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Ficha!Técnica:!
!
A!revisão!do!Plano!Municipal!de!Saneamento!
Básico!de!Miracatu/SP!é!desenvolvido!no!
ambito!do!programa!de!Apoio!à!Gestão!
Pública,!viabilizado!pela!parceria!entre!a!
Prefeitura!Municipal!de!Miracatu,!!o!Projeto!!
Legado!das!Águas!–!Reserva!Votorantim,!o!
Instituto!Votorantim!e!o!Banco!Nacional!de!
Desenvolvimento!Econômico!e!Social.!O!
trabalho!conta!com!a!parceria!técnica!da!
Risco!arquitetura!urbana.!
!
!
!
Prefeitura!Municipal!de!Miracatu!/!SP!
CNPJ!46.583.654/0001[96!!
Prefeito!Municipal:!João!Amarildo!Valentim!
da!Costa!
www.miracatu.sp.gov.br!
T.!13!38477000!!
!
!

Projeto!Legado!das!Águas!–!Reserva!
Votorantim!
http://www.legadodasaguas.com.br!
contato@legadodasaguas.com.br!
!
Instituto!Votorantim!
www.institutovotorantim.org.br!
T.!0800!89!11729!
!
Banco!Nacional!de!Desenvolvimento!
Economico!e!Social!!
www.bndes.gov.br!
T.!21!21727447!
!
Risco!arquitetura!urbana!!
www.riscoau.com!
T.!11!34865414!
contato@riscoau.com!
!

!
O!trabalho!da!Risco!arquitetura!urbana!está!
licenciado!com!uma!Licença!Creative!
Commons!–!Atribuição!Não!Comercial!4.0!
Internacional.
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!
INTRODUÇÃO!

!

As!Políticas!públicas!territoriais!brasileiras!contam!atualmente!com!significativos!avanços!nos!
campos!teórico!e!normativo,!mudanças!estas!que!favorecem!à!ampliação!do!ordenamento!e!o!
desenvolvimento! territorial! nacional,! possibilitando! a! construção! de! cidades! mais! justas,!
salubres,!adequadas!e!acessíveis.!!

Este! novo! conjunto! normativo! tem! como! base! fundamental! o! Estatuto! das! Cidades,! lei!
nº10.257/2001,! que! regulamentou! a! Politica! Urbana! brasileira! e! estabeleceu! importantes!
referências! relacionadas! ao! planejamento! participativo! e! à! função! social! da! propriedade,!
sendo!ainda!de!fundamental!relevância,!no!âmbito!do!Saneamento!Básico!a!Politica!Nacional!
do!Saneamento!Básico!(Lei!nº11.445/2007).!

A!Política!Nacional!de!Saneamento!Básico!considera!quatro!eixos!e!suas!respectivas!relações!
como! componentes! básicos,! sendo! eles:! abastecimento! de! água,! esgoto,! resíduos! sólidos! e!
drenagem.!

A!proposta!a!seguir!apresentada!tem!previsão!de!execução!de!8!meses,!tendo!como!escopo!de!
trabalho!o!desenvolvimento!do!processo!de!revisão!do!Plano!Municipal!de!Saneamento!Básico!
(PMSB)!do!Miracatu.!

O!escopo!de!trabalho!proposto!incialmente!para!este!Plano!de!Trabalho,!prevê!a!realização!de!
4! reuniões! executivas! locais,! 3! reuniões! do! Comitê! de! Saneamento! Básico,! uma! rodada! de!
Oficinas!Participativas!com!abrangência!em!todo!o!território!do!município,!e!uma!Conferência!
Publica!sobre!o!tema,!além!do!acompanhamento!final!junto!ao!legislativo!local!para!debate!e!
encaminhamento!do!Plano!revisado!para!aprovação.!

!

! !
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1 OBJETIVOS!

!

São! objetivos! do! processo! revisão! do! Plano! Municipal! de! Saneamento! Básico! (PMSB)! de!
Miracatu:!

• Promover! o! adequado! planejamento! e! o! ordenamento! territorial! do! munícipio,!
visando!a!garantia!dos!direitos!sociais!básicos!aos!munícipes.!

• Revisar! o! Plano! vigente,! publicado! em! 2010,! adequandoto! ao! cenário! atual! e! em!
consonância!com!as!diretrizes!federais.!

• Promover! processo! de! formação! e! capacitação! dos! gestores! locais! nos! temas!
relacionados! ao! Saneamento! Básico! a! saber:! Água,! Esgoto,! Resíduos! Sólidos! e!
Drenagem!urbana.!!

• Promover!a!democracia!participativa! !e!a! sensibilização!de!grupos!da!Sociedade!Civil!
por!meio!da!criação!do!Comitê!de!Saneamento!Básico.!

• Promover,! em! parceria! com! a! Prefeitura,! Oficinas! Participativas! com! os! moradores!
para!disseminação!de!conhecimento!e!participação!popular.!!!

• Potencializar! a! captação! de! recursos! no!município! por!meio! de!monitoramento! das!
sistemáticas!relacionadas!a!propostas!voluntárias!no!SICONV.!!

• Contextualizar!o!trabalho!desenvolvido!no!âmbito!da!Reserva!“Legado!das!águas”!.!
!

!



!

!
!

6!

2 PRODUTOS!e!ETAPAS!PREVISTAS!

!

O!presente!Plano!de!Trabalho!considera!a!seguinte!estrutura!de!etapas/produtos!para!o!
desenvolvimento!da!revisão!do!Plano!de!Saneamento!Básico!de!Miracatu.!

− Produto!1:!Plano!de!Trabalho!detalhado.!
− Produto!2:!Plano!de!Mobilização,!Formação!e!Participação.!
− Produto!3:!Diagnóstico!técnico!participativo.!!
− Produto!4:!Prognóstico!e!Plano!de!Ação,!e!conclusão!da!revisão!do!Plano!Municipal!de!

Saneamento!Básico.!
− Produto! 5:! Minuta! de! lei! para! aprovação! da! revisão! do! PMSB! na! Câmara! de!

Vereadores.!

!
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3 Produto!1!–!Plano!de!trabalho!

!

O!Plano!de!Trabalho,!apresentado!no!presente!documento,!define!o!escopo!geral!de!trabalho!
necessário! para! revisão! do! PMSB,! considerando! todos! os! produtos! e! etapas! previstas,! bem!
como!seus!respectivos!cronogramas!e!ações!realizadas!no!município.!

O!Plano!de!Trabalho!abrange!essencialmente:!

• A!definição!detalhada!de!todos!as!atividades!que!serão!realizados!ao!longo!de!todo!o!
processo! de! revisão,! bem! como! seu! cronograma,! incluindo:! (A)! Reuniões! com! o!
executivo! municipal;! (B)! Reuniões! e! formação! do! Comitê! de! Saneamento! local;! (C)!
Oficinas!participativas!abertas!a!população;!(D)!Conferências!municipais.!!!

• Formatação!dos!grupos!de!trabalho!necessários!a!execução!da!revisão,!considerando:!
(A)!Grupo!executivo!local,!(B)!Comitê!municipal!de!Saneamento!Básico.!

• Formatação! de! mecanismos! de! divulgação! e! comunicação! para! a! disseminação! e! o!
acesso!às!informações!sobre!os!trabalhos!desenvolvidos.!

• Construção!de!Site!especifico!para!o!projeto,!incluindo!canal!comunicação!permanente!
e! disponibilização! de! questionário! para! recebimento! de! críticas! e! sugestões!
relacionadas!ao!Saneamento!Básico!do!município.!

3.1 !Atividades!previstas!na!etapa.!

3.1.1 1ª!Reunião! Local!para! início!dos! trabalhos!e! inicio!da! formação!do!Comitê!
Municipal!de!Saneamento!Básico.!!

!
A! atividade!deve! ser! realizada!no!mês!de! fevereiro!de!2016!e!prevê! a! apresentação!
inicial!da!consultoria!e!do!escopo!geral!do!processo!de!trabalho!ao!prefeito!municipal!
e!demais!membros!do!executivo!municipal! com!atuação! relacionada!ao!Saneamento!
Básico.! A! atividade! deverá! buscar! ainda! a! identificação! dos! líderes! comunitários,!
agentes!internos!à!administração!local!e!demais!órgãos!relacionados!ao!tema,!visando!
a!constituição!do!Comitê!Municipal!de!Saneamento.!!
!
Esta!atividade!prevê!a!programação!da!publicação!do!ato!oficial! (Decreto!municipal)!
para!formação!do!Comitê!local,!que!deve!ser!composto!necessariamente!por!membros!
do! poder! executivo,! legislativo,! da! sociedade! civil,! e! demais! representações!
significativas!ao!tema.!!
!

3.1.1.1 Objetivo,da,atividade,

!
Apresentar! a! proposta! geral! de! trabalho! ao! gabinete! do! Prefeito,! encaminhar!
providencias! para! a! formação! do! Comitê! local! e! solicitar! dados! básicos! sobre! a!
realidade!local.!

!
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3.1.1.2 Metodologia,da,atividade,

!
a. Definição!do!responsável!pela!coordenação!geral!da!revisão!do!PMSB!no!

município.!
b. Apresentação!da!estrutura!e!escopo!geral!da!revisão!do!PMSB!à!

coordenação!municipal!do!Plano;!
c. Levantamento!das!entidades,!lideranças,!gestores!e!instituições!locais!

relacionadas!ao!desenvolvimento!do!setor;!
d. Previsão!de!convocação!e!nomeação!do!Comitê!por!Decreto,!seguida!de!

publicação;!
e. Abertura!de!canal!direto!de!diálogo!e!colaboração!entre!membros!do!

Comitê!e!equipe!envolvida!no!desenvolvimento!dos!trabalhos;!
!
As!reuniões!iniciais!realizadas!para!a!formação!dos!Comitê/Conselhos!e!apresentação!
do! tema! serão! dotadas! de! mapas,! informações! e! slides! do! município! já! com! uma!
prévia! das! informações! locais! bem! como! a! metodologia! de! revisão! do! PMSB,!
considerando!referências!nos!Planos!e!legislações!nacionais!.!
!

3.1.1.3 Pessoas,envolvidas,na,atividade.,

!

Estarão! envolvidos! nestas! atividades,! os! representantes! da! consultoria! Risco& Arquitetura&
Urbana& (condutores),! a! saber:!2!arquitetos!urbanistas,! 1! cientista! social!e!1!economista;! !Os!
representantes! do! poder! público! municipal! incluindo! o! Prefeito! municipal,! assessores! do!
gabinete!e!Secretários!de!Obras!e!Agricultura!(onde!está!locado!o!setor!de!meio!ambiente);!e!
representantes!da!Unidade!ou!do!Instituto!Votorantim!quando!possível.!

!

3.1.2 Atividade!de!campo!preliminar!para!reconhecimento!geral!do!município.!

!

A! atividade! de! reconhecimento! de! campo! ira! realizar! levantamento! fotográfico! e!
georeferenciamento! de! pontos! estratégicos! do! território! do! município,! visando! o! primeiro!
reconhecimento!do!território.!!

!

3.1.2.1 Objetivo,da,atividade,

!

Realizar! levantamento!de!dados!primário!de!campo!para!execução!do!Plano,!visando!
também! a! previsão! de! setores! de! mobilização! e! o! conhecimento! geral! sobre! o!
território!do!município.!
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!

3.1.2.2 Metodologia,da,atividade,

!

As!atividades!de!campo!seguirão!a!seguinte!sequência!de!atividades:!
!
a. Determinação!de!potenciais!pontos!de!mobilização!do!munícipio,!para!futura!

realização!de!Oficinas!Participativas;!
b. Vistoria!técnica!acompanhada!de!levantamento!fotográfico!e!aplicação!de!

questionário!preliminar!aos!moradores;!
c. Construção!de!base!de!informações!sobre!o!território!para!comparação!com!

os!dados!estatísticos!disponíveis!pelo!Censo!IBGE!e!demais!dados!primários!
existentes.!

!
!

3.1.2.3 Pessoas,envolvidas,na,atividade.,

!

Estarão! presentes! nestas! atividades,! os! representantes! da! consultoria! Risco& Arquitetura&
Urbana&(condutores),!a!saber:!2!arquitetos!urbanistas,!1!cientista!social!e!1!economista.!

!

3.1.3 Resumo!das!atividades!previstas!na!etapa!de!elaboração!do!Produto!1!Plano!
de!trabalho!

!

• Reunião!Local!1!(RL1)!!
• Atividade!de!Campo!1!(AC1)!

!

!

!

!
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4 Produto!2!–!Plano!de!Mobilização!

!

O!produto!2!“Plano&de&Mobilização”!tem!como!objetivo!principal!!prever,!e!realizar,!parte!das!
atividades!necessárias!para!mobilização,!formação!e!participação,!que!perdurarão!ao!longo!de!
todas! as! etapas! seguintes! do! projeto.! Todas! as! atividades! participativas! realizadas! deverão!!
gerar! registros,! considerando! o! relato! das! reuniões! realizadas! com! o! executivo! municipal,!
ações!e!reuniões!para!formação!dos!Comitê!Local!de!Saneamento!Básico,!o!desenvolvimento!
de! Oficinas! Participativas! com! a! população,! a! realização! de! Conferências! municipais,!
abrangendo!o!seguinte!conteúdo:!

!

a. Plano!de!Mobilização,!Formação!e!Participação!detalhados.!
b. Relato!de!reuniões!e!outras!atividades!realizadas,!incluindo!atas,!memoria!fotográfica!

das!atividades,!e!demais!materiais!relacionados,!como!questionários,!rotas!de!
levantamento!de!campo!entre!outros.!

4.1 Atividades!previstas!na!etapa!! !

!

4.1.1 2ª!Reunião!Local!para!definição!do!Plano!de!Mobilização!Social.!

!
A! atividade! prevê! a! definição! dos! setores! de!mobilização! bem! como! os! respectivos!
locais! para! realização! destas! atividades,! priorizando! a! realização! de! atividades! nas!
Escolas!Públicas.!Serão!discutidas!ainda:!as!formas!de!apoio!prestadas!pela!Prefeitura!
e!também!pelos!participantes!do!Comitê!;!as!formas!de!divulgação!do!eventos;!e!!
!

4.1.1.1 Objetivo,da,atividade,

!
Garantir!o!planejamento!de!atividades!para!a!efetiva!participação!social!ao! longo!do!
processo!de!revisão!do!PMSB.!!!

!

4.1.1.2 Metodologia,da,atividade,

!
a. Definição!dos!locais!onde!serão!realizadas!as!oficinas;!
b. Debate!sobre!o!conteúdo!das!Oficinas!Participativas,!bem!como!dos!

questionários!a!serem!aplicados!para!levantamento!de!informações!locais;!
c. Definição!de!estratégia!de!apoio!para!aplicação!de!questionários!em!Escolas!

da!rede!municipal!e!estadual!e!em!Unidades!de!Saúde!Básica;!
d. Definição!de!estratégia!de!apoio!junto!aos!agentes!de!saúde!da!família!para!

distribuição!de!informativos!sobre!o!tema;!



!
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e. Apresentação!da!estrutura!e!escopo!geral!da!revisão!do!PMSB!à!coordenação!
municipal!do!Plano.!

f. Destinação!de!material!impresso!publicitário!(informativos!e!cartazes)!para!
realização!das!Oficinas.!

g. Solicitação!de!dados!necessários!a!revisão!do!Plano!Municipal!de!Saneamento!
Básico.!

!
!

4.1.1.3 Pessoas,envolvidas,na,atividade.,

!

Estarão! envolvidos! nestas! atividades,! os! representantes! da! consultoria! Risco& Arquitetura&
Urbana& (condutores),! a! saber:!2!arquitetos!urbanistas,!1! cientista! social!e!1!economista;! !Os!
representantes! do! poder! público! municipal! incluindo! o! Prefeito! municipal,! assessores! do!
gabinete!e!Secretários!de!Obras!e!Agricultura,!e!coordenadores!do!programa!Saúde!da!família.!

!

4.1.2 1ª!Reunião!ordinária!do!Comitê!municipal!de!Saneamento!Básico!

!
! Com! o! comitê! já! formado! oficialmente! por! Decreto! Municipal,! a! atividade!
prevê! o! primeiro! de! três! encontros! ordinários,! previstos! ao! longo! do! processos! de!
revisão!do!PMSB,!do!grupo!que!deverá!discutir,!avaliar!a!revisão!do!PMSB,!em!todas!as!
suas!etapas.!

4.1.2.1 Objetivo,da,atividade,

!

Realizar! debate! sobre! as! funções! do! Comitê,! incluindo! discussão! sobre! o!
regimento!interno.!
!

4.1.2.2 Metodologia,da,atividade,

!

Na!presente!reunião!será!realizada:!
!

• Apresentação!da!leitura!preliminar!do!PMSB!existente!e!da!atual!situação!do!
município!realizada!pela!Risco;!

• Apresentação!de!minuta!para!o!Regimento!interno,!para!aprovação!na!
segunda!reunião!ordinária;!

• Analise!e!debate!conjunto!sobre!a!situação!atual!do!município;!
• Articulação!de!apoio!do!Comitê!para!realização!das!Oficinas!Participativas.!

!



!
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! A! reunião! contará! com! apresentação! de! análise! crítica! do! PMSB! atual,! e! de!
modelo!de!regimento!interno!para!debate.!
!

4.1.2.3 Pessoas,envolvidas,na,atividade.,

!

! Estarão! envolvidos! nestas! atividades,! os! representantes! da! consultoria! Risco&
Arquitetura&Urbana&(condutores),!e!os!membros!nomeados!para!o!Comitê!de!Saneamento!de!
Miracatu!

!

4.1.3 Resumo!das!atividades!previstas!na!etapa!de!elaboração!do!Produto!2!Plano!
de!mobilização!

!

• Reunião!Local!2!(RL2)!!
• Reunião!do!Comitê!de!saneamento!básico!nº1!(RC1)!



!
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5 Produto!3!–!Diagnóstico!

!etapa!de!Diagnóstico!do!Plano!vigente!e!da!situação!atual!no!munícipio,!abrangerá!a!leitura!do!
atual!documento!comparada!a!situação!do!município,!considerando!demais!estudos!existentes!
sobre!o! tema,!e!a! realidade!diagnosticada! intloco,!durante!as!atividade!de!campo!e!Oficinas!
Participativas.!A! leitura!será! realizada!considerando!as!normativas! federais,!em!cada!um!dos!
temas!e!para!cada!um!dos!município.!!!

!

5.1 Atividades!previstas!na!etapa!

5.1.1 3ª!Reunião! Local!de! coordenação!para!apresentação,! análise!e!debate!dos!
Planos!e!leis!vigentes.!

!
A! atividade! prevê! a! apresentação! crítica! dos! Planos! e! leis! existentes,! considerando!
estudos! relacionados,! e! abrindo! espaço! para! analise! e! debate! conjunto! a! Prefeitura!
local.!!
!

5.1.1.1 Objetivo,da,atividade,

!

Realizar!analise!e!debate!conjunto!sobre!o!Plano!existente.!
!

5.1.1.2 Metodologia,da,atividade,

!

A!reunião!prevê:!
!

• Apresentação!da!leitura!critica!realizada!pela!Risco;!
• Analise!e!debate!conjunto!sobre!o!material!existente;!
• Solicitação!de!dados!necessários!a!complementação!do!diagnóstico!existente;!
• Pactuação!de!rotina!de!trabalho!para!revisão!e!complementação!quanto!

necessárias.!!
!
A!reunião!contará!com,!informações!e!slides,!bem!como!da!análise!crítica!dos!produtos!
disponibilizados!anteriormente!para!análise.!!
!

5.1.1.3 Pessoas,envolvidas,na,atividade.,

!

Estarão! envolvidos! nestas! atividades,! os! representantes! da! consultoria! Risco& Arquitetura&
Urbana& (condutores);! ! os! representantes! do! poder! público! municipal! incluindo! o! Prefeito!



!

!
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municipal,! assessores!do! gabinete!e! Secretários!de!Obras! e!Agricultura,! e! coordenadores!do!
programa!Saúde!da!família.!

!

5.1.2 2ª!Reunião!ordinária!do!Comitê!de!Saneamento!Básico!para!apresentação,!
análise!e!debate!do!Plano!vigente.!

!

No! âmbito! dos! Comitê! local,! a! atividade! prevê! a! apresentação! crítica! do! Plano!
existente,!considerando!estudos!relacionados,!e!abrindo!espaço!para!analise!e!debate!
conjunto.!!
!

5.1.2.1 Objetivo,da,atividade,

!

Realizar!analise!e!debate!conjunto!sobre!o!Plano!existente.!

,

5.1.2.2 Metodologia,da,atividade,

!

Na!presente!reunião!será!realizada:!
!

• Apresentação!da!leitura!critica!realizada!pela!Risco;!
• Analise!e!debate!conjunto!sobre!o!material!existente;!
• Pactuação!de!rotina!de!trabalho!para!execução!das!Oficinas!Participativas,!

trabalhos!de!campo!e!revisão!do!Plano!quando!necessária.!!
!
A!reunião!contará!com!informações!e!slides,!bem!como!da!análise!crítica!dos!materiais!
disponibilizados!para!análise.!!
!

5.1.2.3 Pessoas,envolvidas,na,atividade.,

!

Estarão! envolvidos! nestas! atividades,! os! representantes! da! consultoria! Risco& Arquitetura&
Urbana&(condutores),!e!os!membros!nomeados!para!o!Comitê!de!Saneamento!de!Miracatu.!

!

5.1.3 Oficinas!Participativas!



!

!
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As!Oficinas! Participativas! serão! realizados! em! todas! as! regiões! de!mobilização! do!município!
definidas!na!etapa!anterior!(P2).!Estas!atividades!deverão!promover!o!debate!publico!sobre!os!
temas!pertinentes!ao!processo!de!revisão!do!PMSB.!!

!

5.1.3.1 Objetivo,da,atividade,

!
Estimular! e! promover! a! democracia! participativa! através! de! atividade! realizada!
diretamente!com!os!moradores!de!cada!um!dos!setores!de!mobilização,!além!de!gerar!
dados!sobre!o!território!estudado.!

!

5.1.3.2 Metodologia,da,atividade,

!

As!Oficinas!terão!a!seguinte!metodologia!básica:!
!

a) Apresentação!do!tema!do!Plano;!
b) Debate!Público!sobre!o!tema,!buscando!a!leitura!local!realizada!pelos!

próprios!moradores;!
c) Construção!de!base!de!informações!sobre!o!território!para!comparação!

com!os!dados!estatísticos!disponíveis!pelo!Censo!IBGE!e!demais!dados!
primários!existentes.!

!
!

5.1.3.3 Pessoas,envolvidas,na,atividade.,

!

Estarão!envolvidos!nesta!atividade,!os!representantes!da!consultoria!Risco&Arquitetura&Urbana&
(condutores),!o!coordenador!do!Plano!no!Município,!e!os!membros!nomeados!para!o!Comitê!
de!Saneamento!de!Miracatu!que!se!dispuserem!a!apoiar!a!realização!das!Oficinas.!

!

5.1.4 Atividade!para!levantamento!de!campo!

Se! necessária! será! realizada! atividade! especifica! de! levantamento! da! infraestrutura! de!
saneamento! básico,! com! levantamento! fotográfico! e! georeferenciamento! de! pontos!
estratégicos.! A! atividade! deverá! ser! acompanhada! por! técnicos! das! autarquias,! empresas!
públicas,!prestadoras!de!serviço,!empresas!privadas!e!ou!concessionarias!quando!existentes.!!

&

5.1.4.1 Objetivo,da,atividade,



!
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&

Realizar! levantamento! de! dados! primário! para! complemento! ou!
desenvolvimento!dos!Planos.!
!

5.1.4.2 Metodologia,da,atividade,

!

As! atividades! de! campo! serão! construídas! dentro! da! seguinte! sequência! de!
atividades:!
!
a. Levantamento!das!infraestruturas!existentes!e!em!execução.!
b. Construção!de!base!de!informações!sobre!o!território!para!comparação!com!

os!dados!estatísticos!disponíveis!pelo!Censo!IBGE.!
c. Consolidação!das!informações!de!campo!e!informações!pesquisadas!em!

demais!fontes!para!construção!de!base!cartográfica!integrada.!
!

5.1.4.3 Pessoas,envolvidas,na,atividade.,

!

Estarão!envolvidos!nesta!atividade,!os!representantes!da!consultoria!Risco&Arquitetura&Urbana,!
e!um!membro!da!Prefeitura!Municipal!com!apoio!de!carro!oficial.!

!

5.1.5 Resumo! das! atividades! previstas! na! etapa! de! elaboração! do! Produto! 3!
Revisão!do!Diagnóstico!do!Plano!Municipal!de!Saneamento!Básico!

!

• Reunião!Local!3!(RL3)!!
• Reunião!do!Comitê!de!saneamento!básico!nº2!(RC2)!
• Oficinas!participativas!(OP)!

!



!

!
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6 PRODUTO!4!–!PROGNÓSTICO!E!PLANO!DE!AÇÃO!

! !

! Esta! etapa! do! trabalho! prevê! a! conclusão! da! revisão! com! as! necessárias!!
complementações!ao!PMSB,!considerando!sua!legislação!vigente.!O!resultado!almejado!se!da!
pela! perspectiva! de! construção! de! um! Prognóstico,! como! resposta! as! demandas!
diagnosticadas! anteriormente,! para! posterior! lançamento! do! Plano! de! Ação! onde! se!
estabeleceram! metas! físico! financeiras! e! temporais! para! a! universalização! dos! serviços! e!
infraestruturas!de!saneamento!básico!no!município.!!

! Os!produtos! finais!serão!submetidos!ao!debate!e!avaliação!do!Comitê!para!posterior!
apreciação!pública!durante!Audiência!Pública.!

!

6.1 Atividades!previstas!na!etapa!

!

6.1.1 4ª!Reunião!Local!de!coordenação!para!auxilio!à!tomada!de!decisão!quanto!a!
elaboração!do!Plano!de!Ação.!

!

A!atividade!prevê!a!apresentação!de!resultados!para!pactuação!do!novo!conteúdo!do!Plano,!
considerando!análise!realizada!na!etapa!anterior!e!estudos!relacionados.!!
!

6.1.1.1 Objetivo,da,atividade,

!
Realizar! analise! e! debate! conjunto! sobre! a! Revisão! e! complemento! do! Plano! existente! para!
definição!de!estratégia!de!ação.!

!

6.1.1.2 Metodologia,da,atividade,

!

Na!presente!reunião!será!realizada:!
!

• Apresentação!do!escopo!de!revisão!e!complemento!apresentado!pela!Risco;!
• Analise!e!debate!conjunto!sobre!o!complemento!do!Plano;!
• Auxilio!para!tomada!de!decisão!à!definição!das!metas!temporais,!financeiras!e!

quantitativas!para!universalização!das!infraestrutura!e!serviços!de!saneamento!
básico.!

!
A!reunião!contará!com,!informações,!slides!e!produtos!preliminares!preparados!pela!Risco.!!
!



!
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6.1.1.3 Pessoas,envolvidas,na,atividade.,

!

Estarão! envolvidos! nestas! atividades,! os! representantes! da! consultoria! Risco& Arquitetura&
Urbana& (condutores);! ! os! representantes! do! poder! público! municipal! incluindo! o! Prefeito!
municipal,!assessores!do!gabinete!e!Secretários!de!Obras!e!Agricultura.!

!

6.1.2 3ª!Reunião!ordinária!do!Comitê!de!Saneamento!Básico!para!apresentação,!
análise!e!debate!do!Plano!vigente.!

!

No!âmbito!dos!Comitê! local,!a!atividade!prevê!a!apresentação!crítica!do!Prognóstico!e!Plano!
Previsto,!para!debate,!análise!e!seu!encaminhamento!para!aprovação.!!!
!

6.1.2.1 Objetivo,da,atividade,

!

Realizar!analise!e!debate!conjunto!sobre!o!material!produzido.!
!

6.1.2.2 Metodologia,da,atividade,

!

Na!presente!reunião!será!realizada:!
!

• Apresentação!do!Plano!de!Ação!preliminar,!considerando!as!metas!
quantitativas,!temporais!e!financeiras.!

• Analise!e!debate!conjunto!sobre!o!material!existente;!
• Pactuação!de!rotina!de!trabalho!para!encaminhamento!do!Plano!para!

Audiência!Pública.!!
!
A! reunião! contará! com! informações! e! slides,! bem! como! da! análise! crítica! dos! materiais!
disponibilizados!para!análise.!!
!

6.1.2.3 Pessoas,envolvidas,na,atividade.,

!

Estarão! envolvidos! nestas! atividades,! os! representantes! da! consultoria! Risco& Arquitetura&
Urbana&(condutores),!e!os!membros!nomeados!para!o!Comitê!de!Saneamento!de!Miracatu.!

!



!
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!

6.1.3 Audiência! Pública! Municipal! para! apresentação! dos! trabalhos!
desenvolvidos.!

A! atividade! promovera! a! apresentação! pública! do! trabalho! desenvolvido! para! apreciação! e!
questionamento!público.!

!

6.1.3.1 Objetivo,da,atividade,

!

Promover! no! âmbito! público!municipal! o! debate! sobre! o! Saneamento! Básico,! apresentando!
ainda!os!resultados!do!Plano!desenvolvido!e!dos!trabalhos!realizados.!

,

6.1.3.2 Metodologia,da,atividade,

A!Audiência!Pública!terá!como!atividades!previstas:!
!
a. Abertura!do!evento!com!o!Prefeito!da!cidade,! representantes!do!Comitê,!e!

equipe!de!consultoria!do!Plano;!
b. Apresentação!e!debate!dos!resultados!dos!trabalhos!realizados.!
c. Após! incorporados! os! questionamentos! realizados! em! Audiência,! o! Plano!

acompanhado! de! Minuta! seguira! para! a! Câmara! de! Vereadores! para! sua!
aprovação.!

!

6.1.3.3 Pessoas,envolvidas,na,atividade.,

Estarão! envolvidos! nestas! atividades,! os! representantes! da! consultoria! Risco& Arquitetura&
Urbana& (condutores),! o! Prefeito! Municipal! e! os! membros! nomeados! para! o! Comitê! de!
Saneamento!de!Miracatu.!A!atividade!é!publica!e!aberta!a!toda!população!do!munícipio.!

!

6.1.4 Resumo! das! atividades! previstas! na! etapa! de! elaboração! do! Produto! 4!
Prognóstico! e! Plano! de! Ação! para! revisão! do! Plano! Municipal! de!
Saneamento!Básico!

!

• Reunião!Local!4!(RL4)!!
• Reunião!do!Comitê!de!saneamento!básico!nº3!(RC3)!
• Audiência!Pública!(AP)!

!

!



!
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7 Publicação!do!PMSB!e!Minuta!de!Lei!

!

A! aprovação! do! Planos! Municipal! de! Saneamento! Básico,! anteriormente! apresentados! em!
Audiência!Pública,!e!debatido!no!âmbito!do!Comitê!Municipal!de!Saneamento,!serão!também!
encaminhados!para!a!rotina!da!Câmara!Municipal!de!Vereadores.!

!

7.1.1 Atividades!previstas!na!etapa!

!

7.1.1.1 Reunião,conjunta,entre,coordenação,(4ª,Reunião,Local),,Gabinete,
do, Prefeito, e, Comitê, de, Saneamento, (3ª, Reunião, ordinária, do,
Comitê,de,Saneamento),

!
Esta!será!a!última!reunião!de!coordenação!e!Comitê/Conselho!no!âmbito!municipal!e!deverá!
contar!a!presença!do!Prefeito(a)!do!município,!membros!do!gabinete!de!governo,!secretariado!
vinculado!ao!tema!e!do!Comitê/Conselho!Local.!!
!
Durante! o! encontro! serão! apresentados! os! resultados! do! trabalho! desenvolvido! no! âmbito!
municipal.!
!

7.1.1.1.1 Objetivo!da!atividade!
!

Concluir!o!trabalho!desenvolvido!e!encaminhatlo!a!Câmara!de!Vereadores.!
!

7.1.1.1.2 Metodologia!da!atividade!
!

Na!presente!reunião!será!realizada:!
!

a. Síntese!do!trabalho!desenvolvido!em!todas!as!suas!etapas;!
b. Apresentação! dos! resultados! e! síntese! crítica! das! Oficinas! participativas! e!

reuniões!do!Comitê;!
c. Pactuação! de! cronograma! de! ação! para! execução! de! projetos! de!

infraestrutura;!
d. Submissão!da!minuta!de!lei/revisão!ao!departamento!jurídico!da!prefeitura.!

!

!

!



!
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!

7.1.1.1.3 Pessoas!envolvidas!na!atividade.!
!

Estarão! envolvidos! nestas! atividades,! os! representantes! da! consultoria! Risco& Arquitetura&
Urbana& (condutores),! o! Prefeito! Municipal! e! os! membros! nomeados! para! o! Comitê! de!
Saneamento!de!Miracatu.!!

!

!

!

!



!
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8 Cronograma!geral!

!

!


	2DD8967D-70AC-4A11-A1A2-472BF964531A: On


