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1 INTRODUÇÃO 

Diante do contrato estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Passa Quatro e a empresa Vallenge 

Consultoria, Projetos e Obras, Ltda. e baseado no Termo de Referência (TDR) apresentado, toda a 

prestação de serviço foi planejada em alguns períodos para cada produto. Desta forma, este 

documento trata-se do PRODUTO 2, ou seja, apresenta o Plano de Comunicação e Mobilização Social, 

para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Passa Quatro para as quatro 

vertentes, sendo: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. O Plano de Comunicação e 

Mobilização Social ocorre na fase inicial do processo, onde serão planejados todos os procedimentos, 

estratégias, mecanismos e metodologias que serão aplicados ao longo de todo o período de 

elaboração do PMSB visando garantir a efetiva participação social. 

Inicialmente, apresenta-se uma justificativa, embasada em conceitos de mobilização social, 

instrumento que baliza a execução do presente trabalho; o escopo do trabalho; objetivos a serem 

alcançados; pesquisas para embasamento das ações; e por fim, o planejamento das ações de 

mobilização social, as oficinas, as reuniões propostas e a audiência pública.  

O Plano de Comunicação e Mobilização Social define as formas de comunicação e os critérios a serem 

aplicados pelo poder público municipal de Passa Quatro, no processo de estímulo dos diversos atores 

sociais do município para participação efetiva da sociedade, ao longo da construção do PMSB. 

O município, por meio do Comitê de Coordenação e Comitê de Executivo, é o responsável pelo 

planejamento e aplicação do Plano de Comunicação e Mobilização Social, ao longo da elaboração do 

PMSB. Cabe ao município, envolver representantes, atores técnicos, municipais ou da sociedade civil, 

que atuem na área social, para melhor andamento deste trabalho. 
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2 JUSTIFICATIVA 

O PMSB deve ser elaborado com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado anualmente e revisado a cada 

4 (quatro) anos, tendo como principal objetivo a universalização dos sistemas públicos de saneamento 

básico, ou seja, garantir a toda população, acesso com qualidade, regularidade e quantidade dos 

serviços de saneamento básico.  

Desta forma, a população deve participar efetivamente do processo de elaboração e implementação 

do PMSB, pois o documento fundamentará os objetivos do município atendendo às necessidades das 

atuais e futuras gerações no que diz respeito aos serviços, à infraestrutura e às instalações 

operacionais de saneamento básico.  

Para que a sociedade local participe deste processo, elabora-se o Plano de Comunicação e Mobilização 

Social que orienta o município sobre como estimular os diversos atores sociais e promover a 

participação efetiva da sociedade, ao longo da construção do PMSB. Este plano define também as 

estratégias de comunicação do processo de mobilização social.  

A participação efetiva da sociedade no processo de construção das políticas públicas garante o 

exercício do controle social. A Lei n. 11.445/07 define no art. 3º (inciso IV) o controle social como [...] 

“um conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e 

de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico”. 

Um Plano de Mobilização Social eficiente deve ser integrado, com capacidade de cobrir diversos 

pontos de contato, devendo, portanto, considerar os hábitos cotidianos do público alvo. Porém para 

a mobilização social ocorrer efetivamente deve-se considerar a especificidade da ação.  

O processo de mobilização social é uma atividade de estimulo constante para promover a participação 

efetiva da sociedade, com fornecimento de informações e trocas de experiências em espaços de 

diálogo destinados a elaboração conjunta do PMSB. Neste sentido, o processo de elaboração, da 

política e da revisão do PMSB deverão ser democráticos e participativos, a fim de garantir o direito 

dos atores sociais de contribuir e reivindicar por melhorias, estreitando laços e criando parceiros em 

prol de um bem maior a favor de toda população.  

Portanto é extremamente importante que o planejamento das ações de mobilização social permita 

este envolvimento efetivo da população, sendo necessário considerar os aspectos da sociedade local 

e definir as ferramentas a serem utilizadas, em conjunto com o município. Neste sentido, a 

comunicação atua como uma ferramenta estratégica dentro do Plano de Comunicação e Mobilização 
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Social, pois estabelece relações mais éticas e democráticas com a sociedade local, contribuindo de 

maneira significativa para a construção do PMSB. 

Desta forma, é importante elaborar um Plano de Comunicação e Mobilização Social coerente e 

adequado com a realidade local, capaz de incentivar a efetiva participação social na construção do 

PMSB, visando à melhoria da qualidade de vida e da prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico, ao longo do horizonte de planejamento. 
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3 ESCOPO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O Plano de Comunicação e Mobilização Social está estruturado para atender as etapas propostas 

abaixo, que serão detalhadas no decorrer deste plano. 

 

 

FIGURA 1 - ESCOPO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

Desta forma, o Plano de Comunicação e Mobilização Social é planejado de forma integrada, para 

atingir os objetivos propostos, para o público alvo do PMSB, por meio da percepção de pesquisas e 

diagnósticos que subsidiarão o planejamento das ações, garantindo a participação efetiva da 

sociedade. 
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4 OBJETIVOS 

Para que um processo democrático e participativo seja implantado ao longo da elaboração do PMSB, 

o Plano de Comunicação e Mobilização Social deverá atingir os objetivos a seguir. 

 

 OBJETIVO GERAL 

Promover e garantir a efetiva participação da sociedade na construção do PMSB. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Planejar os mecanismos, ações, estratégias e métodos de comunicação e mobilização social que serão 

aplicados ao longo da elaboração do PMSB, considerando as características e realidade local; 

Garantir o amplo acesso às informações, propostas e andamento do PMSB; 

Despertar o caráter responsável dos munícipes em relação aos problemas ambientais e de 

saneamento básico do município; 

Conscientizar a população do seu papel de cidadão e sua influência sobre as políticas públicas, além 

de suas responsabilidades em preservar o meio ambiente e os recursos hídricos; 

Estimular a participação de atores de todos os seguimentos sociais do município; 

Incentivar o debate, acompanhamento e participação permanente dos gestores e técnicos municipais 

nas fases de elaboração do PMSB; 

Identificar os anseios do município para o saneamento básico; 

Promover a interação da comunidade local, através de oficinas democráticas, sem tendência político 

partidária; 

Envolver a população nos debates para identificação dos problemas existentes e sobre os 

investimentos necessários para o saneamento básico em toda extensão municipal; 

Sensibilizar os gestores e técnicos municipais da necessidade de se comprometerem e somarem 

esforços para aplicação e implementação do PMSB, ao longo do horizonte de planejamento, inclusive 

nos momentos de revisão e, 

Tornar a população corresponsável pela construção do PMSB e pelo acompanhamento e 

implementação ao longo horizonte de planejamento, exercendo plenamente a cidadania.  
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5 PÚBLICO ALVO 

O público alvo do Plano de Comunicação e Mobilização Social é a população local, ou seja, toda a 

população residente em toda extensão territorial do município, contemplando a zona urbana, zona 

rural, distritos, povoados e demais adensamentos populacionais. Além disso, é importante considerar 

como público alvo deste Plano de Comunicação e Mobilização Social e respectivamente do PMSB, o 

poder público local, regional e estadual, os prestadores de serviços e as organizações sociais, 

econômicas, profissionais, políticas, culturais, entre outras.  
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6 PESQUISAS 

Visando construir um Plano de Comunicação e Mobilização Social que reflita as aspirações, 

experiências e as características locais do município quanto à participação social, as pesquisas e 

dinâmicas apresentadas a seguir acontecem para orientar a etapa de planejamento das ações deste 

produto. 

 

 PESQUISA DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Os meios de comunicação são canais de interação social e compartilhamento de informações. 

Portanto, é necessário identificar os meios de comunicação existentes e os mais utilizados no 

município, que orientarão todo o fluxo de informações sobre o PMSB. 

 

 Objetivo Geral 

Identificar os meios de comunicação existentes e mais utilizados no município. 

 

 Objetivos Específicos 

Identificar os meios de comunicação disponíveis e existentes no município; 

Identificar os meios de comunicação mais utilizados e eficientes e, 

Identificar demais formas de divulgação e mobilização social, que seja característica específica do 

município. 

 

 Metodologia da Pesquisa 

Método quantitativo e a técnica de coleta de dados por meio de um questionário estruturado, com 

perguntas claras e objetivas, garantindo a uniformidade de entendimento do entrevistado.  

A pesquisa será realizada via internet, com o envio do link para acesso à pesquisa. Será entrevistado 

o profissional com conhecimentos sobre Comunicação e Mobilização Social da Prefeitura Municipal 

de Passa Quatro. O entrevistado deverá possuir acesso à internet, preencher a pesquisa por completa 

e clicar no botão “enviar”. Os dados serão apresentados e analisados posteriormente em forma de 

diagnóstico para orientar a etapa de planejamento das ações. 
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 Questionário 

O modelo do questionário segue no Anexo I e também pode ser acessado pelo link: 

https://goo.gl/pT3QLt 

 

 Diagnóstico Conclusivo da Pesquisa de Meios de Comunicação  

A pesquisa para identificação dos meios de comunicação existentes no município, foi realizada no dia 

22 de setembro de 2015 via internet, pela Secretária Municipal de Meio Ambiente Camila Evelyn 

Rodrigues Sales. As ferramentas analisadas pela pesquisa foram rádios, materiais impressos, alto 

falante, internet, televisão, entre outros. Os resultados da pesquisa de meios de comunicação 

encontram-se no Anexo II.  

Dentre as rádios existentes, o município indica duas: a rádio Mineira do Sul AM e a rádio Montanhês 

FM. Na pesquisa diagnostica-se que a Prefeitura Municipal não possui nenhum espaço de divulgação 

entre as estações de rádio e que o município apresenta apenas uma rádio comunitária: Montanhês 

FM. O uso de faixas, cartazes e panfletos são geralmente utilizados para divulgações Em Passa 

Quatro/MG e segundo as respostas obtidas, os panfletos devem ser distribuídos nos bairros de casa 

em casa, na prefeitura e nas escolas. As faixas são normalmente fixadas na praça e nas áreas centrais 

comerciais. Já os cartazes são normalmente fixados no prédio da Prefeitura Municipal e no centro 

comercial. Quanto aos jornais ou boletins impressos, o município citou o Jornal da Serra e o Jornal 

Panorama que atualmente circulam notícias regionais e em ambos os jornais a Prefeitura Municipal 

realiza suas publicações.   

No município, costuma-se utilizar o alto falante móvel como meio de divulgação, feita através de 

carros de som. 

O uso da internet como ferramenta de comunicação é fundamental para o processo de mobilização 

social. O município realiza suas divulgações por meio do site oficial da prefeitura 

(http://www.passaquatro.mg.gov.br/) e pelo Facebook com uma página já direcionada ao PMSB 

(https://www.facebook.com/PMSB-Plano-Municipal-de-Saneamento-B%C3%A1sico-de-Passa-

Quatro).  

A Prefeitura Municipal não realiza divulgações em nenhuma rede televisiva. Não foram indicados 

canais locais televisivos, porém foi a Rede Globo, o SBT e a Rede Record como canais mais assistidos 

entre a população, porém o município não possui espaço de divulgação. 

https://goo.gl/pT3QLt
http://www.passaquatro.mg.gov.br/
https://www.facebook.com/PMSB-Plano-Municipal-de-Saneamento-B%C3%A1sico-de-Passa-Quatro
https://www.facebook.com/PMSB-Plano-Municipal-de-Saneamento-B%C3%A1sico-de-Passa-Quatro
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Portanto, é fundamental abastecer os meios de comunicação com informações consolidadas, 

despertando assim o interesse da população em participar do PMSB. 

 

 DINÂMICA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS 

Visando garantir a efetiva participação social na elaboração do PMSB, a realização desta dinâmica tem 

como objetivo identificar os atores sociais do município, capazes de disseminar a ideia do PMSB, além 

de envolvê-los no processo. 

 

 Objetivo Geral 

Identificar os atores sociais do município. 

 

 Objetivos Específicos 

Identificar as organizações privadas ou públicas para auxiliar a mobilização social; 

Classificar o grau de atuação destas organizações dentro da sociedade; 

Identificar demais formas de mobilização social, que seja característica específica do município. 

 

 Metodologia da Pesquisa 

Para atingir os objetivos, utilizaremos o método de grupo focal, uma pesquisa que prevê o 

levantamento de dados por meio da interação, percepção e debate entre os participantes, na 

presença do mediador.  

Esta pesquisa é aplicada na Reunião de Abertura do PMSB onde o grupo focal é formado pelos 

integrantes do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo presentes no evento. Ao grupo, destina-

se um diálogo entre o interlocutor da contratada e os participantes. 

A realização da dinâmica acontece através da roda de conversa, onde é aplicado um questionário 

semiestruturado, formado por questões abertas no qual os integrantes dos comitês identificam os 

principais atores sociais de seu município. 
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 Diagnóstico Conclusivo da Dinâmica para a Mobilização Social: Atores Sociais 

Esta dinâmica atingiu os objetivos propostos, identificando os atores sociais existentes no município, 

conforme descrito na metodologia da pesquisa. Os resultados obtidos na dinâmica para identificação 

dos atores sociais encontram-se na ata de reunião no Anexo III, para consulta.  

Foram considerados como atores sociais a estação regional de rádio Mineira do Sul (AM 1190) e os 

radialistas Décio Cavalcante e Neri Diniz. Da mesma forma, foram citados os “Caçadores de Virtudes”, 

grupo que atua no município como agentes de projetos sociais e ambientais, a ATAM (Associação 

Terras Altas da Mantiqueira) e as redes sociais como importantes atores de mobilização. O Secretário 

de Saúde, o senhor Carlos Gonçalves da Fonseca e os vinte e dois agentes de saúde que a cidade possui 

também foram citados. 

Os integrantes dos comitês mencionaram por fim a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Estado de Minas Gerais (EMATER), o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, as Associações 

Comerciais e o Sindicato Rural, todos como atores sociais da cidade. 

Desta forma, tem-se a necessidade de fomentar a participação efetiva de todos os atores presentes 

neste capítulo, para que assim o PMSB seja integrado e participativo. 
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7 SETORIZAÇÃO E ABRANGÊNCIA MUNICIPAL 

A setorização acontece com o intuito de identificar e organizar o território municipal por setores de 

mobilização social, a fim de promover a efetiva participação social no processo de elaboração do 

PMSB. Para isso considera-se o município em toda sua totalidade e abrangência territorial, 

contemplando todas as localidades, distritos, povoados, zona urbana e rural.  

Abaixo, definem-se os setores de mobilização social do município de Passa Quatro, para a etapa de 

realização das divulgações e eventos de diagnóstico participativo. 

 

Setor de mobilização Áreas e Componentes dos setores de Mobilização Social 

1 Sede de Passa Quatro, Copacabana, Caixa D’água, Vila Tereza 

2 Registro, Caxambu, Pinheirinhos, Quilombo, Fazenda Velha, Sertão dos Martins 

3 São Geraldo e Rio das Pedras 

4 
São Francisco, Fazendinha, Santa Terezinha, São Miguel, Barrinha, Taboão, Mato 

Dentro 

5 Sertão dos Almeidas, Jurema, Ferrerinha 

6 Paiolinho e Serra dos Lamins 

7 Tronqueiras, Pé do Morro, Selinha, Sapé, Quilombinho e Palmital 

QUADRO 1 - SETORES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

Desta forma, com o município dividido e organizado por setores, garante-se a participação efetiva da 

sociedade nos eventos previstos e também acesso à informação sobre o PMSB de Passa Quatro/MG 

por meio de constante divulgações. 
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8 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

Segundo Kunsch (2003) o planejamento constitui um processo complexo e abrangente, pois deve-se 

analisar todos os pontos positivos e negativos da instituição, a fim de realizar ações viáveis e conforme 

o cenário identificado. O planejamento pode ter vários enfoques, tentando sempre atingir seu 

objetivo inicial de realizar uma ação, esses enfoques podem ser de várias dimensões, utilizando 

planejamento econômico e social, de relações públicas, de marketing, de comunicação e etc. Kunsch 

(2003) aponta ainda que o “[...] planejamento acontece em nível macro, quando é orientado para 

países e regiões e em nível micro, quando se destina às organizações individualizadas. ” 

Desta forma, as pesquisas e análises apresentadas, norteiam o planejamento de comunicação e 

mobilização social, que elaborado de maneira estratégica e respeitando as peculiaridades do 

município, estabelece relações mais éticas e democráticas dentro da sociedade, contribuindo de 

maneira significativa para a construção do PMSB. 

Portanto, para que o objetivo do Plano de Comunicação e Mobilização Social seja atingido, foram 

elaboradas 6 ações, conforme apresentadas e descritas abaixo. 

 

 

FIGURA 2 - FLUXO DE AÇÕES DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO

PLANO DE COMUNICAÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL

AÇÃO 1 AÇÃO 2

AÇÃO 3 AÇÃO 4

AÇÃO 5 AÇÃO 6
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Ação Nomenclatura 

Ação 1 Relacionamento com a Prefeitura 

Ação 2 Divulgação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Ação 3 Oficina 1 - Diagnóstico Participativo 

Ação 4 Oficina 2 - Prognóstico Participativo 

Ação 5 Reunião De Investimentos E Alternativas De Gestão 

Ação 6 Audiência Pública 

QUADRO 2 - NOMENCLATURA DAS AÇÕES DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

As ações são detalhadas individualmente nas subseções abaixo. 

 

 AÇÃO 1: RELACIONAMENTO COM A PREFEITURA 

A prefeitura como titular do planejamento e elaboração do PMSB conforme estabelecido pela Lei n. 

11.445/2007, possui responsabilidades diretas nas ações de divulgação dos processos de elaboração 

do PMSB.  

A Prefeitura Municipal de Passa Quatro o é o principal agente multiplicador do PMSB, onde são 

centralizadas as ações e seu processo de difusão. Por isso, há a necessidade de se estabelecer um 

relacionamento sólido, claro e de confiança, para que o PMSB seja realizado de maneira correta. 

 

 Público-alvo 

Prefeitura Municipal de Passa Quatro, na representação do Comitê de Coordenação e do Comitê 

Executivo. 

 

 Objetivo Geral 

Estabelecer um contato aberto, sólido e de confiança com a Prefeitura Municipal de Passa Quatro. 

 

 Objetivos Específicos 

Conscientizar a prefeitura do seu papel na construção do PMSB de seu município; 

Definir as atividades e estratégias de divulgação e mobilização social que a prefeitura deverá realizar 

no decorrer da elaboração do PMSB e,  
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Informar e nivelar os conhecimentos acerca do processo de elaboração do PMSB, suas bases, etapas, 

objetivos, metodologias, importância e implicações. 

 

 Metodologia 

Para que este relacionamento seja estabelecido com sucesso, inicialmente foi realizada a reunião de 

abertura do PMSB, visando atingir os objetivos de metodologia e etapas do PMSB com os 

representantes do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo já nomeados pela Prefeitura 

Municipal. Procedeu-se apresentando a empresa contratada, a Lei n. 11.445/07 e suas exigências e os 

objetivos, as metodologias, as etapas, as fases e as implicações relativos ao PMSB, além dos aspectos 

relacionados à mobilização e participação social. Os integrantes do Comitê de Coordenação e do 

Comitê Executivo foram orientados a compreender todas as fases do processo de elaboração do 

PMSB, bem como, sobre as suas responsabilidades durante todo o processo, sobre a importância da 

participação efetiva dos Comitês na disponibilização de informações e no planejamento em conjunto 

do PMSB. Ainda, abordou-se na participação da prefeitura na elaboração e discussão das estratégias 

de comunicação mobilização da população de Passa Quatro.  

Ainda, o contato com o município será mantido no decorrer de todo processo, via e-mail ou telefone 

e em reuniões técnicas previamente agendadas, quando houver necessidade. 

 

 Estratégia de Divulgação 

O município divulgou a reunião de abertura do PMSB, junto aos integrantes do Comitê Executivo e 

Comitê de Coordenação, por meio de e-mails e telefonemas. 

 

 Fatores Condicionantes 

Mudança de representantes da prefeitura, frente a coordenação do PMSB; 

Problemas com a comunicação interna da prefeitura e, 

Falha no recebimento de informações. 
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 Resultados Esperados 

Participação efetiva e motivada da prefeitura, na representação do Comitê de Coordenação e Comitê 

Executivo, na construção do PMSB; 

Nivelamento de conhecimento acerca das etapas de elaboração do PMSB; 

Fornecimento de informações sólidas e precisas sobre comunicação e mobilização social; 

Relacionamento com a prefeitura bem estruturado, de confiança e com troca de informações 

contínuas sobre cada fase do processo de construção do PMSB e,  

Disponibilização de informações sobre ao Saneamento Básico nas etapas de elaboração do PMSB. 

 

 Recursos Humanos e Materiais 

A consultoria realizará a condução do evento, disponibilizando material para consulta, slides da 

palestra, brindes e entrega de 250 cartilhas sobre o PMSB, para distribuição no município. 

 

 Periodicidade - Tempo de Duração 

O evento foi realizado no dia 15 de setembro de 2015 às 19h20min, no Salão da Secretaria Municipal 

de Educação situado na cidade de Passa Quatro, estado de Minas Gerais.  Como presença, teve-se a 

Secretária do Meio Ambiente Camila Evelyn Rodrigues Sales e o Secretário de Planejamento Gustavo 

Henrique Silva Ribeiro, ambos representando o Prefeito do município, o sr. Paulo José de Almeida 

Brito.  A Prefeitura Municipal de Passa Quatro, também participou da reunião com a presença dos 

integrantes do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo. 

 

 AÇÃO 2: DIVULGAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEMANETO BÁSICO 

A Lei n. 11.445/04, garante em seu artigo 19, §50, que “deve-se assegurar ampla divulgação das 

propostas do PMSB”. Desta forma, é necessário utilizar de ferramentas de comunicação que 

assegurem o cumprimento deste artigo. 
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 Público-alvo 

População local, o poder público local, regional e estadual, os prestadores de serviços, os gestores, 

técnicos e profissionais da Prefeitura Municipal de Passa Quatro, e as organizações sociais, 

econômicas, profissionais, políticas, culturais e etc. 

 

 Objetivo Geral 

Assegurar ampla divulgação das propostas do PMSB. 

 

 Objetivos Específicos 

Divulgar a Lei n. 11.445/07 e sua obrigatoriedade (elaboração do PMSB); 

Informar a população sobre a existência e elaboração do PMSB no município; 

Divulgar estudos, fases, produtos e andamento do PMSB; 

Tornar a população consciente do seu papel na construção de políticas públicas, preservação 

ambiental e dos recursos naturais;  

Despertar o interesse da população local sobre o saneamento básico; 

Garantir o exercício da cidadania e, 

Estimular a prática da participação social no processo de elaboração do PMSB, nas oficinas propostas. 

 

 Metodologia 

A metodologia para a ação de divulgação, será dividida em três atividades: 

Atividade 1 - Divulgação da Lei n. 11445/07 e das propostas do PMSB 

A Lei n. 11.445/07, as definições das diretrizes nacionais de saneamento básico, a política federal de 

saneamento básico e a obrigatoriedade de elaboração do PMSB, devem ser divulgados à comunidade 

e aos colaboradores da Prefeitura Municipal de Passa Quatro.  Por meio de reuniões nos setores, esta 

atividade visa nivelar os conhecimentos, para que no momento das oficinas propostas, a comunidade 

esteja preparada para tratar sobre o assunto.   

Atividade 2 - Divulgação das fases do PMSB e produtos realizados 
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Divulgar todas as etapas de elaboração do PMSB e disponibilizar os produtos confeccionados pela 

consultora, para consulta e acompanhamento de população. 

 

 

 Estratégia de Divulgação 

As estratégias de divulgação utilizadas foram separadas por atividades, conforme segue. 

 

Atividade 1 - Divulgação da Lei n. 11445/07 e das propostas do PMSB 

Poderão ser utilizadas ferramentas, que atinja a comunidade, como: 

CARTILHAS: distribuição de cartilhas em escolas, igrejas, comércio e comunidades rurais para 

divulgação do PMSB, conscientizando a população sobre seu papel na elaboração. A fim de iniciar o 

processo de divulgação a Vallenge disponibilizará o arquivo para divulgação eletrônica via e-mail ou 

site da prefeitura. A Vallenge também disponibilizará no dia da reunião de abertura do PMSB, 150 

(cento e cinquenta) unidades para distribuição nos locais indicados.  

PÁGINAS DE INTERNET: matérias, convites e informações publicadas no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Passa Quatro, que abordam temas como informações sobre o município, administração 

pública e interesse público. 

REUNIÕES SETORIZADAS: realização de reuniões junto à população, com o objetivo de formular uma 

política pública de saneamento, ação de mobilização e participação social, a fim de elaborar o PMSB 

com precisão e eficiência. 

 

Atividade 2 - Divulgação das fases do PMSB e produtos realizados 

Para esta atividade, deverão ser publicadas matérias jornalísticas sobre o andamento do PMSB, nas 

páginas do Facebook, no site oficial da Prefeitura e nos jornais Jornal da Serra e no Jornal Panorama 

(se possível).  É importante publicar matérias sobre o PMSB e seu objetivo, prezando pela 

transparência das ações que envolvem a construção do PMSB, fomentando a troca de informações e 

participação da sociedade nos espaços de diálogos. 

Ainda, deverá ser reservado um “box” (espaço na página da web) no site da Prefeitura Municipal de 

Passa Quatro, para divulgação e disponibilização dos produtos elaborados. 
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FIGURA 3 - PÁGINA INICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO, 2015) 

 

Com a disponibilização dos produtos, o município deverá disponibilizar um e-mail para envio de 

sugestões, caso a população tenha alguma consideração acerca dos produtos disponibilizados. 

 

 Fatores Condicionantes 

Falta de espaço na página da web (box), para disponibilização dos produtos; 

Site e Facebook fora do ar ou desatualizados e, 

Falha em qualquer processo de divulgação proposto. 

 

 Resultados Esperados 

Divulgação da Lei n. 11.445/07 e sua obrigatoriedade (elaboração do PMSB); 

Fases e produtos divulgados integramente, de acordo com o andamento do trabalho; 

População local informada sobre o que é o saneamento básico, Lei n. 11.445/07, elaboração do PMSB 

no município, seu papel na construção de políticas públicas, preservação ambiental e dos recursos 

naturais e, 
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Sociedade motivada e preparada para participar do processo de elaboração e debates do PMSB, nas 

oficinas propostas. 

 Recursos Humanos e Materiais 

Cabe aos integrantes do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo, responsáveis pela 

mobilização social, executar, controlar e monitorar a ação, podendo delegar funções. 

Na atividade 2 - divulgação da Lei n. 11.445/07 e das propostas do PMSB, cabe à prefeitura realizar as 

reuniões setorizadas, fazer uso das cartilhas no momento de mobilização social e divulgar as 

atividades na internet.   

Para todas as atividades desta ação, utilizarão computadores e internet, já disponíveis na prefeitura. 

Especificamente para a atividade 3, é necessário reservar um “box” (espaço na página da web), no site 

oficial da prefeitura, para divulgação e disponibilização dos produtos elaborados. 

 

 Periodicidade - Tempo de Duração 

Nesta ação, as atividades propostas acontecem: 

Atividade 1:  reuniões aconteceram no dia 04/05, para o setor 2, que contempla os bairros Registro, 

Caxambu, Pinheirinhos, Quilombo, Fazenda Velha, Sertão dos Martins; no dia 13/05, para o setor 3, 

bairros São Geraldo e Rio das Pedras e no dia 02/06, para o setor 4, que contempla os bairros São 

Francisco, Fazendinha, Santa Terezinha, São Miguel, Barrinha, Taboão, Mato Dentro. As demais 

divulgações ocorrerão periodicamente durante o prazo de elaboração do PMSB.  

Atividade 2: as disponibilizações no site da prefeitura ocorrerão periodicamente após a entrega final 

dos produtos pela consultora, durante o prazo de execução do PMSB. 

  

FIGURA 4 - REUNIÃO NO SETOR 4 (ACERVO DO AUTOR, 2015) FIGURA 5 - REUNIÃO NO SETOR 2 (ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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FIGURA 6 - REUNIÃO NO SETOR 3 (ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

 AÇÃO 3: OFICINA 1 - DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

De acordo com a cartilha Manual de Metodologias Participativas para o Desenvolvimento Comunitário 

(2008), as oficinas são o conjunto do conhecimento, baseando-se que os indivíduos têm a autonomia 

de ensinar e ensinar simultaneamente, porém de formas distintas. Ainda sob consulta da cartilha, 

pode-se dizer que a oficina é dividida em 3 momentos: “a) um trabalho de preparação partindo da 

prática social dos/da participantes; b) a realização de um evento específico para o trabalho coletivo; 

c) a volta à prática social com os novos dados recolhidos. ” 

A Oficina 1 de diagnóstico participativo acontece paralelamente ao diagnóstico técnico, com o 

levantamento das percepções sociais sobre o setor de saneamento. 

 

 Público-alvo 

Toda população, considerando o município em toda sua extensão territorial sendo zona rural e 

urbana.  

 

 Objetivo Geral 

Identificar e registrar os problemas específicos do município em relação ao abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo 

de águas pluviais urbanas. 
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 Objetivos Específicos 

Mobilizar e envolver a população local na construção do PMSB, que contribuirá com a sua opinião de 

acordo com suas percepções sociais e conhecimentos, referentes aos serviços de saneamento básico 

prestados em seu município; 

Promover um debate democrático, transparente de ideias e sem tendência político partidária, com 

troca de experiências e o pleno exercício da cidadania; 

Respeitar as características locais de organização social e condições econômicos-sociais e culturais; 

Considerar a realidade prática local das condições de saneamento e saúde em complemento e 

legitimação das informações técnicas levantadas;  

Motivar a participação efetiva, nas próximas fases do PMSB. 

 

 Metodologia 

A Oficina 1 de Diagnóstico Participativo visa envolver a população na construção do PMSB, que 

contribuirá com a sua opinião referente aos serviços de saneamento básico prestados em seu 

município. A população presente recebe orientações sobre o que é o PMSB e depois é dividida em 

grupos, para apontar os problemas sobre o saneamento básico da sua cidade. 

Após os debates, os resultados gerados pelos grupos são fixados no painel expositor para 

democratização das informações ali apresentadas, por meio de uma plenária. Com a plenária e 

consolidação, há a eleição dos delegados e a oficina é encerrada.  

Os registros fotográficos, ata, lista de presença e as informações obtidas serão consolidadas no 

produto 3 - Diagnóstico Técnico Participativo. 

 

 Estratégia de Divulgação 

Procede-se convocando a comunidade local a fim de estabelecer contato e conhecimento da realidade 

sobre os serviços de saneamento municipal oferecidos à comunidade. Nesta ação, a prefeitura poderá 

utilizar ferramentas para divulgação da oficina, sendo eles: 

FAIXA/CARTAZ: mídias frequentemente utilizadas para divulgação de eventos no município, devem 

ser dispostas conforme indicado na pesquisa de meios de comunicação, com a finalidade de promover 

a participação popular, informando a data, hora e local da oficina. Modelo do cartaz segue no Anexo 

IV.  
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PANFLETOS/FOLDER: mídias de fácil aceitação, comumente utilizada.  Orienta-se distribuição 

estratégica, in loco, à população conforme indica a pesquisa de meios de comunicação. Esta 

ferramenta deverá fornecer informações como data, hora e local, a fim de convidar e incentivar a 

população a participar da Oficina 1 - Diagnóstico Participativo. Modelo do panfleto e folder seguem 

no Anexo IV.  

MATÉRIAS E ANÚNCIOS EM JORNAIS, INFORMATIVOS, REDES SOCIAIS E SITE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL: convidando à população para participar do processo. 

RÁDIOS: veiculação de spots de 45 segundos e/ou entrevista com os representantes municipais, nas 

Rádio Montanhês e Rádio Mineira do Sul.  

A proposta para veiculação do spot através da rádio, deve ser realizada com no mínimo 07 dias de 

antecedência, com 5 (cinco) inserções diárias, nos horários de maior audiência (8h, 10h, 13h, 

15h30min e 18h30min). A Vallenge disponibiliza o texto abaixo para o Spot, devendo o prestador de 

serviço gravar a data, hora e local das oficinas de Diagnóstico Participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto do Spot 

 “Cidadãos participem da primeira reunião pública do Plano Municipal de Saneamento 

Básico. A hora é essa para reclamar por melhorias e dar suas sugestões sobre o 

abastecimento de água da nossa cidade, sobre o esgoto, escoamento das águas da 

chuva, alagamentos em seu bairro, limpeza dos bueiros, bocas de lobo, além da coleta 

do lixo, podas de árvores e limpeza pública de sua rua ou bairro. A cidade é sua e a 

oportunidade é essa para ajudar a construir uma cidade melhor para você. Informe-se 

e participe dessa reunião tão importante. Dia 09 de novembro, às 14 h30 min na 

Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Passa-Quatro e às 19hhoras no 

Salão Comunitário do Pinheiros; dia 10 de novembro às 14h30min no Centro 

Comunitário Rio das Pedras e às 19 horas na Ordem Terceira do Carmo; dia 11 

novembro às 14h30min na Escola Municipal da Jurema e às 19h na Escola do Paiolinho 

e no dia 13 de novembro às 14h30min na Escola Municipal de Tronqueiras. ” 
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Já as entrevistas terão o caráter informativo sobre o PMSB, com convites para participação popular 

na Oficina 1 - Diagnóstico Participativo. 

ALTO FALANTE MÓVEL (MOTO SOM): mídia habitualmente utilizada para veicular informação à 

comunidade. Indica-se o spot de 45 segundos para divulgação em serviço de alto falante móvel - moto 

som, para toda área urbana e rural de Passa Quatro/MG, conforme plano de horário de inserção 

abaixo.  

- No dia 02/11/2015, divulgação por 2h, no setor 1, no período da manhã, das 10h ao 12h; 

- No dia 02/11/2015, divulgação por 2h, no setor 2, no período da manhã, das 10h ao 12h; 

- No dia 03/11/2015, divulgação por 2h, no setor 3, no período da manhã, das 10h ao 12h; 

- No dia 03/11/2015, divulgação por 2h, no setor 4, no período da manhã, das 10h ao 12h; 

- No dia 04/11/2015, divulgação por 2h, no setor 5, no período da manhã, das 10h ao 12h; 

- No dia 04/11/2015, divulgação por 2h, no setor 6, no período da manhã, das 10h ao 12h; 

- No dia 06/11/2015, divulgação por 2h, no setor 7, no período da manhã, das 10h ao 12h; 

CARTILHAS: distribuição de cartilhas em escolas, igrejas, comércio e comunidades rurais para informar 

à população sobre o PMSB. Indica-se distribuir estas cartilhas agregadas aos panfletos e folder, 

aproveitando para convidar para participarem da oficina. Para este processo de divulgação a Vallenge 

disponibilizará o arquivo para divulgação eletrônica via e-mail ou site da prefeitura. A Vallenge 

também disponibilizará 150 (cento e cinquenta) unidades para distribuição nos locais indicados.  

CONVITE ÀS AUTORIDADES: Os convites estão sob responsabilidade da Prefeitura, que deverá 

direcioná-los às autoridades, aos órgãos oficiais, concessionárias e prestadores de serviços ligados à 

questão ambiental, via oficio ou e-mail. Abaixo, segue o modelo de convite que poderá ser utilizado. 
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 Fatores Condicionantes 

As variáveis que podem barrar ou prejudicar o andamento desta ação são: 

Indisponibilidade do local para execução da oficina; 

Falha a distribuição do material de divulgação e, 

Falta de quórum na oficina. 

 

 Resultados Esperados 

Participação efetiva da comunidade;  

População consciente do seu papel na elaboração do PMSB; 

Identificação dos problemas em relação à prestação dos serviços de saneamento básico no município 

e, 

Comunidade motivada a participar das próximas fases do PMSB. 

Texto Proposto 

“A Prefeitura Municipal de Passa Quatro tem a honra de convidá-lo para participar da Oficina 

1 de Diagnóstico Participativo, do Plano Municipal de Saneamento Básico, que será 

realizada: 

DATA: _________________________________________________________________ 

HORÁRIO: ______________________________________________________________ 

LOCAL: ________________________________________________________________ 

O Plano Municipal de Saneamento Básico é um instrumento de planejamento, conforme 

estabelecido na Lei n. 11.445/07, que consiste em uma série de diretrizes para as áreas de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, coleta de resíduos urbanos e 

drenagem das águas pluviais. As ações previstas no Plano compreendem um período de vinte 

anos e seu objetivo é garantir a qualidade e universalizar os serviços de saneamento básico. 

Venha contribuir com a sua opinião quando aos serviços de saneamento básico prestados no 

nosso município”. 
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 Recursos Humanos e Materiais 

A condução é realizada pela equipe de oficina da Vallenge Engenharia e recursos como as 

apresentações da palestra, papel, caneta e notebook são de responsabilidade da consultora. O 

material audiovisual (projetor, extensão, adaptador, tela, som e microfone) também é um recurso que 

será disponibilizado pela consultora. 

Cabe à Prefeitura Municipal de Passa Quatro os seguintes itens:  

1 - Local adequado para receber o público, com mesas e cadeiras; 

2 - Realizar a mobilização social e divulgação, convocando a sociedade para participar da oficina. 

Caso a prefeitura não possua os materiais citados no item 2 é necessário informar à consultoria 

previamente. É imprescindível que o Comitê de Coordenação e o Comitê Executivo participem da 

oficina, junto com a população. Fica sobre responsabilidade da prefeitura informar à consultoria, o 

local e endereço onde será realizada a oficina. 

No dia do evento é necessário que tenha um representante do Comitê de Coordenação e do Comitê 

Executivo, para receber a equipe da Vallenge Engenharia, no local informado pelo município. 

 

 Periodicidade - Tempo de Duração 

Para a Oficina 1 de Diagnóstico Participativo, o município de Passa Quatro foi dividido em 7 setores, 

conforme segue, respectivamente as datas, horários e locais de realização.  

 

SETOR 1 

DATA: 9/11/2015 

HORÁRIO: 14h30 

LOCAL: ACIPAQ (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Passa-Quatro) 

 

SETOR 2 

DATA: 9/11/2015 

HORÁRIO: 19h 

LOCAL: Salão Comunitário do Pinheiros 
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SETOR 3 

DATA: 10/11/2015 

HORÁRIO: 14h30 

LOCAL: Centro Comunitário Rio das Pedras 

 

SETOR 4 

DATA: 10/11/2015 

HORÁRIO: 19h 

LOCAL: Ordem Terceira do Carmo 

 

SETOR 5 

DATA: 11/11/2015 

HORÁRIO: 14h30 

LOCAL: Escola Municipal da Jurema 

 

SETOR 6 

DATA: 11/11/2015 

HORÁRIO: 19h 

LOCAL: Escola do Paiolinho 

 

SETOR 7 

DATA: 13/11/2015 

HORÁRIO: 14h30 

LOCAL: Escola Municipal de Tronqueiras 
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 AÇÃO 4: OFICINA 2 - PROGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

A Oficina 2 - Prognóstico Participativo ocorre para apoiar elaboração da prospectiva estratégica 

compatível com as aspirações sociais do município. 

 

 Público-alvo 

Delegados eleitos na Oficina 1 - Diagnóstico Participativo e os integrantes do Comitê de Coordenação 

e Comitê Executivo. 

 

 Objetivo Geral 

A Oficina 2 - Prognóstico Participativo tem por objetivo conhecer as necessidades e os anseios da 

população para definir os objetivos, as metas, os indicadores, os programas, os projetos, as ações e 

os critérios de hierarquização para o PMSB. 

 

 Objetivos Específicos 

Avaliar o cenário consolidado no diagnóstico técnico participativo, planejando o cenário futuro no 

horizonte de 20 anos, segundo as necessidades reais e anseios da população;  

Definir os objetivos e as metas de imediato, curto, médio e longo prazo, para universalização do 

serviço de saneamento dentro do horizonte do PMSB, para o período de 20 anos; 

Consolidar os objetivos e as metas de imediato, curto, médio e longo prazo; 

Indicar as metas de forma gradual e quantificáveis apoiadas em indicadores; 

Propor metas que subsidiem o alcance dos objetivos;  

Definir os indicadores para acompanhamento e monitoramento do PMSB; 

Discutir e traçar as diretrizes estratégicas, ações, programas, projetos e empreendimentos necessários 

para cada componente do serviço de saneamento básico; 

Considerar o ponto de vista da comunidade no levantamento de alternativas de soluções de 

saneamento, tendo em vista a cultura, os hábitos e as atitudes em nível local e,  

Definir os critérios de hierarquização para as áreas e/ou programas de intervenção prioritários. 
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 Metodologia 

A Oficina 2 - Prognóstico Participativo será realizada na sede do município, com os delegados eleitos 

na Oficina 1 - Diagnóstico Participativo e integrantes do Comitê de Coordenação e do Comitê 

Executivo. 

A primeira parte desta oficina visa definir os objetivos e metas de imediato, curto, médio e longo 

prazo, apoiados em indicadores, para o PMSB dentro do horizonte de 20 anos. O cenário real 

consolidado no produto 3 - Diagnóstico Técnico Participativo, servirá como referência para a definição 

do cenário futuro, mediante os objetivos e metas a serem atingidos. Estas definições visam assegurar 

a universalização dos serviços públicos de saneamento básico ao longo do horizonte de 20 anos do 

PMSB. Neste momento também serão definidos os indicadores para acompanhamento e 

monitoramento do PMSB. 

Para a discussão das metas, devem ser considerados os horizontes temporais: imediatos e 

emergenciais - até 3 anos; curto prazo - entre 4 a 8 anos; médio prazo - 9 a 12 anos; longo prazo - 

entre 13 a 20 anos.  

Com os objetivos e metas traçados para as 4 (quatro) vertentes do saneamento básico, inicia-se a 

segunda parte desta oficina. Em conjunto são discutidos e traçados os programas, projetos e ações 

necessários para universalização do serviço de saneamento dentro do horizonte do PMSB, para o 

período de 20 anos. Após, serão definidos os critérios de hierarquização, a partir dos indicadores 

sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços de saneamento básico.   

Os resultados obtidos nesta oficina nortearão a elaboração da etapa de prognóstico, que serão 

utilizados no momento do produto 4 - Objetivos e Metas, do produto 5 - Programas, Projetos e Ações 

e do produto 7 - Sistema de Informações e Indicadores para Monitoramento. 

 

 Estratégia de Divulgação 

Para divulgação da Oficina 2 procede-se convocando os delegados eleitos e os integrantes do Comitê 

de Coordenação e Comitê Executivo, para participarem da discussão sobre o prognóstico.  

Nesta ação, a Prefeitura Municipal de Passa Quatro poderá utilizar ferramentas para divulgação da 

oficina, sendo eles: 
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CONVITES, OFICIOS, TELEFONEMAS, REUNIÕES, MEMORANDOS E E-MAIL: convidando o público alvo 

para participar da oficina. 

 Fatores Condicionantes 

As variáveis que podem barrar ou prejudicar o andamento desta ação são: 

Indisponibilidade do local para execução da oficina; 

Falha na divulgação e, 

Ausência dos delegados e integrantes do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo. 

 

 Resultados Esperados 

Participação efetiva dos delegados e integrantes dos Comitês de Coordenação e Executivo;  

Assegurar que discussão dos objetivos, metas e indicadores estejam condizentes com a realidade local 

e focados na construção do futuro, para a universalização dos serviços públicos de saneamento básico 

no horizonte de 20 anos;  

Objetivos e metas consolidados e capazes de orientar a etapa de proposição de programas projetos e 

ações do PMSB; 

Discussão das estratégias, ações, programas e projetos necessários para universalização do serviço de 

saneamento dentro do horizonte do PMSB, para o período de 20 anos; 

Assegurar a participação dos delegados, Comitê de Coordenação e Comitê Executivo na construção 

do PMSB, para futura implantação das ações e, 

Representantes motivados a participar das próximas fases do PMSB. 

 

 Recursos Humanos e Materiais 

A condução é realizada pela equipe de oficina da Vallenge Engenharia e recursos como as 

apresentações da palestra, papel, caneta e notebook são de responsabilidade da consultora. O 

material audiovisual (projetor, extensão, adaptador, tela, som e microfone) também é um recurso que 

será disponibilizado pela consultora. 

Cabe à Prefeitura Municipal de Passa Quatro preparar os seguintes itens:  

1- Local adequado para receber o público, com mesas e cadeiras; 
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2- Realizar a mobilização social, convocando o público alvo desta ação para participar da oficina. 

Caso a prefeitura não possua os materiais citados no item 2 é necessário informar à consultoria 

previamente. É imprescindível que os delegados eleitos na Oficina 1, o Comitê de Coordenação e o 

Comitê Executivo participem efetivamente da oficina, pois eles são os representantes da sociedade, 

no processo de construção do PMSB. Fica sobre responsabilidade da prefeitura, convidar os delegados 

e também informar à consultoria, com antecedência, o horário, local e endereço para realização da 

Oficina 2. 

No dia do evento é necessário que tenha um representante do Comitê de Coordenação e um do 

Comitê Executivo para receber, com antecedência, a equipe da Vallenge Engenharia no local 

informado pelo município de Passa Quatro, para que a consultora possa organizar os materiais sob 

sua responsabilidade. 

 

 Periodicidade - Tempo de Duração 

A oficina tem duração média entre 3 a 4 horas e por se tratar de uma oficina trabalhosa e extensa, 

indica-se uma pausa de 15 minutos, após as duas primeiras horas do início da oficina.  

A Oficina 2 será realizada na sede do município (1 evento), será previamente agendada, com local e 

horário a definir. 

 

 AÇÃO 5: REUNIÃO DE INVESTIMENTOS E ALTERNATIVAS DE GESTÃO 

Esta reunião acontece para consolidar o plano de investimentos para o PMSB e orientar o município 

sobre as alternativas de gestão dos serviços públicos de saneamento básico. 

 

 Público-alvo 

Delegados eleitos na Oficina 1 - Diagnóstico Participativo e os integrantes do Comitê de Coordenação 

e Comitê Executivo. 

 

 Objetivo Geral 

Consolidar o Plano de Investimentos para o PMSB e apresentar as alternativas de arranjo institucional, 

para a gestão do saneamento básico no município. 
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 Objetivos Específicos 

Discutir e consolidar juntamente com a população o plano de investimento; 

Fomentar os debates acerca das alternativas institucionais para a execução do planejamento, da 

prestação dos serviços de saneamento básico, da regulação, da fiscalização e do controle social; 

Ressaltar importância da Prefeitura Municipal em assumir o compromisso de efetivar as atividades 

previstas no PMSB e dar continuidade às ações de planejamento, promovendo sua revisão periódica; 

Garantir a participação efetiva da prefeitura nas discussões, para futura implantação do PMSB no 

município. 

 

 Metodologia 

A reunião será realizada com os delegados eleitos na Oficina 1 - Diagnóstico Participativo e integrantes 

do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo, para discutir sobre o plano de investimento e as 

alternativas institucionais para a gestão dos serviços públicos de saneamento.  

Os resultados obtidos nesta reunião nortearão a elaboração do produto 4 - Objetivos e Metas e do 

produto 6 - Plano de Investimentos. 

 

 Estratégia de Divulgação 

Para divulgação da reunião de investimento e alternativas de gestão, procede-se convocando os 

delegados eleitos na Oficina 1 e os integrantes do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo, para 

participarem da discussão das alternativas e arranjo institucional e do plano de investimento do PMSB 

de Passa Quatro.  

Nesta ação, a Prefeitura Municipal de Passa Quatro poderá utilizar ferramentas para divulgação da 

oficina, sendo eles: 

CONVITES, OFICIOS, TELEFONEMAS, REUNIÕES, MEMORANDOS E E-MAIL: convidando o público alvo 

para participar da reunião. 

 

 Fatores Condicionantes 

As variáveis que podem barrar ou prejudicar o andamento desta ação são: 
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Indisponibilidade do local para execução da reunião; 

Falha na divulgação e, 

Ausência dos delegados e integrantes do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo. 

 

 Resultados Esperados 

Participação efetiva dos delegados, do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo;  

Discussão do plano de investimento e das alternativas de arranjo institucional a serem propostas para 

o setor de saneamento e, 

Representantes municipais e da sociedade conscientes dos investimentos previstos no setor, bem 

como da importância do papel que devem assumir para efetivar as atividades previstas no PMSB e 

também no momento das revisões periódicas do PMSB; 

Assegurar a participação dos delegados, Comitê de Coordenação e Comitê Executivo na construção 

do PMSB, para futura implantação do PMSB. 

 

 Recursos Humanos e Materiais 

A condução é realizada pela equipe de oficina da Vallenge Engenharia e recursos como as 

apresentações da palestra, papel, caneta e notebook são de responsabilidade da consultora. O 

material audiovisual (projetor, extensão, adaptador, tela, som e microfone) também é um recurso que 

será disponibilizado pela consultora. 

Cabe à Prefeitura Municipal de Passa Quatro os seguintes itens:  

1 - Local adequado para receber o público, com mesas e cadeiras; 

2 - Realizar a mobilização social, convocando o público alvo desta ação para participar da reunião; 

Caso a prefeitura não possua os materiais citados no item 2 é necessário informar à consultora 

previamente. É imprescindível que os delegados eleitos na Oficina 1, o Comitê de Coordenação e o 

Comitê Executivo participem efetivamente da reunião, pois eles são os representantes da sociedade, 

no processo de construção do PMSB. Fica sobre responsabilidade da prefeitura convidar os delegados 

e também informar à consultora, com antecedência, o horário, local e endereço para realização da 

reunião de investimentos e alternativas institucionais para o PMSB. 
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No dia do evento é necessário que tenha um representante do Comitê de Coordenação e um do 

Comitê Executivo para receber, com antecedência, a equipe da Vallenge Engenharia no local 

informado pelo município de Passa Quatro, para que a consultora possa organizar os materiais sob 

sua responsabilidade. 

 

 Periodicidade - Tempo de Duração 

A reunião tem duração média entre 1h30min à 2 horas e será realizada na sede do município (1 

evento), será previamente agendada, com local e horário a definir. 

 

 AÇÃO 6: AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Audiência Pública acontece para apresentação, consolidação e aprovação final do PMSB, pelo 

município. 

 

 Público-alvo 

Toda população abrangendo zona rural e urbana da Audiência Pública. 

 

 Objetivo Geral 

Aprovar o PMSB. 

 

 Objetivo Específicos 

Disponibilizar o PMSB para consulta à população; 

Apresentação final do PMSB de Passa Quatro;  

Ouvir as considerações da população sobre o PMSB e, 

Consolidar a versão final do PMSB, para futura implantação da política e lei municipal de saneamento 

básico. 
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 Metodologia 

Prévia à Audiência Pública, o PMSB deve ficar exposto à população por 30 dias (Consulta Pública), 

eletronicamente no site oficial da prefeitura e em via impressa na Prefeitura para consulta daqueles 

que não possuem acesso à internet.  

A Audiência Pública é conduzida pela Prefeitura Municipal de Passa Quatro, que adota suas 

características e particularidades para a realização, devendo ter um edital de convocação, regimento 

interno com a dinâmica e regras de participação social da Audiência Pública, bem como, a definição 

do mediador a sessão. O evento é aberto a toda população que fará suas contribuições finais para 

aprovação e validação do PMSB. 

Esta solenidade e discussão validam o PMSB e integram a versão final do PMSB, juntamente com a 

minuta do projeto de lei do PMSB. 

 

 Estratégia de Divulgação 

Para divulgação da Audiência Pública, deve-se atentar que no momento de consulta pública a 

população deve ser informada que o PMSB está sob análise popular, sendo convidada para acessar o 

documento eletronicamente ou nos pontos de consulta. As considerações devem ser apresentadas no 

momento de Audiência Pública.  

Já a divulgação no momento de Audiência Pública, procede-se convocando a comunidade local, para 

discussão e aprovação final do PMSB. 

Nesta ação, a prefeitura poderá utilizar ferramentas para divulgação da Consulta e Audiência Pública, 

sendo eles: 

FAIXA/CARTAZ: mídias frequentemente utilizadas para divulgação de eventos no município, devem 

ser dispostas conforme indicado na pesquisa de meios de comunicação, com a finalidade de promover 

a participação popular, informando a data, hora e local da Audiência Pública.  

PANFLETOS/FOLDER: mídias de fácil aceitação, comumente utilizada. Orienta-se distribuição 

estratégica, in loco, à população conforme indica a pesquisa de meios de comunicação. Esta 

ferramenta deverá fornecer informações como data, hora e local, a fim de convidar e incentivar a 

população a participar da Consulta e Audiência Pública.  

MATÉRIAS E ANÚNCIOS EM JORNAIS, INFORMATIVOS, REDES SOCIAIS E SITE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL: convidando à população para participar da Consulta e Audiência Pública.  
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RÁDIOS: veiculação de spots, e/ou entrevista com os representantes municipais, nas rádios locais ou 

comunitárias, convidando a população para participar da Consulta e Audiência Pública.  

ALTO FALANTE MÓVEL: mídia habitualmente utilizada para veicular informação à comunidade. Indica-

se um spot de 45 segundos para divulgação em serviço de alto falante local móvel, para toda área 

urbana e rural de Passa Quatro, com no mínimo 7 dias de antecedência. Este veículo deverá ser 

utilizado no momento de Consulta e Audiência Pública.  

CONVITE ÀS AUTORIDADES: Os convites estão sob responsabilidade da Prefeitura, que deverá 

direcioná-los às autoridades, aos órgãos oficiais, concessionárias e prestadores de serviços ligados à 

questão ambiental, via oficio ou e-mail. 

 

 Fatores Condicionantes 

As variáveis que podem barrar ou prejudicar o andamento desta ação são: 

Falha na disponibilização da versão preliminar do PMSB, eletronicamente na internet e impressa em 

locais estratégicos; 

Indisponibilidade do local para execução da Consulta e Audiência Pública; 

Site fora do ar; 

Falha na divulgação da Consulta e Audiência Pública e, 

Falta de quórum na Audiência Pública. 

 

 Resultados Esperados 

Participação efetiva da comunidade;  

Registro das contribuições da população acerca do PMSB e,  

Aprovação do PMSB pelo município. 

 

 Recursos Humanos e Materiais 

A Audiência Pública é conduzida pela Prefeitura Municipal de Passa Quatro, cabendo a ela preparar o 

local para o evento, contendo:  

1 - Local adequado para receber o público, com mesas e cadeiras; 
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2 - Material audiovisual (projetor, extensão, adaptador, tela, som e microfone); 

3 - Realizar a mobilização social, convocando a sociedade para acessar o documento via internet e 

participar da Audiência Pública; 

4 - Publicar o edital de convocação, decreto com o regimento interno e portaria definindo o mediador/ 

presidente da Audiência Pública. 

 

 Periodicidade - Tempo de Duração 

A Audiência Pública tem duração média entre 2 a 3 horas e será realizada na sede do município (1 

evento), será previamente agendada, com local e horário a definir. 
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9 CRONOGRAMA 

 

QUADRO 3 - CRONOGRAMA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015)

() () () () 
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10 AGENDA PRÉVIA 

 

QUADRO 4 - AGENDA PRÉVIA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 
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12 ANEXOS 

ANEXO I - MODELO DO QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
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ANEXO II - RESULTADOS DA PESQUISA DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO  

 
R

ád
io

 

1. Em sua cidade, existe alguma rádio local? SIM 

2. Quantas estações de rádio existem em 
Passa Quatro? 

2 

3. A Prefeitura Municipal de Passa Quatro, 
possui alguma estação de rádio 

NÃO 

Se sua resposta anterior foi sim, nos informe 
o(s) número(s) da(s) estação(ões) que a 

prefeitura possui 
- 

4. Em Passa Quatro, há rádio comunitária? SIM 

Se sua resposta foi "SIM" indique a(s) 
estação(ões) comunitária(s) 

MONTANHÊS FM 

5. Há estações religiosas em Passa Quatro? NÃO 
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Im

p
re

ss
o

s 

1. Em Passa Quatro, costuma-se utilizar a 
distribuição de panfletos para a divulgação 

de eventos? 
SIM 

Se sua resposta anterior foi "SIM", em quais 
locais acontece a distribuição? 

EM BAIRROS (PORTA A PORTA), NA PREFEITURA, 
NAS ESCOLAS 

2. Em sua opinião, como os panfletos para a 
Mobilização Social devem ser impressos? 

PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

3. Em Passa Quatro, costuma-se utilizar 
faixas como um meio de divulgação? 

SIM 

Se sua resposta foi "SIM", em quais locais as 
faixas são dispostas? 

NA PRAÇA E NO CENTRO COMERCIAL 

4. Em sua opinião, como as faixas para a 
Mobilização Social devem ser impressas? 

PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

5. Em Passa Quatro, costuma-se utilizar 
cartazes para divulgação de eventos? 

SIM 

Se sua resposta foi "SIM", em quais locais os 
cartazes são dispostos? 

NO CENTRO COMERCIAL E NA PREFEIUTRA 

6. Em sua opinião, como os cartazes para a 
Mobilização Social devem ser impressos? 

PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

7. Em Passa Quatro existe algum jornal 
impresso local? 

SIM 

Se sua resposta anterior foi "SIM", quanto(s) 
jornal(is) impresso(s) possuí(em)? 

1 

8. A Prefeitura Municipal de Passa Quatro, 
publica notícias em algum jornal? 

SIM 

Se sim, em qual(is) jornal(is) a Prefeitura 
Municipal faz essas publicações? 

JORNAL DA SERRA E JORNAL PANORAMA 
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A

lt
o

 F
al

an
te

 

1. Em Passa Quatro, costuma-se utilizar o alto 
falante em automóveis como meio de 

divulgação? 
SIM 

- Se sua resposta anterior foi "SIM", em quais 
meios usa-se o alto falante? 

CARRO 

In
te

rn
e

t 

1. Passa Quatro utiliza a internet como um 
meio de divulgação? 

SIM 

- Se sua resposta anterior foi "SIM", marque 
quais veículos acontecem essas divulgações? 

SITE DA PREFEITURA, FACEBOOK 

Te
le

vi
sã

o
 

1. Em Passa Quatro existe alguma 
programação local? 

NÃO 

Se sua resposta anterior foi "SIM", quanto(s) 
programa(s) regional(is) possuí(em)? 

- 

2. Em sua opinião, quais canais são mais 
vistos pelos munícipes de Passa Quatro? 

REDE GLOBO, SBT, RECORD 

3. A prefeitura Municipal de Passa Quatro 
possui algum espaço na tv local? 

NÃO 
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ANEXO III - RESULTADOS DA DINÂMICA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS 

(REGISTRADO NA ATA) 
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ANEXO IV - MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO  

 

PANFLETO 

 

 

 

FOLDER 

                                         Frente 

 

 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PASSA QUATRO/MG 
PRODUTO 2: PLANO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

 

67 

                                 Verso 

 

 

FAIXA 

 

 

CARTAZ 

 


