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APRESENTAÇÃO
O presente relatório, denominado Plano de Mobilização Social apresenta os trabalhos de
consultoria desenvolvidos no âmbito do Contrato nº 25/2013, assinado entre a Fundação
Agência das Bacias PCJ e a B&B Engenharia Ltda., que tem por objeto a “Elaboração do 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 de Águas Pluviais, bem como o
desenvolvimento do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, em
conformidade com a Lei nº 12.305/2010”.
Este documento apresenta para o município de Tuiuti, a definição do Processo de Mobilização e
Participação Social que irá acompanhar e suportar a cronologia das etapas subsequentes e as
metodologias de implantação das atividades incluindo a Audiência Pública e a Conferência
Municipal de Saneamento. Contêm também a descrição de ferramentas e métodos necessários
à divulgação do processo, formas e canais de comunicação, formas de estimular a participação
da sociedade no processo de planejamento, fiscalização e regulação dos serviços de
saneamento básico.
Com este documento dá-se atendimento ao item 10.1, item II do Termo de Referência que
norteia a presente contratação.
O presente documento é apresentado em um único volume, contendo anexos.
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1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO
O presente documento tem como objetivo apresentar o Plano de Mobilização Social a ser
aplicado no município de Tuiuti.
Este Plano de Mobilização Social apresenta os trabalhos de consultoria desenvolvidos no âmbito
do Contrato nº 25/2013, firmado entre a Fundação Agência das Bacias PCJ e a B&B Engenharia
Ltda., que tem por objeto a “Elaboração do 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 de Águas Pluviais, bem como o desenvolvimento do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos, em conformidade com a Lei nº 12.305/2010”.
Este Plano de Mobilização Social configura-se como ferramenta para comunicação do processo
de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e do 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 nº 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 Tuiuti com a comunidade local.
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2. JUSTIFICATIVA

2. JUSTIFICATIVA
A estruturação de um Plano de Mobilização Social para elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB) e do 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 nº 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.

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;
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- 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
Tuiuti 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 Tuiuti
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 e
demais instituições ligadas ao Meio Ambiente, entidades representativas de bairros e/ou regiões
do município.
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3. COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

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 e é voltado à
participação comunitária, captação e retorno de contatos, como o aqui proposto, representa
ferramenta importante, pois é 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 elaborados.
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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 o PMGIRS, os processos de elaboração dos
dois planos citados deverão estar disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Tuiuti.
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.
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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 recebimento do contato e
encaminhamento para a B&B Engenharia, responsável pela resposta e retorno ao solicitante da
informação.
A estrutura organizacional dentro do site, bem como seu layout, deverá ser definida pelos
responsáveis do site da prefeitura em conjunto com a Agência das Bacias PCJ e a empresa B&B
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).
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 designado para acompanhar a elaboração dos planos, que receberá o

contato e fará o encaminhamento para a B&B 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 do 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.
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3.1.4. Reuniões
O conselho municipal de desenvolvimento 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 do 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 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 conselho municipal de desenvolvimento 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

4. METODOLOGIA
A metodologia a ser utilizada para o plano de comunicação da elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB) e do 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
Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada 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:
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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 de 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.
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 conselho municipal de desenvolvimento e a equipe técnica responsável pela

elaboração dos planos, a Agência PCJ e a B&B 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.
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.
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Ações previstas:
- Contatar os responsáveis pelos fóruns já existentes para propor a apresentação dos trabalhos
dos 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 conselho municipal de desenvolvimento e a equipe
técnica responsável pela elaboração dos planos definirão o número de reuniões de partida para
o 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 do
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.
21
Quantificação:
- Considerando o público alvo acima estima-se a realização de 01 (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 impressos e opiniões dos grupos de trabalho. Essa ação
ampliará o caráter participativo da elaboração do PMSB e do 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.

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.
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Quantificação:
- Considerando o público alvo acima estima-se a realização de 01 (uma) reunião.
4.2.4. 3ª Reunião de Trabalho
A terceira reunião de trabalho deverá ocorrer após a concepção dos programas, projetos e ações
para o Plano Municipal 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 do 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 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, reunião.
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 01 (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 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.
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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 das
Bacias PCJ e a empresa B&B 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;
- 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 01 (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
Integrada 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.
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Após a realização da Audiência Pública, o conselho municipal de desenvolvimento 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 referida Lei, o conselho municipal de desenvolvimento deverá elaborar
Livreto da Política Municipal de Saneamento Básico para toda a população de Tuiuti.
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 conselho municipal de
desenvolvimento 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. Conferências Municipais 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 tem como objetivo promover a divulgação pública dos planos, como estabelecido na
Lei nº 11.445/2007.
Terá como foco a apresentação de todo o processo de construção do Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB), do Plano Municipal 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.
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.
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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 01 (uma) conferência.
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5. ESQUEMA METODOLÓGICO

5. ESQUEMA METODOLÓGICO

28

29

6. CRONOGRAMA GERAL

6. CRONOGRAMA GERAL
Mês 1

1

Planejamento das Ações

Etapa 1

Definição do Público alvo

2

3

Mês 2

4

5

Mês 3

6

7

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

9

10

11

Mês 4

12

13

14

15

Mês 5

16

17

18

19

Mês 6

20

21

22

23

Mês 7

24

25

26

27

Mês 8

28

29

30

31

32

x

específico
Elaboração e publicação
do site do PMSB
Criação e implantação da
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Linha Direta
Elaboração e Produção
de impressos para início
dos trabalhos

Execução e Validação do PMSB

Etapa 2

Reunião de partida

x

x

1ª Reunião de trabalho

o

o

x

x

2ª Reunião de trabalho

o

o

x

x

3ª Reunião de trabalho

o

Seminários

Atualização
monitoramento do site

e

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Monitoramento da linha

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

x

x

x

x

direta

Pública

Consulta

Etapa 3

Elaboração e produção
de livreto do PMSB
Conferências

Produto 1 - Plano de

E

Trabalho
Produto 2 - Plano de

E

Mobilização Social
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Produtos do PSBM

ENTREGA

Produto 3 - Diagnóstico

E

Produto 4 - Prognósticos

E

Produto 5 - Concepção

E

de programas e projetos
Produto

6

Monitoramento

e

E

avaliação
Produto 7
PMSB
O – planejamento
X - execução
E - entrega

-

Relatório

E
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, este documento, denominado Plano de Mobilização Social consiste num guia referencial
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 devido a sua
realidade local, a ata da reunião de apresentação do referido Plano de Mobilização Social ao
Grupo de Trabalho do município de Tuiuti, que ocorreu no dia 03/12/2013 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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8. ANEXOS

8. ANEXOS
Os anexos do presente documento são:


Decreto de Nomeação do Grupo de Trabalho e Acompanhamento Local;



Memória técnica e lista de presença referentes à reunião de apresentação relativa ao
desenvolvimento dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos - PMSB e PMGIRS de 24 municípios das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ, realizada na Coordenadoria de Defesa
Agropecuária – CDA / Campinas – SP em 23/09/2013;



Slides utilizados na Reunião de 23/09/2013;



Ata e lista de presença da reunião realizada no dia 03/12/2013 referente à divulgação do
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), apresentação do Plano de Trabalho e do
Plano de Mobilização Social, e, aprovação das ferramentas comunicacionais;



Documento de aprovação do presente Plano de Mobilização Social.
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ATA DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA
FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS
MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
– PMSB e PGIRS, BEM COMO DA DEFINIÇÃO DO ESCOPO, DOS OBJETIVOS, DO
PROCESSO CONSTRUTIVO E DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.
Aos vinte e três de setembro de 2013 realizou-se na sede da Coordenadoria de Defesa
Agropecuária – CDA, localizada na Avenida Brasil, nº 2.340, Campinas – SP, reunião entre
representantes dos municípios da Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ, dentre
eles Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Extrema, Ipeúna, Itapeva, Itatiba, Jaguariúna,
Jarinu, Joanópolis, Louveira, Morungaba, Nazaré Paulista, Rafard, Saltinho, Tuiuti, Valinhos,
Vargem (dos 24 convocados), das Companhias de Saneamento COPASA/MG e SABESP/SP,
das empresas contratadas para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico e
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - B&B ENGENHARIA LTDA, e NS ENGENHARIA
SANITÁRIA E AMBIENTAL S/S LTDA. – EPP, da Promotoria – GAEMA/PCJ e da Fundação
Agência das Bacias PCJ.
1. Abertura: A abertura da reunião foi realizada pela sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi –
Diretora Presidente em Exercício, da Agência das Bacias PCJ, com os devidos agradecimentos
ao Dr. Heinz Otto Hellwig – Coordenador da CDA, pela cessão do espaço para a realização da
reunião, além do sr. Luiz Antônio Brazi da CATI/SAA, que prestou suas considerações.
2. Informes: A sra. Patrícia anunciou e agradeceu também, a presença dos representantes
dos municípios, bem como da Promotoria Pública Estadual - GAEMA/PCJ, nas pessoas dos
srs. Dr. Geraldo Navarro Cabañas – 24º PJ de Campinas, Dr. Ivan Carneiro Castanheiro – 2º
PJ de Americana e Dr. Rodrigo Sanches Garcia – 4º PJ de Valinhos. A sra. Patrícia fez
referência à pesquisa realizada no ano de 2012, pela Coordenação de Gestão da Agência das
Bacias PCJ, junto aos municípios da Bacia, a respeito da necessidade de elaboração de
Planos Municipais de Saneamento Básico, para aqueles municípios que até então não o
tinham aprovado, em atendimento à Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, totalizando
24 municípios. Baseada na demanda, bem como nas necessidades expostas pelos municípios
da bacia, a Agência inseriu também, no edital de contratação de empresa de consultoria
especializada a elaboração dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, em
atendimento à Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Foram contratadas com recursos
da Cobrança Federal, com base na modalidade técnica e preço, duas empresas de consultoria
para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico e Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos , sendo que edital previu a contratação por lotes de municípios, sendo 4
(quatro) lotes, com 6 (seis) municípios cada:
Tabela 1 – Distribuição de municípios por lote.

Fonte: ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Fundação Agência das
Bacias PCJ e os municípios/companhias de saneamento).

As empresas contratadas e a divisão dos respectivos lotes encontram-se descritos a seguir: A)
B&B ENGENHARIA LTDA com sede à Rua Guararapes, nº 1.664, Brooklin Novo, na cidade de
São

Paulo,

inscrita

no

CNPJ

sob

nº07.140.111/0001-42

e

Inscrição

Estadual

nº

146.965.445.117. Representante: Sócio e proprietário, Sr. Luis Guilherme de Carvalho
Bechuate. Contrato n° 25/2013 - Lotes 1, 2 e 3; e B) NS ENGENHARIA SANITÁRIA E
AMBIENTAL S/S LTDA. – EPP, com sede à Rua Paissandú, nº 577, sala 03, Mogi Mirim - SP,
inscrita no CNPJ sob nº 02.470.978/0001-42 e Inscrição Estadual isenta. Representante: Sócio
e proprietário, Sr. Neiroberto Silva. Contrato nº 26/2013 - Lote 4.
Pauta Proposta: 1. Abertura da reunião e agradecimentos; 2. Introdução e explanação sobre o
processo licitatório, bem como sobre o histórico da necessidade de elaboração dos Planos; 3.
Apresentação das empresas contratadas para o desenvolvimento dos Planos Municipais de
Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMSB e PGIRS); 4. Explanação
pelas empresas contratadas: revisão do escopo dos trabalhos, nivelamento conceitual,
cronograma de execução e produtos, responsabilidades e atribuições das partes e demais
assuntos pertinentes; 5. Abertura para questionamentos, colocações por parte dos municípios,
promotoria e companhias de saneamento; e 6. Encaminhamentos, conclusão e encerramento.
3. Apresentações:
Apresentação das Propostas - O Sr. Luis Guilherme de Carvalho Bechuate, representante da
empresa B&B Engenharia iniciou sua explanação, a partir da revisão do escopo dos trabalhos

de consultoria técnica e apresentou uma revisão conceitual das informações referentes aos
temas inerentes ao saneamento básico, com a finalidade de nivelamento do conhecimento.
Os quatro eixos relativos à temática dos planos, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem,
foram explanados na apresentação ministrada pelo Sr. Luis Guilherme, que ressaltou que os
Planos serão instrumentos de desenvolvimento dos municípios, configurando-se como
documentos de diretrizes, objetivos e metas. Os Planos não seguem a estrutura de um projeto,
mas configuram-se como documentos de ordenamento das questões tangentes ao
saneamento básico municipal. Com relação à integração das Leis Federais nº 11.445, de 05 de
janeiro de 2007 (que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis
nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho
de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e
dá outras providências) e nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (que Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências),
a primeira torna obrigatório a todos os municípios, a elaboração de Planos Municipais de
Saneamento Básico. O Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, o qual regulamenta a Lei nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico, e dá outras providências, define em seu art. 26, § 2: “A partir do exercício financeiro de
2014, a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será
condição para

acesso a recursos orçamentários da UNIÃO...”; o atendimento à segunda,

constitui uma condição fundamental para que os municípios continuem tendo acesso à
recursos da União, destinados ao tema (prazo legal: agosto de 2012). Foi explicado que o
PMGIRS pode estar inserido no Plano de Saneamento Básico integrando-se com os planos de
água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos, previstos na Lei nº 11.445/2007. Neste
caso deve ser respeitado o conteúdo mínimo definido em ambos os documentos legais. Foi
apresentado o diagrama que define a sequência de elaboração dos Planos:

Figura 1 – Diagrama PMSB

Fonte: B&B Engenharia Ltda

O sr. Guilherme complementou que os PMSB elaborados devem estar compatibilizados com as
propostas definidas no PLANSAB – Plano Nacional de Saneamento Básico, sob a coordenação

da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, conforme
determina a Lei 11.445/2007 e a Resolução Recomendada nº 33, de 1º/03/2007, do
ConCidades. O PLANSAB tem o objetivo de melhorar o sistema de saneamento básico do País
- eixo central da política federal para o saneamento básico. Sua expectativa de formalização é
em 2013. A questão da participação social no processo de desenvolvimento dos planos foi
abordada como fator preponderante para o propósito dos mesmos, de mobilização social e
construção participativa. O cronograma de serviços e os produtos a serem entregues foram
apresentados, conforme tabelas 2 e 3 abaixo:
Tabela 2 – Cronograma de serviços
Peso
Relativo

ATIVIDADES

Prazo (meses)
Mês 1

P1 - PLANO DE TRABALHO

8%

P2 - PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

10%

P3 - 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 econômicofinanceira e de
endividamento do Município.
P4 - PROGNÓSTICO e alternativas para
universalização dos serviços de saneamento
básico. Objetivos e Metas.
P5 - CONCEPÇÃO para os 4 (quatro) eixos dos
serviços de saneamento básico, dos programas,
projetos e ações necessárias para atingir os
objetivos e as metas do PMSB e definição das
ações para emergência e contingência
P6 - Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos
serviços de saneamento básico, mecanismos e
procedimentos de controle social e dos
instrumentos para o MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA da eficiência, eficácia e
efetividade das ações programadas.
P7 - Relatório do PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

PRODUTOS

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

34%

12%

12%

12%

12%

100%

Fonte: B&B Engenharia Ltda
Tabela 3 – Produtos

LEGENDA DA ENTREGA DE PRODUTOS

ENTREGAS

Produto 1 Plano de Trabalho

15 dias

Produto 2 Plano de Mobilização Social

Mês 01

Produto 3 Diagnóstico dos Sistemas

Mês 03

Produto 4 Prognósticos, Objetivos e Metas

Mês 04

Produto 5 Concepção dos Sistemas

Mês 05

Produto 6

Mecanismos de Avaliação, Regulação e Controle Social e Estudo de
Viabilidade Econômico-Financeira e Modicidade Tarifária

Produto 7 PMSB Final Consolidado

Mês 06

Mês 07

Fonte: B&B Engenharia

Com relação às responsabilidades das partes, as mesmas serão definidas no Plano de
Trabalho referente aos serviços prestados, e todas elas (contratante, contratadas, municípios e

companhias de saneamento) deverão ser cumpridas pelos respectivos responsáveis, a fim de
possibilitar a evolução e efetividade da elaboração dos trabalhos propostos. É de suma
importância que haja a disponibilização de informações referentes aos sistemas de
saneamento básico dos municípios, por parte das companhias (prestadoras de serviços –
COPASA/MG e SABESP/SP), das prefeituras e dos demais órgãos detentores de tais
informações. O sr. Neiroberto Silva da empresa NS Engenharia fez suas considerações a
respeito dos assuntos tratados e complementarmente, ressaltou o caráter de Lei, do PMSB e
PGIRS, bem como a importância da renovação do mesmo a cada quatro anos, antes da
elaboração/renovação do Plano Plurianual Municipal. Com relação ao PLANASA, o mesmo
deverá ser aprovado até o final do ano vigente. Conforme informações advindas do Ministério
das Cidades, é possível que haja certa flexibilização com relação ao prazo de 31/12/2013,
estabelecido para a conclusão dos PMSB, para os municípios que não o possuírem até a data
supracitada, desde que os mesmos assinem um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta ou
então, para aqueles que se encontram em fase de elaboração dos Planos. Entretanto, a
prioridade no pleito de recursos será para os municípios que já tenham o Plano devidamente
aprovado. Com relação à participação popular, o sr. Neiroberto ressaltou a importância e
necessidade de efetivação da mesma a fim de conferir aos Planos elaborados, características
compatíveis com a realidade de cada município. Adicionalmente, comentou a respeito da
importância do cumprimento aos prazos estabelecidos pela Fundação Agência das Bacias
PCJ, bem como pelas empresas contratadas, no que se refere ao envio e informações e
documentação aplicáveis, os quais subsidiarão os trabalhos. Foi questionado por alguns dos
representantes dos municípios presentes na reunião, a respeito dos trâmites envolvidos no
fornecimento dos dados relativos ao saneamento básico às empresas contradadas, via
Agência das Bacias PCJ, pelas companhias de saneamento/ concessionárias. A sra. Elaine
Franco de Campos resgatou a questão do estabelecimento de Termos de Cooperação Técnica
entre a Fundação Agência das Bacias PCJ e as companhias de saneamento/ concessionárias
(duas concessionárias – COPASA e SABESP; e um Departamento de Água e Esgoto – DAEVValinhos), o que formaliza o compromisso firmado, principalmente no que tange à
disponibilização dos dados. Ainda sobre o assunto, o Sr. Neiroberto ressaltou a importância da
inclusão de representantes das concessionárias no Grupo de Trabalho a ser estabelecido pelos
municípios. A sra. Patrícia, de modo a detalhar a questão dos Termos de Cooperação Técnica
estabelecidos junto às concessionárias SABESP e COPASA, apontou que os municípios
atendidos por cada uma delas foram indicados no texto dos termos. O sr. Guilherme destacou
a importância de estabelecer um sistema de parceria entre todos os envolvidos, o que
contribuirá sensivelmente para a eficácia do processo e das atividades que o compõe.
O Dr. Ivan Castanheiro – GAEMA questionou a respeito da não inclusão no Termo de
Referência relativo à contratação de empresa para a elaboração dos Planos Municipais de
Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, dos temas drenagem urbana e
poluição difusa. Adicionalmente, ressaltou que de acordo com as Políticas Nacionais de
Resíduos Sólidos e de Saneamento Básico, considerando o horizonte de 20 anos dos planos,

ainda que os mesmos possam ser revisados a cada 4 anos ou a qualquer momento, seria de
grande importância a avaliação da possibilidade de readequação do Termo de referência, no
que tange à inserção dos fatores mencionados, anteriormente ao tempo recomendado para a
revisão dos planos tradicionalmente. A sra. Elaine, acerca do Termo de Referência
mencionado, citou as fontes utilizadas para a elaboração do mesmo, dentre elas o Ministério
das Cidades, FUNASA e o material “passo a passo” produzido pelo Estado de São Paulo. O sr.
Neiroberto, em resposta aos questionamentos do Sr. Dr. Ivan, falou a respeito da necessidade
de elaboração do cadastro de redes de drenagem urbana, planos de micro e macrodrenagem,
além das inúmeras dificuldades encontradas no decorrer da elaboração dos mesmos pelos
municípios, além de representarem metas de implantação em curto prazo. Sobre a questão da
poluição difusa, também questionada pela promotoria do GAEMA, uma das tratativas para tal,
apontadas pelo sr. Neiroberto foi a adoção de programas de educação ambiental voltados para
as questões de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, o que se configura também como
um dos objetivos e metas pertencentes ao Plano de Gerenciamento Integrado, além das
tratativas de logística reversa, disposição de materiais recicláveis e eletrônicos. O fomento à
criação de consórcios intermunicipais relativos à disposição de resíduos sólidos, também foi
apontado pelo Sr. Neiroberto. O Dr. Rodrigo Sanches Garcia - Promotor GAEMA (4º PJ de
Valinhos) questionou a respeito das tratativas a serem adotadas para com as comunidades
isoladas pertencentes aos municípios, com a observação de que algumas delas são
relativamente grandes. Adicionalmente, questionou a respeito das medidas que serão adotadas
no que se refere ao fato de que vários municípios já estão finalizando os Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, principalmente no que tange à integração desses planos
com os de saneamento. O Dr. Rodrigo levantou a questão da sensível necessidade de inclusão
da elaboração de estudo gravimétrico no Termo de Referência licitado, o que possibilitará a
identificação das principais características dos resíduos gerados pelos municípios. Também
citou a imensa dificuldade no estabelecimento da comunicação social, observada pela
promotoria pelo acompanhamento das atividades de outras regiões do país, principalmente
com relação à disponibilização dos planos em tempo hábil para as audiências públicas, o que
deveria ser feito com pelo menos 15 dias de antecedência. A ausência da divulgação prévia
mencionada é ou pode ser causa de nulidade do processo. A sra. Elaine, em resposta a um
dos questionamentos da promotoria, resgatou a questão da pesquisa realizada pela Agência
junto aos municípios da Bacia PCJ, à época, referente à necessidade de recurso para a
elaboração de PMSB. Concomitantemente à pesquisa, muitos dos municípios levantaram a
necessidade também de elaboração de PGRS. A sra. Elaine também ressaltou que, para os
municípios que já possuem algum dos planos em elaboração ou finalizados, o material
produzido será recebido e, posteriormente, realizada a revisão e integração dos mesmos, pelas
empresas contratadas conforme aplicável. O sr. Neiroberto salientou que a Lei nº 11.445/07
faculta a realização de consulta pública ou audiência pública, e que o Termo de Referência
elaborado faz referência à segunda. Todos os objetivos e requerimentos da mesma serão
efetivamente cumpridos, tendo como foco principal a participação popular. O sr. Guilherme, em

resposta ao questionamento relativo às comunidades isoladas, expôs que poderão ser
adotadas soluções individuais ou coletivas, além do diagnóstico das mesmas. Tratamentos
individuais serão dados a possíveis problemas pontuais identificados nessas áreas. Com
relação à gravimetria, o sr. Guilherme afirmou que a mesma não foi prevista no Termo de
Referência elaborado, bem como que o plano de contratação não possibilita a realização da
mesma. Porém, serão consultados e utilizados estudos disponíveis com maior proximidade da
realidade dos municípios. Para os casos em que os municípios não tenham o estudo
elaborado, será recomendado que o faça, de forma a possibilitar a prospecção dos dados
inerentes ao mesmo. O Dr. Ivan questionou sobre o tempo hábil necessário para a elaboração
de estudos gravimétricos pelos municípios, além do comprometimento do processo de logística
reversa, diretamente atrelado à realização ou não do referido estudo. O sr. Guilherme, em
resposta, afirmou que em tese há tempo hábil, porém devem ser levados em consideração os
trâmites burocráticos envolvidos o que atrela-se ao comprometimento e/ou inviabilidade do
processo. O sr. Guilherme ainda ressaltou que é fundamental que se faça a composição
gravimétrica, partindo-se do pressuposto de que só é possível gerenciar aquilo que se mede,
entretanto, existe certa urgência no cumprimento do prazo contratual (8 meses), mas que
certamente a questão estará contemplada nos objetivos e metas estabelecidos. O Dr. Rodrigo
levantou a possibilidade da Agência elaborar novamente uma consulta aos municípios, porém
esta com relação à presença ou não de estudos gravimétricos elaborados pelos mesmos,
como sendo uma solução adequada para a questão. Para os municípios que não tiverem os
estudos supracitados elaborados, poderia ser adotada a licitação única ou a recomendação de
elaboração e acompanhamento individual de cada um dos municípios, processo este que
poderia ser realizado em paralelo à elaboração dos PMSB e PGIRS, como uma questão de
planejamento. O Dr. Geraldo, do GAEMA Campinas, reiterou a recomendação do Dr. Rodrigo,
no que tange ao planejamento, levando-se em consideração a base de dados produzida pela
gravimetria, sendo que a presente sugestão alinha-se com a apresentada anteriormente, no
sentido de que a Agência centralize a questão de forma a evitar maiores dificuldades no
decorrer da realização delegada apenas aos municípios. O sr. Neiroberto afirmou que um
termo de referência acerca da contratação de estudo gravimétrico dificilmente será feito pelos
municípios, individualmente. O Dr. Ivan alegou que o recurso a ser investido na realização de
estudo gravimétrico pode ser inicialmente considerado um gasto adicional para o município,
porém o mesmo configura-se exatamente de maneira a contrariar esta primeira interpretação.
A questão do gerenciamento de resíduos abrange o Estado todo, no decorrer da elaboração
dos trabalhos inerentes ao tema, a promotoria acompanhará a mesma também no sentindo de
orientação das regiões, o que é de suma importância no estabelecimento da logística reversa
(conforme Lei 12.305/10), no que se refere à responsabilidade pós-consumo, a qual não é
conferida aos municípios, mas sim às empresas, o que precisa estar muito claro nos Planos de
Resíduos Sólidos. A oneração das empresas, no momento em que houver a mensuração da
quantidade e tipo de lixo produzido, muitos setores serão identificados como envolvidos. A
oneração referenciada não é facultativa, mas sim obrigatória, o quanto antes a mesma for

identificada através do diagnóstico da composição do lixo, mais satisfatório e coerente será o
sistema de estabelecimento das cobranças inerentes ao tema. A sra. Patrícia ressaltou que a
questão isolada do gerenciamento de resíduos não se configura compatível com as atribuições
dos Comitês PCJ, bem como de que uma verificação junto ao jurídico da Agência das Bacias
PCJ será feita, no que se refere a um possível aditamento de contrato e/ou solução técnicojurídica mais adequada. A sra. Patrícia e o Dr. Ivan fizeram referência à Lei Federal nº 12.862,
de 17 de setembro de 2013, a qual altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, com o objetivo de incentivar a
economia no consumo de água. O sr. Neiroberto afirmou que a questão das perdas hídricas se
encontram inclusas no Plano de Bacias, que estabelece metas com relação às mesmas, bem
como com relação à temática educação ambiental, dentre outras. Sobre o estabelecimento dos
grupos de trabalho locais, pelos municípios, o sr. Guilherme destacou a importância da
despolitização do mesmo, de forma a conferir aos grupos criados um caráter técnico e de
representatividade no que tange aos temas a serem abordados. A sra. Elaine determinou junto
à diretoria da Agência das Bacias PCJ e empresas contratadas, o prazo (27/09/2013) para
entrega do Decreto municipal referente à criação dos grupos de trabalho e acompanhamento,
pelos municípios, com destaque para a necessidade de nomeação dos representantes de cada
esfera da administração e outras pertencentes ao município, de forma a possibilitar o contato
além de estabelecer o fluxo de informações necessárias às próximas etapas do trabalho. O Dr.
Ivan orientou as companhias de saneamento, COPASA e SABESP a encaminharem os dados
pertinentes solicitados, diretamente à Agência das Bacias PCJ, com cópia para os municípios,
otimizando assim o fluxo de informações e dados inerentes ao processo. O Dr. Rodrigo,
complementarmente ao Dr. Ivan, ressaltou que qualquer contestação ou indisponibilidade no
repasse de dados solicitados, por parte das concessionárias está sujeito as sanções legais,
sendo que os municípios, caso identifiquem algum tipo de dificuldade no acesso aos dados
necessários à elaboração dos trabalhos, poderá acionar o jurídico do município ou, quando
aplicável, o Ministério Público. A promotoria GAEMA/PCJ continuará acompanhando os
trabalhos a serem desenvolvidos nas próximas etapas e encontram-se à disposição para
quaisquer outras informações que se fizerem necessárias. A sra. Patrícia agradeceu a todos os
presentes e deu a sessão por encerrada. Eu, Marina Peres Barbosa, redigi a presente ata.

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

Sérgio Razera

Elaine Franco de Campos

Dir. Técn. e Presidente em exercício

Diretor Admin. e Financeiro

Coordenadora de Projetos

Agência das Bacias PCJ

Agência das Bacias PCJ

Agência das Bacias PCJ

Relatório Fotográfico Reunião Dia 23/09/2013

25/10/2013

Evento de lançamento do Programa de
Desenvolvimento dos Planos Municipais de
Saneamento Básico e Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, promovidos pela Fundação
Agência das Bacias PCJ.

Abertura:
 Termo de Convênio/Cooperação entre a Fundação Agência das
Bacias PCJ e municípios, para elaboração dos PMSB e PMGIRS;
 Licitação promovida pela Agência PCJ, para contratação de
empresas de consultoria para a elaboração dos trabalhos;
 Apresentação do escopo a desenvolver, empresas, produtos ,
responsabilidades e atribuições das partes.
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Agente Promotor:

Empresas Contratadas:

AGENDA

- Escopo Contatado (lotes);

- Nivelamento Conceitual PMSB e PMGIRS;
- Cronograma e Produtos;
- Atribuições/Responsabilidades das Partes.
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ESCOPO DO TRABALHO
 Escopo Contratado: Prestação de serviços de consultoria especializada para elaborar os
Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) nos termos da Lei 11.445/07 e Decreto
7.217/10 e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), nos termos
da Lei 12.305/10, para os Municípios de:
Lotes

Lote 1

Lote 2

Lotes

Municípios

Municípios

Rafard

Pedra Bela

Elias Fausto

Ipeúna

Jaguariúna

Lote 3

Charqueada

Saltinho
Toledo

Louveira

Tuiuti

Jarinu

Bragança Paulista

Valinhos

Itatiba

Morungaba

Pinhalzinho

Bom Jesus dos Perdões
Nazaré Paulista

Lote 4

Extrema
Itapeva

Vargem

Camanducaia

Joanópolis

Sapucaí-Mirim

NIVELAMENTO CONCEITUAL
O QUE É SANEAMENTO BÁSICO?

O SANEAMENTO BÁSICO é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:
• abastecimento de água;
• esgotamento sanitário;
• drenagem urbana e manejo das águas pluviais e;
• limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

3

25/10/2013

NIVELAMENTO CONCEITUAL

O SANEAMENTO BÁSICO é parte integrante do
SANEAMENTO AMBIENTAL, que tem caráter de maior
abrangência, incluindo-se:
• Poluição atmosférica
• Controle de pragas e vetores;
• Emissões industriais e
• Outros fatores relacionados a gestão ambiental.

NIVELAMENTO CONCEITUAL
O QUE É O PMSB?
O PMSB é um documento e funcionará como instrumento de desenvolvimento do município
na área de saneamento básico, estabelecendo diretrizes para o saneamento no município,
trazendo diversos benefícios à população, melhorando a qualidade de vida. A elaboração do
PMSB é obrigatória, conforme a Lei 11.445/2007.

O QUE É O PMGIRS?
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS consiste no
planejamento sobre o gerenciamento de resíduos sólidos nos municípios brasileiros, imposto
pela Lei 12.305/10 e Decreto 7.404/10. Este plano constitui uma condição fundamental para
que os municípios continuem tendo acesso à recursos da União, destinados ao tema.
Prazo Legal Agosto de 2012.
O PMGIRS pode estar inserido no Plano de Saneamento Básico integrando-se com os
planos de água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos, previstos na Lei nº
11.445/2007. Neste caso deve ser respeitado o conteúdo mínimo definido em ambos os
documentos legais.
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NIVELAMENTO CONCEITUAL

Aspectos Legais
 Lei Federal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007): estabelece
diretrizes para a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos;
 Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010): estabelece
diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos.
Lei de Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005): permite estabilizar
relações de cooperação federativa para a prestação desses serviços;

NIVELAMENTO CONCEITUAL
Princípios Fundamentais dos Serviços de Saneamento, segundo a Lei
11.445/07:

I - universalização do acesso;
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as
atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de
saneamento básico, propiciando à população o acesso na
conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das
ações e resultados;
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos disponíveis em todo o município de
forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

5

25/10/2013

NIVELAMENTO CONCEITUAL
Princípios Fundamentais dos Serviços de Saneamento, segundo a Lei
11.445/07:

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as
peculiaridades locais e regionais;
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional,
de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de
proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante
interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para
as quais o saneamento básico seja fator determinante;
VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

NIVELAMENTO CONCEITUAL
Princípios Fundamentais dos Serviços de Saneamento, segundo a Lei
11.445/07:
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade
de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e
progressivas;
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e
processos decisórios institucionalizados;
X - controle social;
XI - segurança, qualidade e regularidade;
XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente
dos recursos hídricos.
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NIVELAMENTO CONCEITUAL
A Lei 11.445/2007
Marco regulatório
Define e estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico
e para a política federal de saneamento básico
O saneamento básico contempla:
 o abastecimento de água;
 o esgotamento sanitário;
 a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
 a drenagem e manejo de água pluviais.
Decreto nº 7.217 – 21 de junho de 2010.

NIVELAMENTO CONCEITUAL

PMGIRS
Após anos de vácuo regulatório, a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010,
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre os princípios,
objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão
integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos
econômicos aplicáveis.

Segundo a Lei nº 12.305/10, os planos são instrumentos da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (art. 8º), sendo que todo gerenciamento desses resíduos são
planejados e estruturados por este instrumento.
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NIVELAMENTO CONCEITUAL

PMGIRS
A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada possibilita principalmente:
-Subsidiar o poder público na racionalização e priorização dos investimentos para o
setor, principalmente na confecção e condução de contratos com a iniciativa
privada.

- Identificar oportunidades de gestão associada entre municípios, através de
consórcios públicos ou outros arranjos regionais.

- Planejar o cumprimento de metas progressivas até o atingimento da obrigação de
se receber apenas rejeitos nos aterros sanitários a partir de agosto de 2014,
conforme exige a PNRS.

NIVELAMENTO CONCEITUAL

PMGIRS
A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada possibilita principalmente:
- Desonerar a máquina pública identificando os geradores responsáveis pela
confecção dos Planos de Gerenciamento de Resíduos do setor privado, e pela
Logística Reversa.

- Criar sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses
serviços,

assegurando

assim

a

sustentabilidade

econômico-financeira

e

promovendo a universalização dos serviços de limpeza pública e
manejo de resíduos, prestados com eficiência e eficácia e sob controle social.

8

25/10/2013

NIVELAMENTO CONCEITUAL

NIVELAMENTO CONCEITUAL
PMSB

Política
Municipal de
Saneamento
Básico;

Instituição de
um Conselho e
Fundo Municipal
de Saneamento;

O Conselho
demanda o
PMSB, nos
moldes da
Lei
11.445/07;

Elaboração
do PMSB

Audiência
Publica;

Decreto
do PMSB;

Contrato
de
Programa.
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NIVELAMENTO CONCEITUAL
PMSB
Requisito Obrigatório
(Leis 11.445/07 e 12.305/10)

Credenciamento

Qualificação para Obtenção de
Recursos Federais

NIVELAMENTO CONCEITUAL

Caracterização
Municipal

Viabilidade
EconômicoFinanceira

Diagnóstico dos
Sistemas

PMSB

Mecanismos de
Avaliação,
Regulação e
Controle Social

Proposições
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NIVELAMENTO CONCEITUAL

PMSB e PMGIRS
 Para o alcance dos Objetivos e Metas do Município, foram

1. Disposição dos Resíduos Sólidos urbanos;
a) Resíduos Sólidos Secos Recicláveis;
Lei nº
12.305/10

b) Resíduos Sólidos orgânicos;
2. Resíduos Sólidos da construção civil;
3. Resíduos sólidos de saúde;

UNIVERSALIZAÇÃO

Lei 11.445/07

constituídos programas segundo a classificação seguinte:

Fronteira

4. Resíduos volumosos;
GERENCIAMENTO – 3R

5. Resíduos verdes;

Abordagens na legislação

6. Logística reversa.

NIVELAMENTO CONCEITUAL

PLANSAB
O Governo Federal e o Conselho das Cidades (ConCidades) estão trabalhando na
continuidade

do

processo

de

elaboração

do

Plano

Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), sob a coordenação da Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, conforme
determina a Lei 11.445/2007 e a Resolução Recomendada nº 33, de 1º/03/2007,
do ConCidades.

O Plansab tem o objetivo de melhorar o sistema de saneamento básico do País eixo central da política federal para o saneamento básico. Expectativa de
formalização em 2013.

Os PMSB elaborados devem estar compatibilizados com as propostas definidas
no PLANSAB.
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NIVELAMENTO CONCEITUAL
NOTA: Processo de Participação da Sociedade.

Faz-se presente ao longo do desenvolvimento de todo o trabalho,

através das ferramentas que promoverão a participação da sociedade
organizada, da comunidade em geral e do próprio poder público.
Este processo efetivo de participação da sociedade se dará
especialmente pela realização de Reuniões com o Grupo de
Acompanhamento, Grupo de Trabalho local e Audiência Pública,
devidamente documentados, divulgados, disponibilizados à sociedade,
cujas manifestações deverão ser coletadas e analisadas.

NIVELAMENTO CONCEITUAL
NOTA: Processo de Participação da Sociedade.
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CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS
Peso
Relativo

ATIVIDADES

Prazo (meses)
Mês 1

P1 - PLANO DE TRABALHO

8%

P2 - PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

10%

P3 - 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 econômicofinanceira e de endividamento
do Município.
P4 - PROGNÓSTICO e alternativas para universalização
dos serviços de saneamento básico. Objetivos e Metas.

34%

P5 - CONCEPÇÃO para os 4 (quatro) eixos dos serviços
de saneamento básico, dos programas, projetos e
ações necessárias para atingir os objetivos e as metas
do PMSB e definição das ações para emergência e
contingência
P6 - Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos serviços
de saneamento básico, mecanismos e procedimentos
de controle social e dos instrumentos para o
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA da
eficiência, eficácia e efetividade das ações
programadas.
P7 - Relatório do PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

12%

PRODUTOS

100%

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 6

Mês 5

Mês 7

Mês 8

12%

12%

12%

P1 e P2

P3

P4

P5 e P6

P7

PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

LEGENDA DA ENTREGA DE PRODUTOS

ENTREGAS

Produto 1 Plano de Trabalho

15 dias

Produto 2 Plano de Mobilização Social

Mês 01

Produto 3 Diagnóstico dos Sistemas

Mês 03

Produto 4 Prognósticos, Objetivos e Metas

Mês 04

Produto 5 Concepção dos Sistemas

Mês 05

Produto 6

Mecanismos de Avaliação, Regulação e Controle Social e Estudo de
Viabilidade Econômico-Financeira e Modicidade Tarifária

Produto 7 PMSB Final Consolidado

Mês 06

Mês 07
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RESPONSABILIDADES DAS PARTES
PCJ
A Contratante disponibilizará, para consulta e análise pela Contratada, cópia dos seguintes
documentos, em via digital, ou indicação de sítio virtual:
a) Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB 2008 - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE;
b) Dados da série histórica referentes a abastecimento de água, esgotamento sanitário e
resíduos sólidos - SNIS - Ministério das Cidades;
c) Diagnósticos Simplificados (ATLAS) dos Sistemas de Abastecimento de Água Elaborados
pela Agência Nacional de Água (ANA);
d) Atlas Brasil: abastecimento urbano de água, regiões metropolitanas, Estados e Municípios,
ANA (2010);
e) Documento “Diretrizes para a Definição da Política e Elaboração do Plano de Saneamento
Básico";
f) Demais documentos que podem servir de subsídio para a elaboração do Plano de
Saneamento Básico;
g) Plano das Bacias PCJ 2010 – 2020;
h) Plano Municipal de Habitação;
i) Plano Diretor de Saneamento Básico do Município (se existir);
j) Plano Diretor de Combate às Perdas (se existir);
k) Plano Diretor de Resíduos Sólidos (se existir).

RESPONSABILIDADES DAS PARTES
PCJ
A Contratante nomeará uma Equipe de Fiscalização (Grupo de
Acompanhamento do PMSB) para acompanhar e avaliar a execução
dos serviços, que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador.
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RESPONSABILIDADES DAS PARTES
PREFEITURAS
- Caberá ao Município, uma vez aprovado o PMSB no Município, fazer cumprir as ações
de mobilização ora pactuadas com a população local, conforme recomendações
referendadas no plano.
- As ações de promoção dos eventos de mobilização social tais como reuniões e
audiências públicas, comunicação expressa, mídia, promoção de eventos, publicações,
etc. ficarão a cargo de cada um dos municípios contemplados neste TRD, cabendo à
consultoria CONTRATADA, o apoio técnico consultivo.
- Cada município contemplado neste TRD disponibilizará local apropriado para a
realização dos eventos a serem programados.
- Caso o município disponha, apresentar a consolidação das informações do Sistema de
Abastecimento de Água (captação, adução, tratamento, reservação e distribuição) com
modelagem hidráulica e análise crítica do sistema operacional.
- Analisar os produtos apresentados, assim como tomar todas as medidas gerenciais e
administrativas necessárias ao andamento dos trabalhos.

RESPONSABILIDADES DAS PARTES
PREFEITURAS
- Instituir (caso ainda não tenham), uma política municipal de saneamento básico, e
nomeie a cabo disso, um grupo multidisciplinar para compor o chamado Conselho
Municipal de Saneamento, ou Comitê Executivo, ou algo do gênero, que seja o
interlocutor do PMSB para com as parcelas da Sociedade que representam.
- Fornecer listagem da legislação pertinente aos temas saneamento básico e resíduos.
- Aprovação do PMSB.
- Implementação do PMSB.
- Avaliação e revisão do PMSB.
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RESPONSABILIDADES DAS PARTES
CONTRATADA

- Desenvolver ferramentas de gestão de saneamento básico nos municípios atendidos por
este TDR, por intermédio da elaboração do PMSB e PMGIRS.
- Diagnosticar o estado de salubridade ambiental da prestação dos serviços de
saneamento básico e estabelecer a programação das ações e dos investimentos
necessários para a universalização, com qualidade, destes serviços.
- Criar condições para promover a saúde, a qualidade de vida e do meio ambiente, assim
como organizar a gestão e estabelecer as condições para a prestação dos serviços de
saneamento básico, de forma a que cheguem a todo cidadão, integralmente, sem
interrupção e com qualidade.

RESPONSABILIDADES DAS PARTES
CONTRATADA

- Fornecer ao gestor público municipal, mediante elaboração dos PMSB e PMGIRS,
instrumentos de planejamento de curto, médio e longo prazo, de forma a atender as
necessidades presentes e futuras de infraestrutura sanitária do município.
- Estudar as alternativas e soluções dos problemas encontrados.
- Propor intervenções e melhorias nos Sistemas de água, esgoto e drenagem.
- Levantar a situação dos resíduos sólidos no município, as condições do aterro sanitário e
sua vida útil.
- Propor ações e investimentos.
- Implementar medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.
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AVISO IMPORTANTE!!

COMUNICAÇÃO

É MUITO importante que haja a disponibilização de
informações referentes aos sistemas de saneamento básico dos
municípios, por parte das companhias (prestadoras de
serviços), das prefeituras e dos demais órgãos detentores de
tais informações.

OBRIGADO!
Contatos:
 Agência de Bacias PCJ
Rua Alfredo Guedes, 1949 – Piracicaba –SP
19 3437.2100
elaine@agenciapcj.org.br
 B&B Engenharia Ltda.
Rua Guararapes, 1664 – São Paulo – SP
11 5103 2013
jamille@bbengenharia.com.br
 NS Engenharia Ltda.
Rua ...- Mogi Mirim-SP
19
nsengenharia@uol.com.br
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