das etapas do plano, observando os prazos descritos no 

cronograma; otimizar os recursos financeiros e humanos, e valer-se dos 

conhecimentos sobre as carências existentes no município, com a finalidade de 

assegurar a adoção de mecanismos adequados ao desenvolvimento do PMSB e a 

participação de toda a população, contribuindo para o desenvolvimento sustentável 

do município; 
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• Consultoria: apoiar o comitê executivo e auxiliar no desenvolvimento de 

estudos técnicos em todas as fases do PMSB; que incluem o diagnóstico e análise 

dos problemas relacionados aos setores de saneamento (eixos de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas); 

proposições e sugestão de intervenções; promoção de reuniões de capacitação das 

equipes de trabalho a respeito das fases do plano; auxílio e participar das reuniões 

técnicas e comunitárias; elaborar o documento final do PMSB, bem como documentos 

e relatórios parciais; garantir o pleno andamento das etapas do plano, observando os 

prazos descritos no cronograma; 

• Poder Público: acompanhar todas as etapas de elaboração do PMSB; 

formar e instituir o Conselho Municipal de Saneamento Básico; garantir o pleno 

andamento das etapas do plano, observando os prazos descritos no cronograma; 

• Sociedade: acompanhar, participar das atividades, discutir e sugerir 

propostas para o PMSB, fiscalizar e cobrar sobre o desenvolvimento das ações 

propostas dentro dos prazos estipulados. 

 COMITÊ DE COORDENAÇÃO 

O Comitê de Coordenação é a instância consultiva e deliberativa, formalmente 

institucionalizada. É composto por representantes das instituições do Poder Público 

Municipal, Estadual e Federal relacionadas com o saneamento básico, além de 

membros dos Conselhos Municipais e representantes de organizações da Sociedade 

Civil, que deverão acompanhar o processo e dar contribuições aos trabalhos 

realizados.  

É composto por representantes das instituições do Poder Público Municipal, 

Estadual e Federal relacionadas com o saneamento básico, além de membros dos 

Conselhos Municipais (Meio Ambiente, Saúde, Educação, Assistência Social, Obras, 

etc.) e representantes de organizações da Sociedade Civil, que deverão acompanhar 

o processo e dar contribuições aos trabalhos realizados, sendo composto por 8 (oito) 

integrantes incluídos suplentes. 

O representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Maycon Valpasso 

Almeida, exerceu a função de Coordenador do Comitê de Coordenação, e foi 

responsável por representar o comitê, bem como subsidiar informações ou eventuais 

esclarecimentos que se fizerem necessários.  
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O Comitê de Coordenação teve das seguintes atribuições: 

• Discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo; 

• Realizar análise crítica e sugerir alternativas a fim de promover a 

integração das ações de saneamento, considerando a viabilidade técnica, 

financeira e ambiental; 

• Participar de todos os eventos realizados para elaboração e aprovação 

do PMSB. 

Para tanto, os membros deste Comitê se reuniram ao menos uma vez ao mês, 

a fim de possibilitar o andamento adequado dos produtos e o cumprimento dos prazos 

para aprovação e finalização do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Presidente Kennedy. 

A Quadro 2.1 apresenta os membros do Comitê de Coordenação, constando 

seus respectivos nomes e setor de atuação. 

Quadro 2.1 - Comitê de Coordenação do PMSB 

 COMITÊ EXECUTIVO 

O Comitê Executivo é a instância responsável pela operacionalização do 

processo de elaboração do plano. Este grupo desempenha a operacionalização na 

construção do PMSB e é formado por equipe multidisciplinar composta por técnicos 

dos órgãos e entidades municipais da área de saneamento e das Secretarias 

Municipais que tenham interfaces com saneamento. O Comitê Executivo foi 

constituído por pessoas envolvidas diretamente com a sociedade com o propósito de 

que estas conheçam as deficiências existentes no município.  

A Prefeitura do município de Presidente Kennedy, tendo esta responsabilidade, 

nomeou os membros para a formação dos Comitês de Coordenação e Executivo - 

compostos por representantes técnicos e da sociedade civil organizada. Esses 

comitês atuaram no processo de elaboração, implantação, revisão do PMSB, sempre 

COMITÊ DE COORDENAÇÃO 

SETOR TITULAR SUPLENTE 

Poder Público Municipal Maycon Valpasso Almeida Charles Alves Almeida 

Secretaria de Obras Eraldite Ferreira Correa Washington Paixão Dias 

Sociedade Civil Elimário Bahiense da Rocha Wlleivis Santos da Silva 

Câmara de Vereadores Tércio Jordão Gomes Dilzerly Miranda Machado Tinoco 
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buscando suprir as necessidades da sociedade, bem como ouvir os anseios da 

população a fim de se obter o máximo aproveitamento do plano para proporção de 

melhorias ao meio ambiente e à sociedade que nele se insere.  

O Comitê Executivo foi composto por 19 (dezenove) técnicos que, somados, 

representam um grupo conhecedor da rede que compõe os sistemas de saneamento, 

bem como seus pontos fortes e deficiências dos sistemas. 

A representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Marielly Vieira 

Aguiar, exerceu a função de Coordenadora do Comitê Executivo, e foi responsável 

por representar o comitê, bem como subsidiar informações ou eventuais 

esclarecimentos que se fizeram necessários. 
Quadro 2.2 - Comitê Executivo do PMSB 

 

COMITÊ EXECUTIVO 

SETOR TITULAR SUPLENTE 

Secretaria de Meio Ambiente Marielly Vieira Aguiar Kaio Guimarães Acha 

Secretaria de Obras Klayton Bahiense Barros Luciana da Silva Garcia 
Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico Ramon Louzada Wilson Crespo Venâncio 

Secretaria de Saúde Joarmivan Mota de Oliveira Pablo Alves 

Secretaria de Educação Marcio Roberto Alves da Silva Gleicieres Bahiense S. Fontana 
Secretaria de Assistência 
Social Ellen Ramalho da Cunha Mirela Leandro Oliveira 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais Geraldo Passabão Andressa Jordão Rigon 

Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural – 
INCAPER 

Solimar Santana Machado 
Gonçalves Cassia Roberta de Oliveira Moraes 

Câmara dos Dirigentes 
Logistas de Presidente 
Kennedy – CDL/PK 

José Augusto Galito - 

Associação dos Pescadores Carlos Roberto Alves Belônia Renata Carvalho de O. Belônia 

 

   

44 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

3 PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

A participação da população em processos decisórios é fundamental para 

garantir a corresponsabilidade entre órgão público e comunidade. Foram concebidos 

pelo Município, mecanismos de envolvimento da sociedade durante todo o processo 

de elaboração do PMSB, módulos Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.  

Para tanto, a Mobilização Social voltada para a educação ambiental é de suma 

importância, sendo sua transversalidade em todos os setores da sociedade o aspecto 

mais marcante, uma vez que procura participar na formação do cidadão. O Plano de 

Mobilização Social, para além da esfera legal, objetiva construir junto aos sujeitos, 

mecanismos de controle social e participação, incentivando-os a refletirem sobre a 

importância desses mecanismos e o fortalecimento de uma cultura participativa e 

democrática. 

A participação social pode estar situada em espaços que efetivam nos 

processos sociais mais amplos, nos quais o sujeito tem a possibilidade de intervir na 

dinâmica social. A participação real, é justamente aquela que interfere nos processos 

decisórios por meio da participação política voltada ao bem coletivo. 

Vale ressaltar que as ações descritas neste trabalho podem ser vislumbradas 

como uma tendência de produzir mecanismos cada vez mais democráticos no 

decorrer do desenvolvimento do PMSB e pela participação social. Além disso, as 

ações previstas, tem por principal objeto construir e fortalecer canais de comunicação 

junto aos agentes públicos. 

Desde o início da elaboração do plano, ocorreu abertura para participação 

social e democrática, a qual permanecerá durante todas as etapas do PMSB do 

município de Presidente Kennedy, garantindo que ações vinculadas ao plano atendam 

às necessidades da população, assegurando melhoria da qualidade de vida e 

sustentabilidade. 

Dessa forma, foram realizadas ações para garantir a participação e a 

integração efetiva de toda população, e é neste campo que o Plano de Mobilização 

Social se situa as ações de mobilização para o município. 
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 OBJ ETIVOS 

3.1.1 Obje tivos  Gera is  

Com o intuito de atender as necessidades e anseios da população no que tange 

a saneamento básico, o Plano de Mobilização Social visa a participação efetiva da 

população em todas as etapas de elaboração do PMSB e, tem como objetivo propor 

estratégias de ação e abordagens para garantir a participação social no município, em 

sua totalidade. 

3.1.2 Obje tivos  Es pec íficos  

Os tópicos a seguir apresentam os objetivos específicos do Plano de 

Mobilização Social: 

• Definir a metodologia e as estratégias que serão utilizadas para 

mobilização social e dispor os mecanismos de divulgação e comunicação para a 

disseminação das informações sobre as etapas do PMSB - módulos Limpeza Urbana 

e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, que 

incluem os locais de realização dos eventos; as estimativas de datas para a realização 

das reuniões; os veículos de divulgação, como divulgação em rádio, distribuição de 

panfletos, convites, ofícios, banners, entre outros; 

• Apresentar caráter democrático e participativo, considerando sua função 

social; 

• Envolver a população na discussão das potencialidades e problemáticas 

relacionadas à salubridade ambiental e ao saneamento básico; 

• Sensibilizar a população sobre a importância do planejamento 

antecedendo aos investimentos em saneamento, apontando os benefícios e 

vantagens atreladas às melhorias em tal âmbito; 

• Sensibilizar a sociedade para conscientização sobre a responsabilidade 

coletiva e compartilhada na gestão dos serviços de saneamento e na conservação 

dos recursos naturais; 

• Estimular a sociedade civil e os segmentos sociais a participarem do 

processo de gestão ambiental; 

• Garantir que a população assegure a construção de políticas públicas 

que respondam efetivamente às suas demandas. 
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 PLANEJ AMENTO DO PMS 

O Plano de Mobilização Social foi idealizado com o foco nas seguintes 

diretrizes: 

 

Figura 3.1 – Diretrizes do Plano de Mobilização Social 

Por meio deste planejamento, o PMS indicará a organização, procedimentos e 

estratégias e canais de participação popular na elaboração do Plano e na avaliação 

dos serviços públicos de saneamento básico, de acordo com inciso IV, do art. 3º, da 

lei nº 11.445/07. Conforme tal definição, o Plano de Mobilização Social abrangeu: 

• Representação dos Atores Sociais e Público Alvo; 

• Eventos (Audiência Pública, Reuniões Comunitárias e encontros 

técnicos participativos);  

• Estratégias de divulgação dos eventos; 

• Metodologia dos Eventos de Mobilização; 
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• Setores de Mobilização; 

• Conteúdo Programático dos Eventos; 

• Instrumentos Didáticos e materiais utilizados; 

• Cronograma dos Eventos (datas); 

• Infraestrutura para os Eventos; 

• Quadro Resumo de Mobilização. 

3.2.1 Fluxograma gera l do  PMS 

Apresenta-se a seguir o fluxograma das atividades de mobilização social 

proposto para o envolvimento da sociedade local, entidades representativas, 

autoridades, e ao grupo de trabalho do PMSB de Presidente Kennedy - módulos 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas. Essas atividades foram delineadas nos tópicos seguintes: 
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Figura 3.2 – Fluxograma geral do Plano de Mobilização Social 
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3.2.2 Concepção  dos  Eventos  

Para que se tenha o máximo de informação sobre a situação atual do município 

é fundamental que haja a mobilização e o comprometimento de toda a população, pois 

ela está inserida na realidade e conhece profundamente todos os problemas locais. A 

participação da comunidade é fundamental para que se tenha a devida elaboração e 

a efetividade do PMSB.  

Com a participação popular, os eventos de mobilização social produzirão 

informações específicas da realidade prática de cada região do município. Essas 

informações poderão ser devidamente organizadas e consolidadas e seus resultados 

irão compor as etapas na elaboração do PMSB - módulos Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.  

Diante à relevância do plano, ressalta-se a importância da participação efetiva 

do grupo de trabalho em todos os processos de desenvolvimento do PMSB. Assim, 

para os eventos de Mobilização Social também se objetiva sensibilizar e capacitar 

cada membro do grupo de trabalho, visando o fortalecimento participativo através da 

noção de pertencimento no processo de gestão em que se encontram.  

O Plano de Mobilização Social visa desenvolver ações para a sensibilização da 

sociedade quanto à relevância do PMSB e da sua participação no processo de 

elaboração do mesmo. Por meio deste planejamento organiza-se o processo e os 

canais de participação na elaboração do plano e na avaliação dos serviços públicos 

de saneamento básico. Estes canais foram constituídos por conferências, seminários 

e/ou reuniões ou encontros técnicos participativos. 

As conferências públicas são espaços democráticos de discussão e articulação 

em torno de propostas e estratégias de organização das políticas públicas. A 

conferência visa reunir governo, sociedade civil organizada e cidadãos comum para 

debater e decidir as prioridades de demanda política. Já as reuniões setoriais são 

atividades realizadas junto às comunidades, com o objetivo de estabelecer espaços 

de diálogo relacionado à construção do PMSB.  

Os eventos foram realizados seguindo o Fluxograma apresentado na Figura 

3.3. 
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REUNIÕES COMUNITÁRIAS - 
DIAGNÓSTICO TÉCNICO - 

PARTICIPATIVO

Levantamento de 
Informações e Elaboração 

do Diagnóstico

Institucionalização do PMSB AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º EVENTO – 3 REUNIÕES 
COMUNITÁRIAS NOS 

BAIRROS

2º EVENTO – REUNIÃO 
ÚNICA NA SEDE

 

Figura 3.3 – Fluxograma dos Eventos do Plano de Mobilização 

Os componentes do fluxograma apresentado na Figura 3.3 compreendem 

todas as etapas, processos e eventos decorrentes no Plano de Mobilização. O 

presente PMSB prevê a seguinte sequência de eventos: 
Tabela 3.1 – Eventos para Mobilização Social do Município 

EVENTOS PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
Eventos Quantidade 

Quantidade de Conferência Pública 1 

Quantidade de Audiência Pública 1 

Quantidade de Reuniões Comunitárias 3 

Quantidade de Encontros técnicos (Comitês) 5 

3.2.3 Setores  de  Mobilização  

O diálogo entre os envolvidos o Plano de Mobilização Social, teve papel 

estratégico e envolveu grupos organizados e entidades representativas dos setores 

econômicos e sociais de cada comunidade ou região. Assim, para garantir que tais 

eventos alcancem as diferentes regiões administrativas e distritos afastados de todo 

o território do município, o Plano de Mobilização previu os meios necessários de forma 

a promover efetividade à presença da comunidade.  

Dessa forma, previu-se a organização do território municipal em Setores de 

Mobilização (SM), ou seja, local planejado para receberem os eventos participativos. 

A distribuição dos eventos foi concebida considerando as características físicas 

e sociais do município, de forma a se obter um melhor resultado.  

A descrição dos setores, seus componentes: bairros que serão atendidos pelos 

eventos de mobilização e as atividades a serem realizadas em cada setor de 

mobilização, estão descritos na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 - Distribuição de Eventos de Mobilização por Setor 

Os locais foram escolhidos em função da localização e da estrutura física 

disponível, possuem mobilidade adequada e capacidade ideal, e acomodaram 

confortavelmente todos os participantes. 

As figuras a seguir apontam locais onde ocorreram as reuniões comunitárias 

para discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Presidente 

Kennedy. 

 

Figura 3.4 - Ginásio Poliesportivo Jayme Navarro de Carvalho 
 

DISTRIBUIÇÃO DE EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO 

SETOR DE 
MOBILIZAÇÃO 

COMPONENTES 
DOS SETORES 

DE 
MOBILIZAÇÃO 

Nº DE EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO POR 
ATIVIDADES 

LOCAL DE 
REALIZAÇÃO 

Setor 1 São Paulo Construção do Diagnóstico Técnico - 
Participativo 

Ginásio Jayme 
Navarro de 
Carvalho 

Setor 2 Jaqueira Construção do Diagnóstico Técnico – 
Participativo 

Ginásio 
Poliesportivo 

Setor 3 Sede 

Construção do Diagnóstico Técnico – 
Participativo 

Câmara 
Municipal de 
Vereadores 

Audiência Pública de Institucionalização do 
PMSB 

Auditório do 
Espaço 
Núcleo do 
Idoso 
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Figura 3.5 – Câmara de Vereadores 

A Prancha 1 a seguir, apresenta o mapa com os locais dos eventos a serem 

realizados para a discussão do PMSB do município de Presidente Kennedy, de acordo 

com a setorização de mobilização destacada anteriormente, e distribuindo os eventos 

em localidades estratégicas. 

 

 

   

53 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 

Prancha 1 - Mapa da Localização dos eventos 
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3.2.4 Comunicação  Soc ia l 

Os mecanismos de e canais de divulgação foram definidos em reuniões 

técnicas do Comitê Executivo, a fim de disseminar as informações sobre o 

desenvolvimento do PMSB. 

As formas e os canais de divulgação têm por principais objetivos divulgar os 

conceitos básico de educação ambiental, saneamento básico, e o cronograma de 

desenvolvimento do PMSB e estimular todos os segmentos sociais a participarem do 

processo de planejamento. 

A fim de estabelecer vínculo com os participantes que pretendem comparecer 

às reuniões, serão divulgados, com antecedência, os setores, locais e datas para 

realização dos eventos 

Para isso foi feita a divulgação nos meios de comunicação, respeitando 

aplicabilidade de cada tipo de material, tais como: faixas de divulgação e carro de 

som. 

Os materiais de divulgação foram fixados em lugares públicos, com a finalidade 

de atingir uma quantidade maior de participantes.  

Além desses, outras fontes ou materiais de divulgação complementar foram 

utilizadas, como por exemplo: publicação em diário de circulação oficial e regional, 

websites, convites, entre outros, a critério do município.  

A Tabela 3.3 indica os itens utilizados tanto para a divulgação como para a 

realização dos eventos (em 3 setores de mobilização) e 1 audiência pública para 

institucionalização do PMSB. 
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Tabela 3.3 - Especificações e quantidade de materiais de divulgação 
MATERIAIS UTILIZADOS PARA OS EVENTOS 

MATERIAIS UNIDADES 
TOTAL DE 
MATERIAL 

PRODUZIDO 
AO FINAL 

CONTEÚDOS PERÍODO DE 
DIVULGAÇÃO RESPONSABILIDADE 

LOCAL DA 
DISTRIBUIÇÃO DO 

MATERIAL 

Faixas 
(3,00 x 0,90m) 

4 (quatro) 
para 

Reuniões 
Comunitárias 8 (oito) 

unidades 

Chamamento para os 
eventos, com informações 
essenciais para a 
participação da sociedade 
civil. 

Período que antecede as 
reuniões setoriais e 
conferências (15 dias) 

Elaboração: Equipe de 
trabalho – Evolua 
Ambiental; 
Divulgação: Equipe de 
trabalho do município 

Fixados em lugares 
próximos à Praça, Posto 
de Saúde, Igreja Central, 
Centro Comunitário, 
Escolas centrais. 

4 (quatro) 
para 

Audiência 
Pública 

Carro de som 4 horas por 
evento 8 horas 

Chamamento para os 
eventos, com informações 
essenciais para a 
participação da sociedade 
civil. 

Período que antecede as 
reuniões comunitárias e 
conferências (1-2 dias) 

Divulgação: Contratado 
pela Evolua Ambiental Por toda cidade 

Banners de 
lona 

(0,90 x 1,20 
m) 

4 (quarto) 4 (quatro) 
unidades 

Esclarecimento sobre os 
objetivos da elaboração do 
PMSB 

Período de elaboração do 
PMSB 

Elaboração: Equipe de 
trabalho – Evolua 
Ambiental; 
Divulgação: Equipe de 
trabalho do município 

Fixados nos locais de 
realização dos eventos e 
em locais de grande 
circulação da população 

Materiais didáticos necessários para a realização dos Eventos 
Lista de 

presenças 10 30 (trinta) 
unidades Registros de presença e Dia do evento Impressão: Evolua 

Ambiental Local do evento 

Pasta 
(455 x 310 

mm) 

1.000 (mil) 
para todos 
os eventos 

1.000 (mil) 
unidades 

Acomodação de materiais 
didáticos Dia do evento Impressão: Evolua 

Ambiental Local do evento 

Folhas de 
propostas 100 

300 
(trezentas) 
unidades 

Propostas e considerações 
sobre o tema Dia do evento Impressão: Evolua 

Ambiental Local do evento 
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MATERIAIS UTILIZADOS PARA OS EVENTOS 

MATERIAIS UNIDADES 
TOTAL DE 
MATERIAL 

PRODUZIDO 
AO FINAL 

CONTEÚDOS PERÍODO DE 
DIVULGAÇÃO RESPONSABILIDADE 

LOCAL DA 
DISTRIBUIÇÃO DO 

MATERIAL 

Blocos de 
Anotações 

250 
(duzentos e 
cinquenta) 
por evento 

500 
(quinhentas) 

unidades 

Folhas para anotações 
personalizadas com o 

logotipo da elaboração do 
PMSB 

Dia do evento Impressão: Evolua 
Ambiental Local do evento 

Caneta 
esferográfica 

azul 

200 
(duzentas) 
por evento 

400 
(quatrocentas) 

unidades 
Caneta Dia do evento Evolua Ambiental Local do evento 

Data Show 1 1 unidade Projeção da apresentação Dia do evento Evolua Ambiental Local do evento 

Telão 1 1 unidade Projeção da apresentação Dia do evento Evolua Ambiental Local do evento 

Aparelhagem 
de Som 1 1 unidade Projeção da voz (microfone e 

caixa de som) Dia do evento Equipe de Trabalho do 
município Local do evento 
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As faixas foram dispostas em locais públicos de intensa movimentação de 

pessoas, sendo que deve ser distribuído, em duas faixas nos eventos que ocorrerão 

na Sede, em São Paulo e em Jaqueira. 

A Figura 3.6 mostra os modelos de faixa que será utilizada nos eventos do 

PMSB. 

 

Figura 3.6 - Modelos de faixas de divulgação dos eventos (3,00m x 0,80m). 
 

Observa-se que embora a Evolua Ambiental estivesse auxiliando o município 

na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – módulos Limpeza Urbana 

e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, o 

evento anuncia a discussão para o PMSB completo, sem se restringir aos dois eixos 

supracitados. Tal fato ocorreu, pois, o município optou por compartilhar deste evento 

de mobilização para apresentação e discussão dos eixos de Abastecimento de Água 

e Esgotamento Sanitário. Desta forma, todo material de divulgação foi produzido pela 

Evolua Ambiental para os 4 eixos do PMSB.  

 METODOLOGIA P ARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

3.3.1 Programa  de  Educação  Ambienta l 

O Plano de Mobilização Social previu um programa de Educação Ambiental, 

por meio da Sensibilização e Conscientização Ambiental no âmbito do Saneamento 

Básico aplicada às ações das etapas participativas do PMSB.  

Para isso, foram determinados os conteúdos programáticos a serem tratados 

nos eventos, que por meio destes, aconteça a exposição de dúvidas, 

questionamentos, exposição de ideias e debates orais dos participantes. 

Dentre o conteúdo programático, que tem a base no processo de 

desenvolvimento do PMSB, foram previstos temas genéricos a serem tratados 

preliminarmente às apresentações, como as seguintes: 
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• Responsabilidade Socioambiental do cidadão e da sociedade; 

• Atitudes sustentáveis do cidadão para os quatro eixos do saneamento 

básico; 

• Importância de investimento em saneamento básico, os benefícios e 

vantagens; 

• A importância da participação da sociedade nos projetos do município; 

• Impactos Ambientais; 

• Conhecimento a respeito do saneamento. 

3.3.2 Conteúdo Programático  

Nos eventos foram abertos espaços para questionamentos, sugestões dos 

participantes, bem como estimulado o debate sobre os temas em questão.  

Cabe destacar, que uma primeira reunião aconteceu para a formação dos 

comitês de execução e de coordenação, com o intuito de esclarecer seus papeis no 

desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico e apontar qual a 

importância do Plano para a cidade. Iniciando oficialmente as etapas de eventos de 

mobilização para a elaboração do PMSB de Presidente Kennedy. 

Nas reuniões comunitárias foi construído, junto com a população, o Diagnóstico 

Técnico-Participativo (visão técnica e comunitária), destacando as questões 

ambientais, populacionais e condições de saneamento básico no município. O 

Diagnóstico Técnico-Participativo foi construído a partir da concepção da base de 

dados levantados tanto primários, quanto secundários, aliados ao conhecimento de 

causa da população recolhidos durante as reuniões e levantamento de dados in loco.  

Para este levantamento, foi utilizada a metodologia de diagnóstico por 

mapeamento. A empresa disponibilizou mapas do município, impresso em tamanho 

A0, para que os presentes nas reuniões possam apontar e localizar os pontos em 

destaque das questões ambientais e de saneamento, a fim de fornecer as questões 

principais que sevem ser consideradas no diagnóstico de Presidente Kennedy. Esta 

dinâmica que foi aplicada aos presentes das reuniões comunitárias, motivando os 

moradores a apontar as suas dificuldades vividas com relação ao saneamento, 

facilitando o apontamento das necessidades de cada morador, vislumbradas a partir 

de anseios e sonhos de futuro. 
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O diagnóstico técnico-participativo levou em conta os aspectos 

socioeconômicos, culturais, ambientais, infraestrutura dos serviços existentes dos 

eixos que compõe o saneamento básico, bem como a política vigente. O levantamento 

das informações foi registrado em um único banco de dados, dando base ao SIG - 

Sistema de Informações Geográficas, o qual consiste em uma ferramenta de gestão 

administrativa que fornece subsídios para a avaliação das ações a serem realizadas 

nos programas, projetos e ações. Além disso, também foram contemplados os 

seguintes aspectos: a intersetoralidade dos quatro setores do saneamento básico, 

destacando os setores de Drenagem Urbana e Resíduos Sólidos, e destes com 

setores correlatos (saúde, educação, assistência social, agricultura, entre outros) e, a 

integração consonante entre o PMSB e todas as políticas públicas municipais de 

infraestrutura e gestão municipal de serviço. 

A Audiência Pública, realizada no final do PMSB do município, trouxe a 

consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico, mostrando à população a 

síntese de todo o trabalho realizado, incluindo a minuta de Lei que, após discussão e 

encaminhamento à Câmara Municipal de Vereadores para aprovação e sanção do 

Prefeito, será instituída a Política Municipal de Saneamento Básico de Presidente 

Kennedy.  

Estes encontros técnicos e comunitários foram essenciais para que o PMSB 

retrate de forma efetiva os anseios e a realidade da população. 

3.3.3 Rote iro  das  reuniões  comunitá rias  por s e tor 

As reuniões comunitárias foram realizadas em cada setor, e todos os eventos 

registrados por meio de lista de presença, fotografias e relatórios.  

O roteiro para realização da reunião comunitária foi: 

• Cadastramento: ao chegar ao local do evento, o participante assinou a 

lista de presença e recebeu uma pasta com um bloco, uma caneta e um formulário 

para o registro de suas opiniões, críticas ou sugestões sobre os temas e propostas 

apresentadas; 

• Abertura oficial: foi realizada por coordenadores dos comitês de 

trabalho ou por profissional designado para este fim, como representante oficial do 

município, cuja função fora iniciar o evento e apresentar a empresa contratada; 
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• Desenvolvimento do evento: apresentação dos temas e propostas 

referentes ao PMSB - módulos Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, realizado pela equipe técnica da 

Evolua Ambiental Engenharia e Consultoria. Em seguida, apresentação do mesmo 

conteúdo referente aos eixos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

pela equipe técnica do município; 

• Abertura para questionamentos dos participantes: realizado ao final 

da apresentação dos temas e propostas referentes ao PMSB pelo apresentador. 

Após a realização do evento, foi feita a sistematização das informações obtidas 

para a geração do Relatório Mensal Simplificado, sendo que os comentários, dúvidas, 

sugestões, percepções de cada cidadão, também foram utilizados como subsídio para 

elaboração dos produtos, principalmente o Diagnóstico Técnico-Participativo. 

3.3.4 Organização  dos  eventos  

Para a realização das atividades do Plano de Mobilização foi necessária a 

observação de alguns procedimentos, funções, materiais e infraestrutura que foram 

providenciados pelas equipes de trabalho. E ainda, para que os eventos ocorressem 

de maneira organizada e para que se tenha o melhor aproveitamento por parte da 

sociedade presente, tornou-se necessário que fossem observados os seguintes 

procedimentos, tais como: 

• A existência de um responsável e mediador pela condução dos trabalhos 

(sugere-se que seja um membro do Comitê de Coordenação ou Executivo ou um 

representante municipal); 

• O evento deve ter início no horário agendado, valorizando assim a 

participação dos presentes naquele momento e que se procure ao máximo não 

extrapolar o horário de encerramento; 

• Que todos os recursos audiovisuais necessários para a realização do 

evento estejam adequados e testados antes do início dos eventos. 

• Divulgações ocorridas 15 dias anteriores à realização;  

• Os membros dos grupos de trabalho, bem como membros públicos, 

convocados para as atividades com antecedência, com envio de ofício aos integrantes 

dos comitês de trabalho; 
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• Publicação adequada em jornal oficial deve ser realizada 15 dias antes 

da Audiência Pública final. 

3.3.5 Ins trumentos  d idá ticos  

As apresentações em slides exibidas durante os eventos foram desenvolvidas 

pela equipe técnica responsável pela elaboração do PMSB, a fim de atingir o público 

alvo de maneira clara e autoexplicativa com linguagem apropriada. 

A partir dos relatórios produzidos para cada produto apresentado, as 

apresentações utilizam-se de forma didática, figuras, quadros, fluxogramas, 

organogramas e pontos chaves. 

3.3.6 Regis tro  do  evento  

O registro dos eventos foi realizado pelo Comitê Executivo, via Evolua 

Ambiental Engenharia e Consultoria, e incluiu a descrição do evento, o registro 

fotográfico, as listas de presença e formulários preenchidos. Esta descrição será 

apresentada item Resultado das Atividades de Mobilização Social, parte integrante 

deste volume. 

3.3.7 Infraes tru tura  pa ra  a  rea lização dos  eventos  

Os locais escolhidos para a realização dos eventos propostos no Plano de 

Mobilização Social foram selecionados de maneira estratégica, onde foi avaliada a 

capacidade de lotação, além da localização dos locais e os acessos possíveis 

disponíveis aos públicos alvos de cada evento. Dessa forma, foram propostas opções 

para facilitar o acesso de todos os munícipes e assim contar com adesão da grande 

maioria nos eventos. 

Avaliando a questão da mobilidade da população em geral, e a divisão em 3 

setores de mobilização, foram previstas reuniões em três locais, a fim de facilitar o 

acesso dos moradores e contar com maior adesão dos mesmos nos eventos. Dessa 

forma, para a realização das reuniões setoriais, foi prevista a utilização de 3 espaços 

físicos:  

1) Local 1: Ginásio Poliesportivo Jayme Navarro de Carvalho, distrito 
de São Paulo 

Incluindo as comunidades de Cabral e Caxeta. 
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2) Local 2: Ginásio Poliesportivo, distrito de Jaqueira 
Incluindo as comunidades de Santo Eduardo, Areinha, Cajueiro, Campo do 

Limão, Campo Negro, Boa Esperança, Cacimbinha, Jiboia, Aroeira e Liberdade. 

3) Local 3: Sede, Câmara Municipal de Vereadores/ Auditório do 
Espaço Núcleo do Idoso 

Incluindo as comunidades de São Salvador, Santana Feliz, Siricória, Dois 

Corações, Pedra-Que-Mela, Comissão, Gromogol, Cancela, Serrote, Pico Serrote, 

Santa Josefa, Poço Fundo, Santa Maria, Bom Jardim, Caetés, Galos Poços Caju, São 

Bento, Monte Belo, Pernambuco, Guarulhos, Fazendinha, Bela Vista, Pedra Branca, 

Campinas, Mineirinho, Caetana e Pesqueiro. 

A justificativa da escolha desses locais foi em decorrência da infraestrutura 

disponível para realização deste tipo de evento. 

3.3.8 Data  dos  Eventos  

Para a execução dos eventos ao longo da elaboração do PMSB, foi proposta a 

distribuição de datas, locais e horários para a realização de cada evento, abrigando 

todos os setores de mobilização. 

Tabela 3.4 – Distribuição de Eventos de Mobilização por data e horário. 
DISTRIBUIÇÃO DE EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO POR DATA E HORÁRIO 

Data Setor de 
Mobilização Evento Horário N. de 

Evento 
Local de 

Realização 

10/08/2015 Todos os 
Setores 

Capacitação dos 
comitês de trabalho 12h30min 1 Secretaria de 

Agricultura 

23/11/2015 
a 

25/11/2015 

Setor 1 Discussão e 
construção do 

Diagnóstico Técnico-
Participativo 

19h00m 1 Local 3 – São 
Paulo 

Setor 2 19h00m 1 Local 5 - Jaqueira 
Setor 3 19h00m 1 Local 4 - Sede 

23/02/2016 Todos os 
setores 

Audiência Pública 
Final – 

Institucionalização 
do PMSB 

19h00m 1 Local 4 - Sede 

TOTAL DE EVENTOS 5 

 QUADRO RESUMO DE MOBILIZAÇÃO 

O quadro apresentado a seguir mostra as atividades por tipo de evento que foi 

realizado, mostrando cada atividade, meio de divulgação, os prazos seguidos, e os 

responsáveis por cada atividade. 
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Quadro 3.1 - Resumo do Plano de Mobilização 
RESUMO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO 

ETAPA ATIVIDADE MEIO PRAZO RESPONSÁVEL 

Pr
ep

ar
at

ór
ia

 

Indicação dos membros 
do Comitê de 
Coordenação e 
Executivo 

Decreto ou Portaria 
Municipal 

Início da 
elaboração 
do PMSB 

Prefeitura 
Municipal 

Indicação do local, data 
e horário dos eventos - 15 dias antes Comitê Executivo 

Disponibilização prévia 
do Plano de Mobilização Impresso e Digital 15 dias antes 

Comitê Executivo, 
via Evolua 
Ambiental 

Elaboração faixas para a 
divulgação dos eventos Elaboração e Impressão 15 dias antes 

a cada evento 

Comitê Executivo, 
via Evolua 
Ambiental 

Montagem da 
Apresentação Microcomputador 

1 semana 
antes a cada 
evento 

Comitê Executivo, 
via Evolua 
Ambiental 

Elaboração de pastas, 
lista de presença, listas 
de sugestões e/ou 
outros materiais para a 
apresentação. 

- 
Período 
anterior ao 
evento 

Comitê Executivo, 
via Evolua 
Ambiental 

D
iv

ul
ga

çã
o 

Convocação dos 
membros dos Comitês 
de Coordenação e 
Executivo para os 
eventos 

E-mail, Telefone, Ofício 15 dias antes 
Coordenador do 
Comitê de 
Coordenação 

Divulgação para 
membros da sociedade 
Civil 

Distribuição dos 
convites e fixação de 
faixas 

15 dias antes 
a cada evento Comitê Executivo 

Divulgação para a 
sociedade 

Divulgação por meio de 
carro de som, 
entrevistas em jornais 
digitais, e rádio do 
município 

Período de 15 
dias até a 
data do 
evento 

Comitê Executivo 

Disponibilização de 
Recursos Audiovisuais 
(Datashow, computador, 
telão) 

Datashow, computador, 
telão, aparelhagem de 
som 

1 dia antes a 
cada evento Comitê Executivo 

Ex
ec

uç
ão

 d
o 

Ev
en

to
 

Montagem dos 
Recursos Audiovisuais Técnica 

1 hora antes 
de cada 
evento 

Comitê Executivo 

Apresentação e 
discussão Power Point e ou mapas - 

Comitê Executivo, 
via Evolua 
Ambiental 

Registro da Reunião Lista de presença, fotos, 
descrição da Reunião - 

Comitê Executivo, 
via Evolua 
Ambiental 

A
pó

s 
ev

en
to

 

Relatório do Evento Relatório Simplificado 
Mensal 

Relatório do 
mês seguinte 

Comitê Executivo, 
via Evolua 
Ambiental 
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4 RESULTADO DAS ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

As atividades de mobilização social do Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Presidente Kennedy, foram realizadas no âmbito do Contrato no 000020/2015, 

Tomada de Preços no 000002/2014, Processo no 002395/2014, firmado entre o 

Município de Presidente Kennedy – ES e a empresa Evolua Ambiental Engenharia e 

Consultoria LTDA-EPP, que tem por objeto a Elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) dos Eixos Drenagem, Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos, aditado do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) de Presidente Kennedy, em conformidade com as discriminações contidas 

no Edital e seus anexos. 

O objeto do contrato visou o planejamento dos Sistemas de Drenagem de 

Águas Pluviais e Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos, conforme diretrizes 

da Lei no 11.445 de 2007 e Lei no 12.3005 de 2010, que definem o horizonte temporal 

de planejamento de 20 anos. 

Este item apresenta detalhadamente a atividades desenvolvidas no decorrer 

de todas as etapas de elaboração do PMSB. Ressalta-se a inserção do detalhamento 

das reuniões, eventos setoriais e audiência pública, registros com listas de presença, 

registros fotográficos, divulgação, entre outros. 

 DESENVOLVIMENTO 

As atividades desenvolvidas para a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB de Presidente Kennedy – ES, iniciaram-se com o 

recebimento da ordem de serviço emitida em março de 2015. 

De acordo com o cronograma inicial, a previsão de conclusão de elaboração 

do PMSB, seria de 12 meses, porém o prazo estendeu-se até maio de 2016, cuja 

prorrogação justifica-se pelo tempo hábil para análise de todos os relatórios pelos 

comitês de trabalho, e finalmente a produção da versão final do PMSB devidamente 

em capa dura. 

Para o cumprimento das atividades previstas no Plano de Trabalho e Plano de 

Mobilização Social, a equipe técnica da empresa Evolua Ambiental Engenharia e 

Consultoria LTDA.-EPP, buscou manter uma frequência de visitas técnicas e reuniões 

com a equipe técnica do município de Presidente Kennedy, desenvolvendo 

levantamentos técnicos para o diagnóstico da situação atual dos eixos de saneamento 
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objeto do contrato, reuniões com os grupos de trabalho, e planejamento das 

atividades. 

Seguindo a estrutura de planejamento das ações de mobilização social, a 

equipe técnica da Empresa Evolua Ambiental, que foi contratada pela administração 

pública para assessora-la na elaboração do Plano, esteve no município nas seguintes 

datas: 

• 04 de março de 2015: assinatura da ordem de serviço e reuniões com 

o Secretário Municipal de Meio Ambiente e os técnicos da Secretaria para a definição 

das metas iniciais e orientações quanto ao desenvolvimento das atividades 

programadas, sendo a primeira demanda a formação dos Comitês de Coordenação e 

Executivo, que são os grupos de trabalho do PMSB. Além das visitas e reuniões 

realizadas, dados técnicos foram fornecidos pelo município, e levantamentos 

preliminares nas infraestruturas relacionadas aos sistemas de saneamento de 

Drenagem de Águas Pluviais e Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos, para 

construção do Diagnóstico Técnico-Participativo. 

• 10 de agosto de 2015: reunião técnica com os membros dos comitês 

executivo e coordenação, com a explanação e discussão sobre os objetivos e a função 

de cada membro do comitê, administração pública municipal e empresa de consultoria 

contratada. 

• 23 a 25 de novembro de 2015: realização de Reuniões Comunitárias 

de Construção do Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB na Comunidade São 

Paulo, Comunidade Jaqueira e Centro. Destaca-se que antes da realização das 

reuniões, foram executadas ações de divulgação, estimulando a participação da 

população. 

• 30 de março de 2016: realização da Audiência Pública para 

apresentação da situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais, dos fundamentos para o 

planejamento dos eixos de saneamento, com a descrição dos programas, projetos, 

ações para universalização dos serviços no horizonte de 20 anos, e da Minuta de Lei 

do PMSB. 

Todas as visitas foram registradas por meio de fotografias, vídeos e anotações, 

necessárias para a construção do PMSB. 
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No decorrer de todo este período, a equipe técnica da Evolua Ambiental 

trabalhou em escritório compilando todos os dados obtidos nas visitas e reuniões, para 

produzir todos os relatórios do PMSB. 

 REUNIÃO INICIAL E LEVANTAMENTOS PRELIMINARES 

Em 04 de março de 2015, a equipe técnica da empresa Evolua Ambiental 

reuniu-se com o Secretário Municipal de Meio Ambiente e técnicos da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/PK, para firmar a ordem de serviço de 

prestação dos serviços de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) dos Eixos Drenagem, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos, aditado do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Presidente 

Kennedy. 

No decorrer da reunião foram definidas as metas iniciais e orientações quanto 

ao desenvolvimento das atividades programadas, em conformidade com as 

discriminações contidas no termo de referência do edital de licitação e seus anexos. 

Inicialmente foi apontada a demanda da formação dos Comitês de Coordenação e 

Executivo, que são os grupos de trabalho do PMSB. 

Após esclarecimentos sobre a formação dos grupos de trabalho do PMSB, 

foram levantados dados técnicos preliminares, fornecidos pela administração pública 

municipal para subsidiar na elaboração do Diagnóstico Técnico-Participativo. 

Ainda, foram realizadas visitas técnicas em diversos locais do município que 

são relacionados aos sistemas de saneamento de Drenagem de Águas Pluviais e 

Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos, tais como: 

• Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos; 

• Barracão da Cooperativa de Triagem de Materiais Recicláveis; 

• Antigas Áreas de Disposição de Resíduos Sólidos; 

• -Vias, praças e praias, com verificação da situação do gerenciamento de 

resíduos sólidos; 

• Corpos hídricos localizados em áreas urbanizadas; 

• Reconhecimento de sistemas de micro e macrodrenagem do município. 

• Demais infraestruturas e serviços relacionados. 
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Figura 4.1 – Infraestrutura de manejo de resíduos sólidos – Estação de Transbordo 

 CAP ACITAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Os comitês de trabalho foram consolidados em reunião que aconteceu no dia 

10 de agosto de 2015, em um espaço cedido pela Secretaria da Agricultura, que teve 

como objetivo capacitar os presentes para possibilitar a efetiva participação na 

elaboração do PMSB de Presidente Kennedy.  

A reunião se iniciou com a apresentação dos eixos de saneamento e seguiu 

com o esclarecimento sobre a relevância de se investir em saneamento básico; com 

a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico; e a importância da formação 

do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo. Conduzida pela Engenheira 

Sanitarista e Ambiental da empresa Evolua Ambiental Engenharia e Consultoria 

(Nayla Libos), a reunião atingiu seu objetivo de esclarecer aos membros dos comitês 

sobre os objetivos do PMSB, sua forma de elaboração e as competências de cada. A 

Figura 4.2 mostra a apresentação em desenvolvimento. 
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Figura 4.2 – Apresentação sobre o PMSB 

Na reunião, foi destacado que os membros do Comitê auxiliarão no 

desenvolvimento do PMSB em seus quatro eixos, sendo eles: Abastecimento de 

Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Ressalta-se que a consultoria da 

Empresa Evolua Ambiental se limita aos eixos Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, enquanto que, 

paralelamente, a Secretaria do Meio Ambiente prossegue com a elaboração do plano 

de saneamento dos eixos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.  

Foi apontado também, a necessidade do Comitê de Coordenação se organizar 

para que as reuniões aconteçam logo após a entrega de cada produto (que será feita 

previamente via e-mail) para fins de discussão e aprovação dos documentos 

encaminhados, além de análise do desenvolvimento do PMSB. 

Os membros dos comitês atuarão no processo de elaboração e implantação do 

PMSB, buscando retratar as necessidades da sociedade, bem como o ouvir os 

anseios da população, a fim de se obter o máximo aproveitamento deste momento de 

para proposição de melhorias ao meio ambiente e à sociedade que nele se insere, 

atendendo os objetivos e princípios da Lei 11.445 de 2007. A Figura 4.3 mostra o Sr. 

Romer Fraga esclarecendo alguns pontos importantes sobre o PMSB e o papel dos 

membros dos comitês.  
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Figura 4.3 – Apresentação dos Comitês de trabalho. 

 REUNIÕES COMUNITÁRIAS DE CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

TÉCNICO-PARTICIPATIVO DO PMSB 

Nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2015, a empresa Evolua Ambiental 

Engenharia e Consultoria em parceria com a Prefeitura Municipal de Presidente 

Kennedy trabalhou para a realização das Reuniões Comunitárias de Construção do 

Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB. Antecipadamente às reuniões, foram 

realizadas ações de articulação entre os entes envolvidos (secretarias municipais, 

organizações, etc.) buscando o apoio destas instituições para a realização dos 

eventos, além de mecanismos de divulgação. Através do desenvolvimento de um 

trabalho comprometido em atender as diretrizes da legislação quanto à elaboração do 

plano, a responder as expectativas da população sobre o acesso ao saneamento 

básico e articulado com os diversos setores que compõem a sociedade civil 

organizada e as secretarias municipais de Presidente Kennedy, foi possível a 

realização de um evento colaborativo e participativo. 

Em 23 de novembro de 2015, às 19:00 horas foi realizada, no Ginásio de 

Esportes da Comunidade São Paulo, a 1ª Reunião Comunitária de Construção do 

Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB. Inicialmente foi realizado o 

credenciamento dos convidados, quando assinaram a lista de presença e receberam 

uma pasta com material informativo, caneta, bloco e formulário de propostas. O 

espaço, por ser iluminado e arejado, conseguiu atingir o objetivo de comportar todos 

os participantes de maneira que ficassem confortáveis durante a realização da 

reunião. 
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Figura 4.4 – Credenciamento dos participantes – Comunidade São Paulo 
 

 

Figura 4.5 – Momentos iniciais da reunião – Comunidade São Paulo 

Para auxiliar na palestra, foram utilizados slides de apresentações com o 

conteúdo proposto, os quais podem ser visualizados no Anexo 5, e foram mostrados 

com o uso de projetor de mídia de alta resolução e tela de projeção. 

A abertura da reunião comunitária deu-se com a fala do Secretário Municipal 

de Meio Ambiente Leandro Rainha (Figura 4.6) discorrendo sobre a importância da 
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construção do Plano Municipal de Saneamento Básico e dos esforços municipais para 

cumprir a Lei no 11.445/2007 (Política Nacional de Saneamento) e Lei no 12.305/2010 

(Política Nacional de Resíduos Sólidos). Também comentou sobre o 

comprometimento dos gestores municipais em colaborar para a construção de um 

plano que atenda aos anseios da população e principalmente da importância da 

participação popular. 

 

Figura 4.6 – Secretário Municipal de Meio Ambiente – Leandro Rainha 

Ao final das apresentações realizadas pelo secretário municipal de meio 

ambiente Leandro Rainha, foi realizada uma palestra (Figura 4.7) pela engenheira 

sanitarista e ambiental Nayla Motta Campos Libos e pelo engenheiro ambiental 

Alcides Pascoal Junior, abordando a construção do Plano Municipal de Saneamento 

Básico e a importância da universalização desse serviço. Este momento foi 

estruturado em quatro eixos. O primeiro momento foi destinado à capacitação dos 

participantes através da socialização dos dados relevantes sobre o saneamento 

básico e saúde, além disso, houve a preocupação em esclarecer sobre o que se trata 

o saneamento e quais benefícios alcançados pela população com a universalização 

do acesso. O momento também foi reservado para a apresentação da Lei n° 11.445 - 

Lei Federal do Saneamento Básico que trata do abastecimento público de água 

potável, tratamento do esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais 

e limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. 
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Figura 4.7 – Técnica da empresa Evolua Ambiental – Nayla Libos 

Os técnicos da empresa Evolua Ambiental apresentaram a situação atual dos 

eixos de saneamento básico de drenagem e manejo de águas pluviais, e limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos, com dados levantados anteriormente ao evento, 

sendo base para a construção participativa do relatório do diagnóstico. 

Após a explanação das informações supracitadas, os técnicos da Evolua 

Ambiental passaram a palavra para os representantes da administração pública 

municipal, o secretario Leandro Rainha e o técnico Maycon Valpasso Almeida, 

detentores das informações sobre os eixos de saneamento básico de Abastecimento 

de Água e Esgotamento Sanitário. 

Seguindo o roteiro previsto da reunião comunitária, além da captação de relatos 

verbais do público, os técnicos da empresa Evolua Ambiental apresentaram mapas 

temáticos de Presidente Kennedy sobre os quatro eixos de saneamento básico, 

orientando o público a apontarem os problemas e aspectos relevantes de cada eixo, 

contribuindo assim para a elaboração do diagnóstico técnico-participativo (Figura 4.8 

e Figura 4.9). 
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Figura 4.8 – Dinâmica com o uso de mapas temáticos – Comunidade São Paulo 
 

 

Figura 4.9 - Dinâmica com o uso de mapas temáticos – Comunidade São Paulo 

Após a realização da dinâmica com o uso de mapas temáticos sobre os eixos 

de saneamento básico, e preenchimento dos formulários de sugestões, foi oferecido 

um lanche aos participantes, com refrigerante acompanhado de salgados. Na 

sequência do lanche, a reunião comunitária foi encerrada. 
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Figura 4.10 – Lanche – Comunidade São Paulo 

No dia 24 de novembro de 2015 às 19:00 horas, a segunda reunião comunitária 

foi realizada no ginásio de esportes da Escola Municipal Bery Barreto de Araújo, 

localizado na Comunidade Jaqueira, e seguiu o mesmo roteiro descrito na reunião 

comunitária supracitada. O espaço, por ser iluminado e arejado, conseguiu atingir o 

objetivo de comportar todos os participantes de maneira que ficassem confortáveis 

durante a realização do evento. 

 

Figura 4.11 - Credenciamento dos participantes – Comunidade São Paulo 
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Figura 4.12 – Apresentação – Comunidade Jaqueira 
 

 

Figura 4.13 – Apresentação – Comunidade Jaqueira 
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Figura 4.14 – Público efetuando relatos verbais – Comunidade Jaqueira 
 

 

Figura 4.15 – Panorama da organização do evento – Comunidade Jaqueira 
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Figura 4.16 – Lanche – Comunidade Jaqueira 

No dia 25 de novembro de 2015 às 19:00 horas, a terceira reunião comunitária 

foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores, localizado no Centro Municipal, e 

seguiu o mesmo roteiro descrito nas duas reuniões anteriores. O espaço, por ser 

iluminado e arejado, conseguiu atingir o objetivo de comportar todos os participantes 

de maneira que ficassem confortáveis durante a realização do evento. 

 

Figura 4.17 - Credenciamento dos participantes – Centro 
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Figura 4.18 - Apresentação – Centro 
 

 

Figura 4.19 – Apresentação – Centro 
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Figura 4.20 – Slide de apresentação projetado – Centro 
 

 

Figura 4.21 – Lanche - Centro 

No total, foram realizadas 03 (três) reuniões em locais distintos do município, 

com a intenção de abranger todas as localidades, houve uma campanha intensa de 

mobilização social, com distribuição de faixas sobre os eventos em locais estratégicos 

do município e carro de som anunciando a data e o horário das reuniões, durante 

vários dias e em horários alternativos, com intenção de alcançar o maior número 
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possível de pessoas. No total, o número de participantes em todas as reuniões foi de 

173 (cento e setenta e três), sendo: 

• 55 (cinquenta e cinco) na Comunidade São Paulo; 

• 82 (oitenta e dois)) na Comunidade São Paulo; 

• 36 (trinta e seis) no Centro. 

Os formulários de propostas e sugestões contidos na pasta foram recolhidos e 

foram utilizados para construção do diagnóstico. O Anexo 4 mostra os formulários 

preenchidos. 

Conclui-se que as reuniões comunitárias foram bastante produtivas e o seu 

resultado foi positivo, pois em todos os momentos de debates houve participação da 

população que contribuiu com depoimentos sobre a realidade dos serviços de 

saneamento básico de sua comunidade. 

As reuniões comunitárias de construção do Diagnóstico Técnico-Participativo 

do Plano Municipal de Saneamento Básico de Presidente Kennedy, foram 

fundamentais para ouvir os anseios da população, e as contribuições foram de 

extrema importância para a continuidade do plano, que tem intenção de se orientar no 

sentido de ir ao encontro das necessidades da comunidade, considerando os 

apontamentos feitos por cada cidadão presente nos momentos de debate. 

4.4.1 Divulgação  das  reuniões  comunitá ria s  e  mate ria l d idá tico 

A divulgação das reuniões comunitárias que ocorreram nos dias 23, 24 e 25 de 

novembro de 2015, foi feita por diversos instrumentos, em conformidade com o 

proposto no Produto 3 – Plano de Mobilização Social. Foram feitas 04 (quatro) faixas, 

04 (quatro) banners, divulgação contratada em rádio, carro de som, visitas aos órgãos 

públicos, rede social, mala direta, envio de ofícios, entre outros que garantiram o 

sucesso e eficiência do evento. 

Como material didático utilizado nos eventos do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Presidente Kennedy, foram disponibilizadas 1.000 (mil) 

pastas, conforme modelo da Figura 4.22 e Figura 4.23. 
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Figura 4.22 – Modelo de Pasta (455 x 310 mm) – PMSB de Presidente Kennedy (Frente e Verso) 
 

 

Figura 4.23 - – Modelo de Pasta (455 x 310 mm) – PMSB de Presidente Kennedy (interior) 
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As figuras abaixo mostram as faixas utilizadas para a divulgação das reuniões 

comunitárias de construção do diagnóstico do PMSB, observa-se que em cada 

localidade foi confeccionada uma faixa personalizada. 

 

Figura 4.24 – Faixa (3,00 x 0,90 m) – Reunião comunitária – Comunidade São Paulo 
 

 

Figura 4.25 - Faixa (3,00 x 0,90 m) – Reunião comunitária – Comunidade Jaqueira 
 

 

Figura 4.26 - Faixa (3,00 x 0,90 m) – Reunião comunitária – Centro 

Buscando esclarecer sobre os objetivos da elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, foram confeccionados 04 (quatro) banners, conforme mostra a 

Figura 4.27. 
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Figura 4.27 – Banner (0,90 m x 1,20 m) 
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Foram encaminhados convites aos atores sociais envolvidos na construção do 

Plano Municipal de Saneamento Básico, buscando garantir a presença de seus 

responsáveis nas reuniões comunitárias, conforme mostra a Figura 4.28. 

 

Figura 4.28 – Convite para participação das Reuniões Comunitárias 

Foi feita a divulgação das datas e locais das reuniões Comunitárias através da 

veiculação em rádio local e em carro de som, conforme Quadro 4.1. 
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Quadro 4.1 – Divulgação em rádio local e carro de som – Reuniões Comunitárias 
“- A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy tem a satisfação em convidá-lo para 

participar da Reunião Comunitária de construção do diagnóstico do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

- Juntos vamos discutir os problemas de água, esgoto, resíduos sólidos (que é a destinação 

do lixo) e drenagem de agua da chuva, 

- Ajude o Município a encontrar soluções para que nossa cidade tenha mais saúde e 

qualidade de vida. 

- A reunião será realizada na Segunda Feira, dia 23 de novembro, às 19h, na Comunidade 

São Paulo no Ginásio de Esportes de São Paulo. 

Participe! ” 

“- A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy tem a satisfação em convidá-lo para 

participar da Reunião Comunitária de construção do diagnóstico do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

- Juntos vamos discutir os problemas de água, esgoto, resíduos sólidos (que é a destinação 

do lixo) e drenagem de agua da chuva, 

- Ajude o Município a encontrar soluções para que nossa cidade tenha mais saúde e 

qualidade de vida. 

- A reunião será realizada na Terça Feira, dia 24 de novembro, às 19h, na Comunidade 

Jaqueira, na Escola Municipal Bery Barreto de Araújo. 

Participe! ” 

“- A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy tem a satisfação em convidá-lo para 

participar da Reunião Comunitária de construção do diagnóstico do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

- Juntos vamos discutir os problemas de água, esgoto, resíduos sólidos (que é a destinação 

do lixo) e drenagem de agua da chuva, 

- Ajude o Município a encontrar soluções para que nossa cidade tenha mais saúde e 

qualidade de vida. 

- A reunião será realizada na Quarta Feira, dia 25 de novembro, às 19h, no Centro, na 

Câmara Municipal de vereadores. 

Participe! ” 

Aproveitando o website institucional do município de Presidente Kennedy - ES, 

no link sobre notícias do município (<http://presidentekennedy.es.gov.br/noticia>) foi 

inserida a notícia sobre a realização do respectivo evento, e também no website local 

“Kennedy em Dia” (http://kennedyemdia.com.br/noticia), garantindo assim que, de 

diversas formas de divulgação, todos fossem informados sobre o importante evento 
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que iria ocorrer no município. Para visualizar as notícias veiculadas em websites de 

Presidente Kennedy, o Anexo 6 mostra o conteúdo veiculado. 

 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PMSB DE 

PRESIDENTE KENNEDY 

A empresa Evolua Ambiental Engenharia e Consultoria LTDA. – EPP, em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, mobilizou para a 

realização do último evento que teve como objeto principal a apresentação da minuta 

de lei do PMSB e a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Presidente Kennedy. 

A Audiência Pública foi realizada em uma única apresentação, no dia 30 de 

março de 2015 às 19:00 horas, no Auditório do Espaço Núcleo do Idoso, localizado 

na área central do município. No total, o número total de participantes da Audiência 

Pública foi de 20 (vinte), o Anexo 7 apresenta a lista de presença do Evento. 

O evento foi gravado, conforme arquivo de vídeo disponível na mídia de DVD 

que integra o presente relatório. 

Uma vez que as reuniões realizadas anteriormente, para construção e 

discussão do PMSB abordaram detalhadamente as questões técnicas relativas aos 

serviços de saneamento, esta audiência pública visou apresentar a síntese do 

processo de construção do plano e levar ao conhecimento do público a existência da 

minuta de lei do Plano. 

O evento foi iniciado após o credenciamento dos participantes (Figura 4.29), 

quando assinaram a lista de presença e receberam uma pasta personalizada do 

PMSB com bloco de anotações, caneta e um formulário de participação popular 

(Figura 4.30). O espaço, por ser iluminado e climatizado, conseguiu atingir o objetivo 

de comportar todos os participantes de maneira que ficassem confortáveis durante a 

realização da audiência. 

 

   

87 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 

Figura 4.29 – Credenciamento dos participantes 
 

 

Figura 4.30 – Mesa de credenciamento dos participantes (materiais distribuídos) 

Estavam presente o secretário municipal de meio ambiente Leandro Rainha, o 

secretário de obras e serviços urbanos Miguel Ângelo Lima Qualhano, além de outros 

membros dos comitês executivo e coordenação, diversos técnicos da administração 

pública e representantes da sociedade civil em geral. 

Da empresa de consultoria contratada para apoio na elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico estavam presentes a coordenadora dos trabalhos a 

engenheira sanitarista e ambiental Nayla Libos, e o engenheiro ambiental Alcides 

Pascoal Junior. 
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Figura 4.31 – Presentes na Audiência Pública 

Para auxiliar na apresentação dos resultados obtidos, foram utilizados slides 

de apresentações com o conteúdo especifico, os quais podem ser visualizados no 

Anexo 9, e foram mostrados com o uso de projetor de mídia de alta resolução, tela de 

projeção, além de equipamento de som e ótima qualidade. 

A abertura da audiência foi realizada pelo Secretário Municipal de Meio 

Ambiente Leandro Rainha (Figura 4.32), que falou sobre a legislação federal 

relacionada aos serviços de saneamento básico, as vantagens para a sociedade 

quando os gestores públicos investem em saneamento de qualidade, e principalmente 

os benefícios que o município de Presidente Kennedy pode obter após a elaboração 

do PMSB, por tratar-se de um planejamento com metas e prioridades a serem 

cumpridas no horizonte de 20 anos, garantindo qualidade de vida para toda a 

população. 

 

Figura 4.32 – Secretário Municipal de Meio Ambiente Leandro Rainha 
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Após as explanações do secretário Leandro Rainha, a engenheira sanitarista e 

ambiental Nayla Libos (Figura 4.33) apresentou as questões de planejamento 

inseridas no PMSB de Presidente Kennedy. Na sequência foi passada a palavra para 

o engenheiro ambiental Alcides Pascoal Junior, que concluiu as explicações sobre os 

relatórios de planejamento, com metas de imediato, curto, médio e longo prazo, e a 

obrigatoriedade de atualização periódica do PMSB, ajustando-se à situação atual do 

município. 

 

Figura 4.33 – Engenheira Sanitarista e Ambiental da Evolua Ambiental 
 

 

Figura 4.34 – Engenheiro Ambiental da Evolua Ambiental 

Finalizando as apresentações técnicas da audiência pública, o secretário 

municipal de obras e serviços públicos Miguel Ângelo Lima Qualhano (Figura 4.35), 
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apresentou itens das infraestruturas de saneamento básico de Presidente Kennedy 

que estão sendo executados ou com projetos para melhorias. Após as explanações 

do secretário de obras, a Audiência Pública foi finalizada. 

 

Figura 4.35 – Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Após as apresentações, foi oferecido um lanche aos participantes (Figura 4.36 

e Figura 4.37), com refrigerante acompanhado de salgados. Na sequência do lanche, 

a Audiência Pública foi encerrada. 

 

Figura 4.36 – Lanche – Audiência Pública 
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Figura 4.37 – Lanche – Audiência Pública 

Esta Audiência Pública atingiu os objetivos do evento, uma vez que pode 

apresentar para os presentes como o PMSB foi construído e a minuta de lei do PMSB, 

esclarecendo a todos sobre o PMSB de Presidente Kennedy e, obteve-se a aprovação 

do PMSB por unanimidade. 

4.5.1 Divulgação  da  Audiê nc ia  Pública  

Seguindo a metodologia apresentada no item 4.4.1 - Divulgação das reuniões 

comunitárias e material didático, a divulgação foi feita por diversos meios, em 

conformidade com o programado no Plano de Mobilização Social. Foram feitas 4 

(quatro) faixas, divulgação contratada em carro de som, visitas aos órgãos públicos, 

mala direta, envio de ofícios, publicação de edital de convocação para participação do 

evento (Anexo 10), entre outros que garantiram o sucesso e eficiência do evento.  

As figuras acima mostram as faixas utilizadas para a divulgação da Audiência 

Pública do PMSB. 

 

Figura 4.38 – Faixa (3,00 X 0,90 m) – Audiência Pública 
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Figura 4.39 – Faixa da Audiência Pública – Centro 

Aproveitando o website institucional do município de Presidente Kennedy - ES, 

no link sobre notícias do município (<http://presidentekennedy.es.gov.br/noticia>) foi 

inserida a notícia sobre a realização do respectivo evento, e também no website local 

“Kennedy em Dia” (http://kennedyemdia.com.br/noticia), garantindo assim que, de 

diversas formas de divulgação, todos fossem informados sobre o importante evento 

que iria ocorrer no município. Para visualizar as notícias veiculadas em websites de 

Presidente Kennedy, o Anexo 11 mostra o conteúdo veiculado. 
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5 FINALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 

PRESIDENTE KENNEDY 

A finalização do PMSB de Presidente Kennedy, foi realizada no decorrer do 

mês de abril de 2016. Como etapa final, teve-se a organização de todos os produtos 

até então elaborados conforme as recomendações apresentadas no âmbito do 

Contrato no 000020/2015, Tomada de Preços no 000002/2014, Processo no 

002395/2014, firmado entre o Município de Presidente Kennedy – ES e a empresa 

Evolua Ambiental Engenharia e Consultoria LTDA-EPP, que tem por objeto a 

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos Eixos Drenagem, 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos, aditado do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Presidente Kennedy, em conformidade 

com as discriminações contidas no Edital e seus anexos. 

Realizada a organização das informações, os documentos foram 

encaminhados ao município de Presidente Kennedy para consulta do poder público 

municipal. 

O PMSB de Presidente Kennedy ainda foi aprovado durante a realização da 

Audiência Pública. Nesta audiência estiveram presentes os membros dos comitês de 

coordenação e de execução, representantes da sociedade civil organizada, 

professores, funcionários públicos, entre outros. Neste último encontro os 

representantes se posicionaram quanto ao Plano Municipal de Saneamento Básico, 

para confirmar se as carências e necessidades da sociedade estão plenamente 

contempladas dentro das metas previstas a imediato, curto, médio e longo prazo do 

PMSB (dentro do horizonte de planejamento de 20 anos).  

Esta etapa final tem por objetivo verificar a integração entre a parte técnica e 

social, sejam estas identificadas pela empresa de consultoria que desenvolvera o 

PMSB ou por relatos da população; reunião de extrema importância para finalização 

do Plano, pois é a população a parte mais interessada e afetada quando tais ações 

serão desenvolvidas, bem como quanto ao cumprimento dos prazos determinados 

para ocorrência das intervenções/modificações e investimentos. 

A aprovação do plano é necessária para possibilitar o início da execução das 

ações previstas no plano de execução (uma das etapas do PSMB de Presidente 

Kennedy), as quais visam promover melhorias nos serviços de saneamento básico 

prestados dentro dos quatro eixos de saneamento.  
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Uma vez que o plano está aprovado, este deverá ser encaminhado à Câmara 

de Vereadores para discussão, votação e institucionalização do PMSB por meio da 

criação da Política Municipal de Saneamento Básico de Presidente Kennedy. 
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Figura 1 – Slide de apresentação 01 

 
Figura 2 – Slide de apresentação 02 
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Figura 9 – Slide de apresentação 09 
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Figura 17 – Slide de apresentação 17 
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Figura 25 – Slide de apresentação 25 
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Figura 33 – Slide de apresentação 33 
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Fonte: Presidente Kennedy (2015). 

Disponível em: <http://presidentekennedy.es.gov.br/noticia/884/Prefeitura-discutirA-Plano-Municipal-

de-Saneamento.html> 
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Fonte: Kennedy em Dia (2015). 

Disponível em: < http://kennedyemdia.com.br/noticia/1772/reuniao-discute-plano-municipal-

de-saneamento> 

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 7 – Listas de Presença – Audiência Pública do PMSB 
 
  

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
 

  

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
 

  

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8 – Registro de comentários sobre o PMSB – Audiência Pública 
  

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
 

  

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9 – Slides utilizados na Audiência Pública de Institucionalização do PMSB 
 
 
  

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
Figura 1 – Slide de apresentação 01 

 
Figura 2 – Slide de apresentação 02 

 
Figura 3 – Slide de apresentação 03 

 
Figura 4 – Slide de apresentação 04 

 
Figura 5 – Slide de apresentação 05 

 
Figura 6 – Slide de apresentação 06 

 
Figura 7 – Slide de apresentação 07 

 
Figura 8 – Slide de apresentação 08 

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
Figura 9 – Slide de apresentação 09 

 
Figura 10 – Slide de apresentação 10 

 
Figura 11 – Slide de apresentação 11 

 
Figura 12 – Slide de apresentação 12 

 
Figura 13 – Slide de apresentação 13  

Figura 14 – Slide de apresentação 14 

 
Figura 15 – Slide de apresentação 15 

 
Figura 16 – Slide de apresentação 16 

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

   
Figura 17 – Slide de apresentação 17 

 
Figura 18 – Slide de apresentação 18 

 
Figura 19 – Slide de apresentação 19 

 
Figura 20 – Slide de apresentação 20 

 
Figura 21 – Slide de apresentação 21 

 
Figura 22 – Slide de apresentação 22 

 
Figura 23 – Slide de apresentação 23 

 
Figura 24 – Slide de apresentação 24 

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
Figura 25 – Slide de apresentação 25 

 
Figura 26 – Slide de apresentação 26 

 
Figura 27 – Slide de apresentação 27 

 
Figura 28 – Slide de apresentação 28 

 
Figura 29 – Slide de apresentação 29 

 
Figura 30 – Slide de apresentação 30 

 
Figura 31 – Slide de apresentação 31 

 
Figura 32 – Slide de apresentação 32 

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
Figura 33 – Slide de apresentação 33 

 
Figura 34 – Slide de apresentação 34 

 
Figura 35 – Slide de apresentação 35 

 
Figura 36 – Slide de apresentação 36 

 
Figura 37 – Slide de apresentação 37 

 
Figura 38 – Slide de apresentação 38 

 
Figura 39 – Slide de apresentação 39 

 
Figura 40 – Slide de apresentação 40 

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
Figura 41 – Slide de apresentação 41 

 
Figura 42 – Slide de apresentação 42 

 
Figura 43 – Slide de apresentação 43 

 
Figura 44 – Slide de apresentação 44 

 
Figura 45 – Slide de apresentação 45 

 
Figura 46 – Slide de apresentação 46 

 
Figura 47 – Slide de apresentação 47 

 
Figura 48 – Slide de apresentação 48 

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
Figura 49 – Slide de apresentação 49 

 
Figura 50 – Slide de apresentação 50 

 
Figura 51 – Slide de apresentação 51 

 
Figura 52 – Slide de apresentação 52 

 
Figura 53 – Slide de apresentação 53 

 
Figura 54 – Slide de apresentação 54 

 
Figura 55 – Slide de apresentação 55 

 
Figura 56 – Slide de apresentação 56 

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
Figura 57 – Slide de apresentação 57 

 
Figura 58 – Slide de apresentação 58 

 
Figura 59 – Slide de apresentação 59 

 
Figura 60 – Slide de apresentação 60 

 
Figura 61 – Slide de apresentação 61 

 
Figura 62 – Slide de apresentação 62 

 
Figura 63 – Slide de apresentação 63 

 
Figura 64 – Slide de apresentação 64 

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
Figura 65 – Slide de apresentação 65 

 
Figura 66 – Slide de apresentação 66 

 
Figura 67 – Slide de apresentação 67 

 
Figura 68 – Slide de apresentação 68 

 
Figura 69 – Slide de apresentação 69 

 
Figura 70 – Slide de apresentação 70 

 
Figura 71 – Slide de apresentação 71 

 
Figura 72 – Slide de apresentação 72 

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
Figura 73 – Slide de apresentação 73 

 
Figura 74 – Slide de apresentação 74 

 
Figura 75 – Slide de apresentação 75 

 

 
  

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 10 – Edital de convocação Audiência Pública do PMSB 
 
  

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
 

  

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 11 – – Websites de Presidente Kennedy - ES – Audiência Pública do PMSB 
 
 

  

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Plano de Trabalho e Mobilização Social 
 

 

 

 

Fonte: Presidente Kennedy (2016). 

Disponível em: < http://presidentekennedy.es.gov.br/noticia/1095/AudiA-ncia-para-discutir-Plano-de-

Saneamento-BA-sico.html> 
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