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1. Introdução 

O presente documento tem como objetivo apresentar o Plano de Mobilização 

Social a ser aplicado no município de Itapeva. 

Este Plano de Mobilização Social apresenta os trabalhos de consultoria 

desenvolvidos no âmbito do Contrato Nº. 26/2013, firmado entre a Fundação 

Agência das Bacias PCJ e a N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda. EPP., 

que tem por objeto a “Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico 

conforme Lei nº 11.445/2007, contendo determinações sobre os Sistemas de 

Abastecimento de Água Potável, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais, bem como o 

Desenvolvimento do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, em 

conformidade com a Lei nº 12.305/2010”. 

Este Plano de Mobilização configura-se como ferramenta para comunicação do 

processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), garantindo o caráter 

participativo e informativo do processo, conforme preconiza a Lei nº 11.445/2007 em 

conjunto com a Lei n° 12.305/2010, que definem funções de gestão e garantia do 

atendimento essencial à saúde pública, direitos e deveres dos usuários, controle 

social e sistema de informação, como princípios fundamentais que asseguram ampla 

divulgação e participação. Tem também como objetivo promover e/ou intensificar o 

relacionamento da Prefeitura Municipal de Itapeva com a comunidade local. 
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2. Justificativa 

A estruturação de um Plano de Mobilização Social para elaboração de Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) justifica-se não apenas pela qualificada ferramenta que 

este representa, tendo em vista o caráter participativo necessário à elaboração dos 

referidos planos, mas também, pela necessidade de garantir que o embasamento da 

comunidade, acerca dos planos em questão, seja valorizado e, de alguma forma, 

representativo para o processo de elaboração dos mesmos, o que garante, também, 

fazer um trabalho que esteja pautado pelas diretrizes do Estatuto das Cidades, 

definido na Lei n° 10.257/2001, sobretudo no que diz respeito ao item b, do inciso II, 

art.2º, que cita o “Direito da sociedade à participação na gestão municipal [...] na 

formulação, execução e avaliação dos planos de desenvolvimento urbano”.  

As ferramentas definidas no Plano de Mobilização Social auxiliarão a difusão de 

informações de forma clara e objetiva, atendendo toda a comunidade do município, 

acolhendo dúvidas, críticas e sugestões e as respondendo de forma satisfatória, 

evitando possíveis conflitos decorrentes da divulgação de informações incorretas e 

incoerentes com as ações a serem executadas. 

Também contribuirão para o processo de diagnóstico das comunidades, uma vez 

que as ações participativas, enfatizadas no plano e, de acordo com o Termo de 

Referência, permitirão maior eficácia na identificação, avaliação e consideração das 

variáveis socioculturais e ambientais do município, que devem ser envolvidas na 

formulação das soluções de saneamento, desde a adequação às necessidades, 

expectativas e valores culturais da população, até as vocações econômicas e 

preocupações ambientais da cidade.  

 

2.1. Objetivo Geral 

 Desenvolver ações para a sensibilização da sociedade quanto à relevância do 

processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e 

do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e da 

importância de sua participação neste processo. 
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2.2. Objetivos Específicos 

 Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participação e 

informar os objetivos e desafios do PMSB e do PMGIRS; 

 Disponibilizar as informações necessárias à participação qualificada da 

sociedade nos processos decisórios do PMSB e do PMGIRS; e, 

 Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de 

planejamento e da fiscalização e regulação dos serviços de saneamento 

básico. 

 

2.3. Área de Abrangência 

A área de abrangência compreende tanto a população urbana como a rural do 

município de Itapeva que serão informados e consultados durante o processo de 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Será disponibilizado um 

sistema amplo de divulgação, com canais diversos de comunicação, permitindo que 

o processo de Comunicação Social aqui proposto atinja comunidades de quaisquer 

locais, inclusive com canal de contato ligado à internet.  

 

2.4. Público-alvo 

O público-alvo desta proposta compreende prioritariamente a população do 

município de Itapeva, em sua totalidade, mas a proposta em questão também 

atingirá um público diverso, pois está previsto canal de contato ligado à internet, 

além de eventos abertos à comunidade. 

No entanto, parte das ações previstas tem como foco a sociedade civil 

organizada e instituições de interface com o tema, a saber: Comitês das Bacias dos 

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Conselhos Municipais da Cidade tais como de 

Saúde, Meio Ambiente, Educação, ONGs de demais instituições ligadas ao Meio 

Ambiente, entidades representativas de bairros e/ou regiões do município. 
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3. Comunicação Socioambiental 

Este Plano tem como base o conceito de Comunicação Socioambiental, que é 

diferente de um mero fluxo informativo, pautado por indicadores quantitativos, ela 

confere existência social e qualitativa ao processo. Sendo assim, este tipo de 

comunicação tem o papel de agente que acolhe e interpreta as demandas da 

sociedade e as converge em decisões e ações do empreendedor, de modo a 

responder a essas demandas. 

Neste sentido, este plano de comunicação vai além do caráter informativo é 

voltado à participação comunitária, captação e retorno de contatos, como o aqui 

proposto. Também representa ferramenta importante, pois é um canal contínuo de 

interlocução com a comunidade que, quando eficiente, permite rápido retorno – 

denotando transparência e respeito com o cidadão, e subsidiando a elaboração de 

ações mais amplas e assertivas no que tange ao Desenvolvimento Sustentável, 

conceituado nas esferas ambiental, social e econômica. 

Para tanto, algumas atitudes são necessárias, como: a transparência nas ações 

e objetivos, a percepção do contexto sociocultural que a cerca, o foco numa relação 

de corresponsabilidade social e ambiental junto à comunidade e aos órgãos 

competentes. 

Da mesma forma, as ações a serem empreendidas na execução do Plano de 

Mobilização devem incorporar tais valores e corresponder às expectativas do Poder 

Público e da sociedade em questão. 

 

3.1. Ferramentas comunicacionais 

As ferramentas comunicacionais previstas são diversas e deverão ter conteúdos 

e linguagem adequados a cada público e a cada momento, considerando sempre a 

realidade municipal, e a fase de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico (PMSB) e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).  

Essas ferramentas deverão conter layouts planejados para que se crie uma 

identidade visual dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, de forma que estes sejam facilmente reconhecidos 

pela comunidade. Elas serão utilizadas não apenas para informar, mas também para 

auxiliar na participação da comunidade e para validação dos produtos produzidos. 



                                                                                                            

  

 

N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda. EPP. 

Rua Paissandu, 577 – Sala 3 – Centro – Mogi Mirim -SP - CNPJ – 02.470.978/0001-42 –  Inscr. Estadual – Isenta 

Tel. – (19) – 3804-1818  nsengenharia@uol.com.br 

- 5 - 

 

3.1.1. Site da Prefeitura 

Ferramenta mais ampla que tem como alvo todos os públicos. Será utilizada não 

apenas para que a comunidade possa acompanhar a elaboração do PMSB e do 

PMGIRS, mas também para acompanhar os produtos, realizar consultas, e tirar 

dúvidas através de formulário que será disponibilizado no site da prefeitura. 

Visando criar um canal de interlocução permanente e facilitar o acesso do público 

em geral às informações sempre atualizadas, sobre o PMSB e PMGIRS, os 

processos de elaboração dos dois planos citados deverão estar disponibilizados no 

site da Prefeitura Municipal de Itapeva. 

O site deverá conter todos componentes do saneamento básico, a saber:  

 

I – Abastecimento de Água 

II – Esgotamento Sanitário 

III – Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

IV – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

O site deverá conter também um espaço estruturado (formulário) para 

recebimento de dúvidas, comentários, críticas, elogios, etc. Esse espaço deverá ser 

de livre acesso, mediante pequeno cadastramento (nome, endereço de e-mail) para 

retorno do contato feito.  

A prefeitura deverá disponibilizar pessoal para providenciar o retorno da 

demanda, que deverá fazer o recebimento do contato, encaminhamento para a N S 

Engenharia, responsável pela resposta e retorno ao solicitante da informação. 

A estrutura organizacional dentro do site, bem como seu layout, deverão ser 

definidos pelos responsáveis do site da prefeitura em conjunto com a Agência PCJ e 

a empresa N S Engenharia. Deverá estar de acordo com o layout das demais 

ferramentas informativas, visando à criação de uma identidade visual dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS).   



                                                                                                            

  

 

N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda. EPP. 

Rua Paissandu, 577 – Sala 3 – Centro – Mogi Mirim -SP - CNPJ – 02.470.978/0001-42 –  Inscr. Estadual – Isenta 

Tel. – (19) – 3804-1818  nsengenharia@uol.com.br 

- 6 - 

3.1.2. Linha direta 

Como complementação ao site, visando um canal de contato para população que 

não tem a ferramenta da internet a disposição, prevê-se a implantação de uma linha 

direta, através do telefone da Prefeitura Municipal. A chamada deverá ser 

direcionada a um dos membros do grupo de trabalho local ou da equipe técnica da 

elaboração do município designada para acompanhar a elaboração dos planos, que 

receberá o contato e fará o encaminhamento para a N S Engenharia que 

providenciará resposta e retornará para a prefeitura, para que seja efetuado o 

contato via telefone ou carta impressa (após cadastramento – nome, telefone, 

endereço). 

 

3.1.3. Impressos - cartazes, folhetos e livretos. 

Poderá a critério da Prefeitura, ser efetuada a elaboração de impressos para 

divulgação de informações, convite para eventos, dentre outros. Os cartazes terão 

como objetivo divulgar os eventos a serem realizados; os folhetos informativos 

poderão ser utilizados para divulgação dos principais produtos e/ou resultados do 

processo de elaboração do PMSB e PMGIRS e, ao final de todo processo, poderá 

ser elaborado livreto contendo os Planos. Os locais de distribuição dos impressos 

serão definidos pela equipe de comunicação da prefeitura e deverão contemplar 

locais de interesse social, visando atingir toda a comunidade. Sugere-se a 

divulgação em equipamentos sociais, como biblioteca, Unidade Básica de Saúde e a 

própria prefeitura, entre outros. 

 

3.1.4. Reuniões  

O grupo de trabalho local e a equipe técnica responsável pela elaboração dos 

planos a seu critério, poderá agendar reuniões como ferramentas comunicacionais a 

serem utilizadas com públicos específicos e consistirão em espaços de participação 

direta deste público na elaboração do PMSB e PMGIRS. Poderão utilizar diversos 

formatos tais como Reuniões de partida e Reuniões de Acompanhamento. Tem 

como objetivo principal construir os planos de maneira participativa junto aos 

públicos de maior interface com o tema. Para tanto, é imprescindível um trabalho 

anterior de levantamento e seleção de lideranças comunitárias, associações 
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representativas da comunidade e aquelas inscritas em conselhos municipais, tais 

como saúde, meio ambiente, habitação, planejamento urbano, assistência social, 

entre outros, como, por exemplo, representantes dos Comitês de Bacias. 

 

3.1.5. Eventos 

O grupo de trabalho local e a equipe técnica responsável pela elaboração dos 

planos a seu critério poderá realizar Seminários temáticos e Conferências Municipais 

de Saneamento Básico ao final da elaboração dos planos. Esses eventos serão 

abertos ao público e deverão ser amplamente divulgados através do site criado para 

interlocução com a comunidade sobre o PMSB e o PMGIRS, mídia impressa de 

grande circulação local, rádio comunitária, faixa informativa fixada na prefeitura e 

nos locais a serem realizados os Seminários e Conferências públicas, dentre outros 

a serem definidos pela equipe de comunicação de acordo com a realidade 

sociocultural do município. Os eventos terão como objetivo apresentar os principais 

resultados e validá-los junto à comunidade do município.  
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4. Metodologia 

A metodologia a ser utilizada para o plano de comunicação da elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) tem como ponto de partida o conceito de 

Comunicação Socioambiental e, por isso, a comunidade local poderá participar e 

atuar como parceira das equipes responsáveis pelo Plano de Mobilização Social e 

pela elaboração do PMSB e do PMGIRS. Desta maneira, os Planos de Saneamento 

Básico e Gestão de Resíduos Sólidos serão construídos em conjunto e estarão de 

acordo com as necessidades e anseios da comunidade, o que acarretará na maior 

credibilidade dos mesmos. 

Partindo deste roteiro, a metodologia aqui proposta para o Plano de 

Comunicação Social consiste em três etapas básicas interligadas, uma vez que as 

ações e o resultado de cada uma delas subsidiam a subsequente, e que são 

subdividas de acordo com as ações necessárias para seu cumprimento, são elas: 

 

Etapa 1 – Planejamento das ações 

Etapa 2 – Execução e validação do Plano de Mobilização Social 

Etapa 3 – Audiência pública e divulgação dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 

4.1. Etapa 1 – Planejamento das ações 

Essa etapa consiste na seleção do público alvo das ações informativas previstas. 

Deverão ser identificados os Conselhos Municipais da cidade que irão participar das 

reuniões de trabalho e eventos previstos. Também serão definidas as instituições 

que irão compor o coletivo de entidades ambientalistas e entidades representativas 

de bairro que deverão ser convidadas para as ações comunicacionais com público 

específico. 

 

Nesta etapa será também planejado o conteúdo, estrutura e formato do site a ser 

elaborado como ferramenta de comunicação direta com a comunidade.  
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A prefeitura deverá providenciar a impressão e distribuição dos informativos 

referentes a esta fase do processo de elaboração dos Planos. Deverão apresentar o 

trabalho de elaboração dos Planos ao grupo de trabalho local e a equipe técnica 

responsável pela elaboração dos planos, a Agência PCJ e a N S Engenharia, bem 

como divulgar os canais informativos e de contato (site e linha direta). 

Ações previstas: 

 Definição do público alvo específico – conselhos municipais, entidades, 

associações da sociedade civil e entidades representativas de bairro; 

 Elaboração do site dos PMSB e PMGIRS; 

 Criação da linha direta; 

 Elaboração e produção de impressos de divulgação do início dos trabalhos e 

dos canais de contato. 

 

4.2. Etapa 2 - Execução e validação do Plano de Mobilização Social 

Essa etapa consiste na execução das ações previstas no Plano de Comunicação 

tais como: reuniões de partida, reuniões de trabalho, seminários, audiência pública e 

conferências. Todas as atividades previstas nessa fase estão atreladas às ações de 

elaboração dos PMSB e PMGIRS e aos componentes do saneamento básico, a 

saber: 

I – Abastecimento de Água 

II – Esgotamento Sanitário 

III – Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

IV – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

4.2.1. Reunião de Partida 

A primeira ação comunicacional prevista é a Reunião de Partida que terá como 

objetivo apresentar as ações previstas para a elaboração dos PMSB e PMGIRS e 

apresentar o endereço do site de divulgação e acompanhamento das ações e o 

número da linha direta. 
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Essas apresentações deverão ocorrer em fóruns já existentes dos públicos alvos 

específicos. Apenas no caso das entidades ambientalistas e entidades 

representativas de bairro poderá se planejar reuniões específicas a serem realizadas 

em locais de fácil acesso. 

Ações previstas 

 Contatar os responsáveis pelos fóruns já existentes para propor a 

apresentação dos trabalhos do PMSB e PMGIRS 

 Contatar entidades para agendar reunião de partida 

 Contatar entidades representativas de bairro para agendar reunião de partida 

 

Público-alvo: Agência e Comitês das Bacias dos Rios Piracicaba Capivari e 

Jundiaí; Conselhos Municipais da Cidade tais como de Saúde, Meio Ambiente, 

Educação, entre outros; Entidades ambientalistas; Entidades representativas de 

bairros. 

Quantificação: Considerando o público alvo acima o grupo de trabalho local e a 

equipe técnica responsável pela elaboração dos planos definirão o número de 

reuniões de partida para município. 

 

4.2.2. 1ª Reunião de Trabalho 

A primeira reunião de trabalho deverá ocorrer após o Diagnóstico da Situação do 

Saneamento Básico e tem como objetivo validar esse diagnóstico e, se necessário, 

complementá-lo junto ao público alvo específico. Essa ação ampliará o caráter 

participativo da elaboração do PMSB e PMGIRS. 

O conteúdo dessa reunião de trabalho deverá ter como base o Produto 3 - 

Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento básico e seus 

impactos nas condições de vida e no ambiente natural, caracterização institucional 

da prestação dos serviços e capacidade econômico financeira e de endividamento 

do Município. No entanto, o conteúdo de cada reunião deverá ser definido pela 

equipe executora do serviço e equipe executora do plano de comunicação e ter 

linguagem adequada a cada público específico. 
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Ações previstas 

 Contatar os responsáveis pelos fóruns já existentes para propor a 

apresentação do Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico; 

 Contatar entidades ambientalistas para agendar a 1ª Reunião de Trabalho; 

 Contatar entidades representativas de bairro para agendar 1ª Reunião de 

Trabalho; 

 Selecionar conteúdo e elaborar as apresentações específicas para cada 

Grupo de Trabalho; 

 Executar a reunião prevista. 

 

Público-alvo: Agência e Comitês das Bacias dos Rios Piracicaba Capivari e 

Jundiaí; Conselhos Municipais da Cidade tais como de Saúde, Meio Ambiente, 

Educação, entre outros; Entidades ambientalistas; Entidades representativas de 

bairros. 

Quantificação: Considerando o público alvo acima estima se a realização de uma 

reunião. 

 

4.2.3. 2ª Reunião de Trabalho 

A segunda reunião de trabalho deverá ocorrer após desenho dos Prognósticos e 

Alternativas para universalização dos serviços de saneamento básico e tem como 

objetivo apresentar os prognósticos e alternativas e coletar impressões e opiniões 

dos grupos de trabalho. Essa ação ampliará o caráter participativo da elaboração do 

PMSB e PMGIRS. 

O conteúdo dessas reuniões de trabalho deverá ter como base o Produto 4 - 

Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de saneamento 

básico. No entanto, o conteúdo de cada reunião deverá ser definido pela equipe 

executora do serviço e equipe executora do plano de comunicação e ter linguagem 

adequada a cada público específico. 
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Ações previstas 

 Contatar os responsáveis pelos fóruns já existentes para propor a 

apresentação dos Prognósticos e Alternativas para universalização dos 

serviços de saneamento básico; 

 Contatar entidades ambientalistas para agendar a 2ª Reunião de Trabalho; 

 Contatar entidades representativas de bairro para agendar 2ª Reunião de 

Trabalho; 

 Selecionar conteúdo e elaborar as apresentações específicas para cada 

Grupo de Trabalho; 

 Executar a reunião prevista. 

 

Público-alvo: Agência e Comitês das Bacias dos Rios Piracicaba Capivari e 

Jundiaí; Conselhos Municipais da Cidade tais como de Saúde, Meio Ambiente, 

Educação, entre outros; Entidades ambientalistas; Entidades representativas de 

bairros. 

Quantificação: Considerando o público alvo acima estima se a realização de uma 

reunião. 

 

4.2.4. 3ª Reunião de Trabalho 

A terceira reunião de trabalho deverá ocorrer após a concepção dos programas, 

projetos a ações para o Plano de Saneamento Básico e definição dos mecanismos 

de monitoramento e avaliação. Tem como objetivo apresentar os referidos 

programas e mecanismos e coletar impressões e opiniões dos grupos de trabalho 

sobre os mesmo. Essa ação ampliará o caráter participativo da elaboração do PMSB 

e PMGIRS. 

O conteúdo dessas reuniões de trabalho deverá ter como base o Produto 5 - 

Concepção dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e 

as metas do PMSB e o Produto 6 - Mecanismos e procedimentos de controle social 

e dos instrumentos para o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, 

eficácia e efetividade das ações programadas. No entanto, o conteúdo de cada 
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reunião deverá ser definido pela equipe executora do serviço e equipe executora do 

plano de comunicação e ter linguagem adequada a cada público específico. 

Ações previstas 

 Contatar os responsáveis pelos fóruns já existentes para propor a  

apresentação dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os 

objetivos e as metas do PMSB; 

 Contatar entidades ambientalistas para agendar a 3ª Reunião de Trabalho; 

 Contatar entidades representativas de bairro para agendar 3ª Reunião de 

Trabalho; 

 Selecionar conteúdo e elaborar as apresentações específicas para cada 

Grupo de Trabalho; 

 Executar se necessário reuniões. 

 

Público-alvo: Agência e Comitês das Bacias dos Rios Piracicaba Capivari e 

Jundiaí; Conselhos Municipais da Cidade tais como de Saúde, Meio Ambiente, 

Educação, entre outros; Entidades ambientalistas; Entidades representativas de 

bairros. 

Quantificação: Considerando o público alvo acima, se necessária, estima-se a 

realização de uma reunião. 

 

4.2.5. Seminário aberto à comunidade 

Após a concepção dos programas, projetos e ações, como rege o Produto 5 - 

Concepção dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e 

as metas do PMSB e definição dos mecanismos de monitoramento e avaliação, 

como rege o Produto 6 - Mecanismos e procedimentos de controle social e dos 

instrumentos para o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e 

efetividade das ações programadas e após a discussão dos mesmos com os 
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públicos alvos específicos nas reuniões de trabalho, prevê-se a realização de 

seminário no município, aberto ao público em geral: 

 

 Seminário Municipal de Saneamento Básico e de Gestão de Resíduos Sólidos 

 

Esse evento terá como foco a apresentação dos resultados dos dois produtos 

acima citados (Produto 5 e Produto 6) para a comunidade como um todo, mas 

também deverão apresentar uma síntese das etapas anteriores (diagnósticos, 

prognósticos e alternativas) para melhor compreensão do processo de elaboração 

do PMSB e do PMGIRS pela comunidade. 

Terão como objetivo apresentar os resultados obtidos ao longo do processo de 

elaboração do PMSB e do PMGIRS, validar esses resultados junto ao público em 

geral e oferecer para comunidade um espaço aberto para discussão dos resultados 

e propostas apresentadas, sendo um momento de escuta da comunidade. 

Os grupos de trabalho, representados pelos públicos específicos que 

participaram nas reuniões de trabalho, deverão atuar nesses seminários como 

protagonistas, junto com a Agência PCJ e a empresa N S Engenharia executora dos 

serviços de elaboração dos planos. Isso infere que esses públicos deverão participar 

inclusive da formatação dos eventos. 

 

Ações previstas 

 Apresentar a proposta do seminário para os públicos específicos durante a 3ª 

Reunião de Trabalho 

 Definir os conteúdos prioritários e o formato do seminário com os públicos 

específicos 
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 Elaborar cartazes e folhetos de divulgação do Seminário previsto 

 Divulgar o seminário no município através dos materiais impressos e do site 

da Prefeitura 

 Executar o seminário previsto com registro de todo evento 

Público-alvo: População em geral. 

Quantificação: Estima-se a realização de um seminário.  

 

4.3. Etapa 3 – Audiência Pública e divulgação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

Após elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano 

Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos de forma participativa deverá 

ser realizada a apresentação dos mesmos para conhecimento e validação da 

comunidade através de Audiência Pública, como estabelecido na Lei nº 

11.445/2007.  

A audiência será o espaço para população conhecer e opinar sobre os planos 

apresentados o que fornecerá elementos para validação ou avaliação dos planos 

propostos. 

Após a realização da Audiência Pública, o grupo de trabalho Municipal deverá 

encaminhar ao Legislativo Municipal o Projeto de Lei que estabelece a Política 

Municipal de Saneamento Básico contendo os PMSB e PMGIRS, além da 

disponibilização dos Planos para comunidade, como rege a Lei nº 11.445/2007. 

Após a aprovação da referia Lei o grupo de trabalho deverá elaborar Livreto da 

Política Municipal de Saneamento Básico para toda a população de Itapeva. 
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4.3.1. Livreto do Plano Municipal de Saneamento Básico 

O livreto do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) deverá atuar como 

documento de registro de todo processo de elaboração e será um resumo dos 

Planos escrito em linguagem clara e acessível a toda comunidade. Esses livretos 

deverão estar disponíveis para a comunidade no site da prefeitura e em locais de 

fácil acesso, além de serem distribuídos à população.  

A definição de conteúdo, linguagem e layout do livreto ficará a cargo do grupo de 

trabalho local e da equipe técnica responsável pela elaboração dos planos 

juntamente com a equipe de comunicação da prefeitura, bem como a definição da 

tiragem e forma de distribuição. 

 

4.3.2. Conferência Municipal de Saneamento Ambiental 

Após a realização da Audiência Pública e da aprovação da Lei da Política 

Municipal de Saneamento Básico, como rege o Produto 7 – Relatório do Plano 

Municipal de Saneamento Básico deverá ser realizada a Conferência Municipal de 

Saneamento Básico que apresentará os PMSB e PMGIRS a toda comunidade, em 

conjunto com as instituições que participaram mais intimamente de toda construção 

dos planos através das reuniões de trabalho. 

Esse evento têm como objetivo promover a divulgação pública  dos Planos, como 

estabelecido na Lei nº 11.445/07.   

Terão como foco a apresentação de todo o processo de construção do Plano de 

Saneamento Básico (PMSB), do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) e apresentação do plano propriamente dito, para que os munícipes 

possam analisar, definir e deliberar sobre as diretrizes da Política Municipal de 

Saneamento proposta. 
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Os grupos de trabalho, representados pelos públicos específicos que 

participaram nas reuniões de trabalho, deverão atuar nestas conferências como 

protagonistas. Isso infere que esses públicos deverão participar inclusive da 

formatação dos eventos. 

 

Ações previstas 

 Apresentar a proposta da Conferência para os públicos específicos em 

reunião específica 

 Definir os conteúdos prioritários e o formato da conferência com os públicos 

específicos 

 Elaborar cartazes e folhetos de divulgação da conferência  

 Divulgar a Conferência no município através de materiais impressos e do site 

da Prefeitura 

 Executar a Conferência prevista com registro de todo evento 

 

Público-alvo: População em geral. 

Quantificação: Estima-se a realização de uma conferência. 
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5. Considerações Finais 

 Por fim, este documento, denominado Plano de Mobilização Social consiste 

numa guia referencial e de planejamento das atividades a serem realizadas 

especificando os objetivos gerais e específicos a partir da proposição metodológica e 

de planejamento para a realização dos trabalhos. 

 O Plano de Mobilização Social – PMS é um documento integrante dos PMSB 

(Plano Municipal de Saneamento Básico) e PMGIRS (Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos) e visa, em linhas gerais, traçar as diretrizes para o 

trabalho junto à população, contribuindo para o desenvolvimento e o 

acompanhamento de ações de mobilização e participação popular no processo de 

elaboração dos Planos. 

 Em termos legais o chamado Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/2001) afirma 

em seu Artigo 2° inciso II que a “gestão democrática por meio da participação 

popular” deve ser uma prerrogativa na “formulação, execução e acompanhamento 

de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”. 

 Apesar de fundamental para o desenvolvimento dos PMSB e PMGIRS, o 

protagonismo popular está longe de ser um processo natural, por isso a necessidade 

de construção de equipamentos públicos e legais que promovam esta prática junto à 

população. 

 Os processos de mobilização e participação da sociedade civil são 

compreendidos como um produto que está sempre em construção, no sentido de 

conquistas que vão se aglutinando nos espaços sociais. A participação legítima é, 

justamente, aquela que interfere nos processos decisórios por meio da participação 

política voltada ao bem coletivo. 

NOTA: Tendo em vista que o Plano de Mobilização Social em questão contém 

ferramentas comunicacionais de divulgação que podem não ser aplicáveis ao 

município de Itapeva, devido a sua realidade local, a ata da reunião de 

apresentação do referido Plano de Mobilização Social ao Grupo de Trabalho do 

município de Itapeva, que ocorreu no dia 19/11/13  e encontra-se anexa a este 

Plano define todas e somente as ferramentas comunicacionais que esse 

município utilizará para divulgação da elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, bem como outros assuntos que lhe couber a particularidade.  
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6. Cronograma Geral 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Definição do Público alvo 

específico x

Elaboração e publicação do 

site do PMSB e PMGIRS
x x x

Criação e implantação da 

Linha Direta
x x x

Elaboração e Produção de 

impressos para início dos 

trabalhos
x x x x

Reunião de partida
o o x x

1ª Reunião de trabalho o o x x

2ª Reunião de trabalho o o x x

3ª Reunião de trabalho o o x x

Seminários o o o x x x

Atualização e monitoramento 

do site
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Monitoramento da linha direta
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Elaboração e produção de 

livreto do PMSB x x x x

Audiência Pública
o o o o x x

Legenda x Execução o Planejamento
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ANEXO I – Decreto n° 58 de 16 de setembro de 2013 – Que dispõe sobre a 

criação e constituição do Grupo de Trabalho Local e constituição do Grupo de 

Acompanhamento da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e dá outras providências.” 
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ANEXO II – Ata da reunião de aprovação do Plano de Mobilização Social, pelo 

grupo de trabalho local e pelo grupo de acompanhamento da elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do município. 
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