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APRESENTAÇÃO 

Com a publicação da Lei n.º 11.445/2007, ou seja, a Lei de Saneamento Básico, todos 

os municípios têm obrigação de elaborar seu Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB). Sem o PMSB, a partir de 2018, o município fica impedido de receber recursos 

federais para serviços referentes ao saneamento. 

O saneamento básico foi definido pela Lei n.º 11.445/2007, como o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais relativos aos processos de:  

I. Abastecimento de água potável; 

II. Esgotamento sanitário; 

III. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

IV. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Sendo assim, o PMSB deve abranger as quatro áreas, relacionadas entre si. O 

documento, após aprovado, torna-se instrumento estratégico de planejamento e de gestão 

participativa.  

Este documento constitui-se mais um dos produtos técnicos, dentro de uma série 

exigida.  Elaborado pelo município em parceria com a empresa ICAP – Instituto de 

Capacitação Assessoria e Pesquisa,  parceira mediante a realização do  pregão presencial 

n°04/2013, e conforme Contrato celebrado com a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do 

Tocantins, nº 216/2013, publicado no D.O.E do Tocantins em 06/11/2013. 



   

 

  

  

ELABORAÇÃO DO ESTUDO   

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO TOCANTINS 

 

 

JOSÉ APARECIDO DE ARAUJO 

Prefeito  

 

JOSÉ CARLOS RUFO DE SENA 

Vice-prefeito 

 

PÇA. ANTÔNIO MASCARENHAS, 1, S CENTRAL 

Endereço 

 

(63) 3378-1259  

Telefone 



 

 

ASSITÊNCIA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razão Social: Instituto de Capacitação Assessoria e Pesquisa – ICAP 

CNPJ: 08.573.459/001-96 

Registro no CREA/TO: 6888/2014 - INT 

Endereço: 106 sul, Alameda 10, Lote 29 

CEP: 77.020-064 

Cidade: Palmas - TO 

Email: contato.icap@gmail.com 

 

 

 



 

 

COMITÊ DE EXECUÇÃO  

ALIOMAR DE SOUZA GAMA 

Diretor do Instituto 

 

DR. RAFAEL M. SOARES 

Coordenador Geral e Engenheiro Civil 

 

PATRÍCIA DE SENA MARTINS DA COSTA 

Engenheira Ambiental 

 

DR. SANTIAGO PAIXÃO GAMA 

Advogado 

 

CHRISTOPHER AUGUSTO M. PAIXÃO GAMA 

Jornalista 

 

ALDISLÉIA PINTO DE SOUSA 

Administradora 

 

MARINA CARVALHO PIRES 

IARLLA CÂNDIDO RODRIGUES 

KELLY MARCIA RODRIGUES 

ULDIELE OLIVEIRA RIGUETTI 

Estagiárias 

 

 

 



 

 

COMITÊ DE COORDENAÇÃO 

GLAUCO RODRIGUES MESSIAS  

Secretário Municipal de Meio Ambiente 

 

LUIZ MARIO ALVES DE ALENCAR  

Secretário Municipal de Obras e Transportes  

 

ELISON GONÇALVES DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Saúde 

  

FÁTIMA APARECIDA GONÇALVES NERES 

Inspetora Escolar 

 

JOACI  MASCARENHAS REIS  

Vereador Municipal 

 

PAULO AFONSO PEREIRA MASCARENHAS  

Vereador Municipal 

 

SEBASTIÃO BARBOSA SILVA 

Vereador Municipal 

 

SILVAL FERREIRA DA COSTA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

 

JOSÉ CARLOS DE SENA SOARES 

Conselho Municipal de Meio Ambiente  

 



 

 

BERNARDINO DE SENA FILHO 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  

 

SHIRLEIDE MARIA MAIA 

Secretária Municipal de Educação  

 

ZOLEIDE DE SOUSA SOARES 

Conselho Municipal de Saúde 

 

CLAUDIANE NOLETO GUIMARÃES  

Conselho Municipal de Assistência Social 

 

PEDRO GERALDO CUNHA DE AGUIAR 

Promotor de Justiça da Comarca de Ponte Alta  

 

SILVIO LUIZ MARQUES MONTEIRO 

Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Funasa  

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO  

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ......................................................................................... 11 

2. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DE PLANEJAMENTO ............................................ 13 

3. BASES PARA ELABORAÇÃO ....................................................................................... 14 

4. ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL ........................................ 16 

4.1. Justificativa ........................................................................................................................ 16 

4.2. Princípios norteadores ....................................................................................................... 17 

5. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 18 

5.1. Geral .................................................................................................................................. 18 

5.2. Específicos ......................................................................................................................... 19 

6. AÇÕES E METAS ............................................................................................................ 20 

7. METODOLOGIA PEDAGÓGICA .................................................................................. 22 

7.1. Primeira Audiência Pública ............................................................................................... 22 

7.1.1. Procedimento metodológico............................................................................................ 23 

7.2. Segunda Audiência Pública ............................................................................................... 23 

7.2.1. Procedimento metodológico............................................................................................ 23 

7.3. Terceira Audiência Pública ............................................................................................... 24 

7.3.1. Procedimento metodológico ........................................................................................... 25 

7.4. Conferência Municipal de Saneamento Básico ................................................................. 25 

7.4.1. Metodologia adotada ....................................................................................................... 26 

8. SETORES DE MOBILIZAÇÃO ...................................................................................... 26 

9. ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO ................................................................................ 30 

9.1. Ofícios/Convites ................................................................................................................ 30 

9.2. Panfletos ............................................................................................................................ 31 

9.3. Cartaz ................................................................................................................................. 31 



 

 

9.4. Carro de som ..................................................................................................................... 32 

9.5. Rádio ................................................................................................................................. 32 

9.6. Web Site e Site .................................................................................................................. 32 

10. ATORES SOCIAIS ........................................................................................................... 33 

11. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL ..................................................................................... 34 

12. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ............................................................................... 35 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Esquema de perguntas a serem feitas e respondidas durante o Plano de Mobilização 

Social – PMS que será realizado em Ponte Alta do Tocantins. ................................................ 12 

Figura 2: Mapa de localização de Ponte Alta do Tocantins. .................................................... 13 

Figura 3: Processo de mobilização social para o município de Ponte Alta do Tocantins. ....... 18 

Figura 4: Esquema dos objetivos do Plano de Mobilização Social .......................................... 19 

Figura 5: Esquemas das atividades a serem desenvolvidas no município de Ponte Alta do 

Tocantins. ................................................................................................................................. 22 

Figura 6: Modelo de Brainstorming. ........................................................................................ 24 

Figura 7: Mapa com assentamentos e distritos de Ponte Alta do Tocantins. ........................... 28 

Figura 8: Modelo de convite a ser entregue a população. ........................................................ 31 

Figura 9: Modelo de panfleto que será entregue a população. ................................................. 31 

Figura 10: Site da Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins. ....................................................... 33 

 

 



Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins 

11 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 que estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, tem como um dos princípios fundamentais o controle social, sendo 

este definido em seu art. 3° (inciso IV) como: 

“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.” 

Neste sentido, a adoção deste princípio tem como objetivo originar um plano coerente 

e apropriado à realidade local e capaz de promover a melhoria da qualidade de vida das 

populações locais e da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 

A participação da sociedade em todo o processo é de suma importância, uma vez que, 

o Plano Municipal de Saneamento Básico deve fundamentar os objetivos do município, 

atendendo as necessidades das atuais e futuras gerações, em um período de 20 anos, no que 

diz respeito a Saneamento Básico. 

Visando a participação da sociedade pontialtense na elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, o município será dividido em área urbana (contemplando a sede 

municipal) e em área rural (contemplando os assentamentos) e, assim, serão realizados os 

eventos de mobilização social na fase de apresentação e de diagnóstico e na validação da 

versão preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

Após as complementações sugeridas nos eventos de mobilização social, será realizada 

conferência, com a participação de toda a comunidade, visando dirimir os conflitos e anseios 

da população em relação ao PMSB e, manter a sociedade consciente do Plano de Ações a ser 

executado por seus governantes, tendo assim a formação de agentes fiscalizadores, buscando 

a efetivação das ações propostas e o cumprimento dos prazos definidos. 

De maneira sucinta o PMS será realizado com foco em responder as questões 

apresentadas baixo. 
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Figura 1: Esquema de perguntas a serem feitas e respondidas durante o Plano de Mobilização Social – PMS que 

será realizado em Ponte Alta do Tocantins. 
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2. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DE PLANEJAMENTO 

O Município de Ponte Alta do Tocantins está localizado a uma distância de 187 km da 

capital, Palmas. Possui área de 6.491,125 km² e limita-se com os municípios de São Félix do 

Tocantins, Santa Tereza do Tocantins e Novo Acordo ao norte, Mateiros a leste, Almas, 

Pindorama do Tocantins e Silvanópolis ao sul e Monte do Carmo a oeste. 

 

 
Figura 2: Mapa de localização de Ponte Alta do Tocantins. 
 

A Sede Municipal está localizada nas coordenadas geográficas de 10º44'38" Latitude 

Sul e de 47º32'10" Longitude Oeste, a uma altitude de 294 metros. Segundo estimativa do 

IBGE de 2010 a população do município é de 7.180 habitantes. É uma cidade turística, 

conhecida como portal do Jalapão.  

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jalap%C3%A3o
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3. BASES PARA ELABORAÇÃO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico, ora em elaboração, constitui-se em 

ferramenta indispensável de planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições 

sanitárias e ambientais do município e, por consequência, da qualidade de vida da população. 

O objetivo principal do presente plano é a universalização do saneamento básico. 

Para tanto, será necessário planejar, dentro de um processo participativo: 

 O abastecimento de água com qualidade para toda a população, dentro de um 

contexto de eficiência, com minimização de perdas e desperdícios; 

 A coleta e o tratamento dos esgotos sanitários para todas as residências, com 

soluções adequadas e eficientes, o que significa mais saúde, qualidade de vida e 

desenvolvimento econômico e social para a população e o município, além de 

preservação do meio ambiente; 

 Manejo de aguas pluviais, sistema de drenagem e proteção contra cheias, 

propiciando condições saudáveis e higiênicas para todas as áreas residenciais do 

município;  

 Práticas eficientes e adequadas para limpeza urbana ,  coleta e destinação final dos 

diversos tipos de resíduos gerados no município, com remediação de áreas 

contaminadas, protegendo o meio ambiente e a saúde da população;  

 Abordagem setorial das condições de habitação, desenvolvimento urbano, saúde, 

meio ambiente e recursos hídricos complementando o planejamento do 

saneamento ambiental do município. 

 

A Lei 11.445/2007 - marco regulatório do saneamento básico sinaliza horizontes de 

novos avanços para os serviços de saneamento básico no País. Considera-se para os efeitos da 

Lei 11.445/2007, no Art. 3º: 

I. saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais 

de: 

a) Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;  
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b) Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento no meio ambiente;  

c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas;  

d) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

Para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), o escopo do 

trabalho está dividido nas seguintes etapas principais: 

a) Planejamento dos serviços e da mobilização social; 

b) Caracterização geral do município;  

c) Elaboração dos diagnósticos setoriais de saneamento; 

d) Elaboração do prognóstico e proposição de alternativas para as deficiências dos 

serviços;  

e) Elaboração de programas, projetos e ações em Saneamento; 

f) Definição dos mecanismos e procedimentos de acompanhamento das ações do 

plano; 

g) Formatação do sistema municipal de informações de saneamento básico;  

h) Elaboração da versão final do plano municipal de saneamento básico. 

Desta divisão serão elaborados os seguintes documentos, baseados no Termo de 

Referência da FUNASA: 

a) Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto ou Portaria), com definição 

dos membros dos comitês; 

b) Plano de mobilização social; 

c) Relatório do diagnóstico técnico – participativo; 

d) Relatório da prospectiva e planejamento estratégico; 

e) Relatório dos programas, projetos e ações; 
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f) Plano de execução; 

g) Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

h) Relatório sobre os indicadores de desempenho do PMSB; 

i) Sistema de informações para auxílio da tomada de decisão; 

j) Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas e; 

k) Relatório final do PMSB. 

4. ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O presente Plano de Mobilização Social – PMS insere-se no escopo dos serviços de 

elaboração do “Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ponte Alta do 

Tocantins”, conforme relação de produtos a serem fornecidos, sendo que o seu objetivo é 

sensibilizar a sociedade quanto a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico e 

sua participação no processo de sua elaboração.  

4.1. Justificativa 

O presente Plano de Mobilização Social – PMS tem a preocupação de atender as 

diretrizes sobre a participação e controle social estabelecidas na Lei de Saneamento Básico, 

bem como as adequando às recomendações do Ministério das Cidades e exigências do Termo 

de Referência para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ponte  

Alta do Tocantins e às suas peculiaridades e necessidades locais. 

Na formulação da política pública de saneamento básico, a Lei determina, no seu art. 

9º, a necessidade dos titulares fixarem os direitos e deveres dos usuários e os mecanismos de 

controle social. No que se refere ao controle social, o art. 47 estabelece que o controle social 

dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação em órgãos 

colegiados de caráter consultivo, assegurada a representação: 

I. Dos titulares dos serviços; 

II. De órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

III. Dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV. Dos usuários de serviços de saneamento básico; 

V. De entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 

consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 
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Para definir a política pública de saneamento, os municípios e estados podem compor 

um conselho ou utilizar outro órgão colegiado existente, desde que garantida a representação 

de diversos segmentos da sociedade, incluindo a sociedade civil organizada. Tal estratégia é 

usada em outras áreas da administração pública, como de meio ambiente, saúde, educação e 

recursos hídricos, e tem se mostrado importante nos processos de democratização das 

políticas públicas e na definição de políticas mais compatíveis com as realidades e demandas 

locais. 

Conforme o art. 11, inciso V da Lei nº 11.445/2007 fica estabelecida a necessidade da 

definição de mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e 

fiscalização dos serviços, bem como nas contratações de serviços públicos de saneamento. 

Como condição para a validade dos contratos de prestação de serviços é prevista a realização 

prévia de audiência e consulta pública, no caso de concessão, de acordo com o disposto no 

inciso IV, do Art. 11.  

Em resumo, o controle social, como um princípio fundamental da Lei de Saneamento 

Básico, deve ser garantido nas diversas funções de gestão dos serviços públicos de 

saneamento básico, ou seja, no planejamento, na prestação dos serviços, na regulação e na 

fiscalização. 

4.2. Princípios norteadores 

Na perspectiva das políticas públicas processo que ocorre quando decidem e agem 

com um objetivo comum, buscando, cotidianamente, resultados desejados por todos 

envolvidos. Segundo Antônio Lino fundador da ONG Aracati (ONG especializada em 

mobilização social), mobilização social é um processo educativo que promove a participação 

(empoderamento) de muitas e diferentes pessoas (irradiação) em torno de um propósito 

comum (convergência). Para fins metodológicos e analíticos é necessário definir os elementos 

constituintes da mobilização social, quais sejam irradiação e a convergência (Figura 3).  
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Figura 3: Processo de mobilização social para o município de Ponte Alta do Tocantins. 

 

Empoderar significa promover a iniciativa e a participação das pessoas, acreditando 

que elas são capazes de resolver os problemas que afetam diretamente suas vidas. 

Consequentemente a mobilização gera um movimento que vai envolvendo cada vez mais 

(quantidade) e diferentes (pluralidade) pessoas, de um jeito cada vez mais organizado. Com 

relação à convergência, entende-se que ter muitas e diferentes pessoas altamente engajadas 

participando de um movimento é uma condição ideal. Por outro lado, esse movimento pode 

tornar-se pouco efetivo se cada participante defender seus interesses próprios. Por esta razão, 

outro elemento fundamental de todo movimento social é a convergência de esforços em torno 

de um propósito comum.  

Em síntese o Ministério das cidades (2011) define três formas de participação da 

comunidade durante o PMS: população exterior, sociedade civil e população residente. 

5. OBJETIVOS 

Os objetivos do Plano de Mobilização Social disposto no Termo de Referência estão 

dispostos a seguir e esquematizados na figura 4: 

5.1. Geral 

Sensibilizar a sociedade quanto à relevância do Plano Municipal de Saneamento 

Empoderar 

 

Promover a 
iniciativa e 

participação das 
pessoas 

Irradiar 

 

Diferentes 
públicos;  

Muitaspessoas; 

 Organização social 

Convergir 

 

Buscar um 
propósito 
comum 
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Básico e sua participação no processo de sua elaboração. 

5.2. Específicos 

A sensibilização da sociedade deverá ser buscada por meio dos seguintes objetivos 

específicos: 

 Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de 

planejamento dos serviços de saneamento básico; 

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

os objetivos e desafios do PMSB; 

 Promover a discussão e a participação popular na formulação, discussão de 

propostas e instrumentos do PMSB;  

 Garantir a avaliação e respostas as todas as emendas apresentadas ao PMSB. 

 Buscar a cooperação junto a outros processos locais de mobilização e ação para 

assuntos relacionados ao saneamento. 

 

 

Figura 4: Esquema dos objetivos do Plano de Mobilização Social 
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6. AÇÕES E METAS 

As seguintes ações deverão ser realizadas de acordo com cada objetivo para que as metas sejam alcançadas com eficiência e eficácia no 

quadro 1. 
 

Quadro 1: Ações e metas do Plano de Mobilização Social – PMS do Município de Ponte Alta do Tocantins. 

OBJETIVO 1: ESTIMULAR TODOS OS SEGMENTOS SOCIAIS A PARTICIPAREM DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO. 

Ações Aspectos metodológicos Metas 

Realizar levantamento de metodologias em experiências de 

êxito quanto à participação social no município. Mapeamento das organizações e instituições dos diversos segmentos 

atuantes no município e construção de uma lista com nome dos 

representantes e meios de contato. 

Com base na lista de instituições, realizar contato direto presencial, por 

telefone/email ou oficio para convocações para as reuniões técnicas e 

demais eventos. 

Participação de representantes dos 

diversos segmentos atuantes do 

município. 

Identificar as organizações sociais dos diversos segmentos 

atuantes no município. 

Contatar instituições 

Realizar reuniões técnicas e dinâmicas participativas para 

estimular os participantes 

OBJETIVO 2: DIVULGAR AMPLAMENTE O PROCESSO, AS FORMAS E CANAIS DE PARTICIPAÇÃO E INFORMAR OS OBJETIVOS E DESAFIOS DO 

PMSB. 

Ações Aspectos metodológicos Metas 

Identificar e avaliar o sistema de comunicação local e sua 

capacidade de difusão das informações e mobilização sobre 

o Plano. 
Na identificação e avaliação do sistema de comunicação serão enviados 

releases e pedidos de pauta sobre as etapas e eventos do processo. 

Conteúdos e estudos produzidos, bem com a agenda de eventos serão 

submetidos previamente para postagem no site da Prefeitura. 

Elaborar e disponibilizar documentos e informações sistematizadas, 

construídas com linguagem acessível e clara para a maioria da população. 

Considerar a dimensão educativa da participação, cuja ação requer um 

aprendizado individual e coletivo. 

Editais de convocação para todos 

os eventos publicados pelo site da 

prefeitura, rádio e web site. 

500 Panfletos distribuídos. 

40 Cartazes (etapas/audiências) 

entregues/fixados. 

20 Cartazes (conferência) 

entregues/fixados. 

Conteúdos e produtos elaborados 

postados no site da Prefeitura. 

Disseminar o acesso às informações sobre o diagnóstico e 

estudos preliminares, os serviços prestados e sua avaliação, 

o processo e os eventos previstos e as propostas. 

Descentralizar as informações produzidas pelo PMSB. 

Disponibilizar as informações necessárias à participação 

qualificada da sociedade nos processos decisórios do 

PMSB. 
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OBJETIVO 3: PROMOVER A DISCUSSÃO E A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA FORMULAÇÃO, DISCUSSÃO DE PROPOSTAS E INSTRUMENTOS DO 

PMSB. 

Ações Aspectos metodológicos Metas 

Ampliar a discussão sobre aspectos relacionados ao 

saneamento básico. 

A participação da comunidade deverá ser viabilizada por meio de 

eventos: 1 encontro técnico; 2 audiências públicas; 01 conferência. 

Os encontros técnicos e audiências públicas serão realizados para cada 

setor urbano e rural. Serão dirigidas às organizações e instituições do 

município e abertos a toda comunidade. 

 

Participação de 70% das 

associações de bairro existentes. 

Participação de pessoas de diversas 

localidades do município. 

Realização de pelo menos 03 

evento em cada setor do município 

e uma conferencia no município. 

Perfil médio da população do 

município refletido no público 

participante do PMSB. Média de 

50 pessoas nas Audiências, e 

Conferência. 

Promover a interação e o comprometimento da 

comunidade no processo de elaboração do Plano. 

Estimular o diálogo considerando a tradução do saber 

técnico e saber popular por meio de reuniões. 

Submeter o PMSB a uma avaliação pelos conselhos 

municipais e demais atores sociais envolvidos com a 

temática do saneamento. 

Apresentar para a população a versão preliminar do PMSB. 

OBJETIVO 4: GARANTIR A AVALIAÇÃO E RESPOSTAS A TODAS AS EMENDAS APRESENTADAS AO PMSB. 

Ações Aspectos metodológicos Metas 

Coletar subsídios para a elaboração do PMSB. Listar as 

prioridades de atendimento da população envolvida. A coleta de subsídios ao PMSB se dará durante os encontros e audiências 

públicas. 

 Nas audiências os participantes serão estimulados a contribuírem com a 

sua percepção da problemática do saneamento e sugestões quanto às 

dificuldades enfrentadas. 

A conferência será a apresentação dos produtos para população 

submetendo a sua avaliação e aprovação para certificar que o PMSB 

atenda as suas necessidades com as prioridades de atendimento aos 

serviços de saneamento básico. 

 

Contribuições de pessoas de 

diversas localidades do município, 

inclusive das localidades mais 

distantes. 

 

Verificar se as informações fornecidas pelos líderes 

comunitários coincidem com os anseios da população da 

área de abrangência. 

Listar as prioridades de atendimento aos serviços de 

saneamento básico, apontadas pelos representantes de cada 

bairro/localidade. 

Obter o parecer da população interessada diretamente na 

construção do plano, garantindo que suas opiniões e 

necessidades estejam contempladas no PMSB. 

OBJETIVO 5: BUSCAR A COOPERAÇÃO JUNTO A OUTROS PROCESSOS LOCAIS DE MOBILIZAÇÃO E AÇÃO PARA ASSUNTOS RELACIONADOS 

AO SANEAMENTO BÁSICO. 

Ações Aspectos metodológicos Metas 

Estabelecer parcerias para mobilização da sociedade com 

universidades, empresas públicas, autarquias, secretarias, 

organizações comunitárias. 

Por meio de termos de parceria com os Conselhos da Cidade; de Saúde; 

de Meio Ambiente, de Educação e Comitês, será definida a forma de 

acompanhamento e participação do PMSB, bem como a apreciação e 

aprovação dos mesmos nessas instâncias. 

Adesão e interesse dos conselhos 

municipais e dos comitês na 

elaboração do PMSB. 

 Estabelecer parcerias com os conselhos municipais. 
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7. METODOLOGIA PEDAGÓGICA 

As atividades desenvolvidas durante a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico - PMSB serão pautadas na troca de informações, tendo como foco a 

mobilização e organização comunitária, sob a perspectiva de que essas ações possam 

contribuir para uma mudança efetiva nas condições de vida dessa população, no que 

tange às questões relacionadas ao saneamento básico. 

A estrutura metodológica do Plano de Mobilização Social – PMS contempla 

diferentes níveis de atividades conforme figura 5, que ilustra os eventos em cada setor, 

sendo programados formalmente três eventos para o setor de mobilização urbano e três 

para o setor de mobilização rural e a conferência municipal. 

 

 

Figura 5: Esquemas das atividades a serem desenvolvidas no município de Ponte Alta do Tocantins. 

 

7.1. Primeira Audiência Pública 

Esse primeiro evento buscar apresentar para a comunidade todas as nuanças que 

tange o saneamento básico e a elaboração do PMSB. O plano será realizado a partir da 

inserção da equipe técnica na comunidade, onde será apresentada a proposta de trabalho 

do PMSB. 

As primeira audiências terão como roteiro as seguintes ações sequenciais, que 

servirão como base de orientação para o condutor e demais membros da equipe: 

Conferência 
Municipal de 
Saneamneto 

Básico 

Audiência Pública Audiência Pública Audiência Pública 
Setor  I -  
Urbano 

Audiência Pública Audiência Pública Audiência Pública 
Setor II - 

 Rural 
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 Apresentação da equipe; 

 Esclarecer o que é PMSB, seus objetivos e importância; 

 Esclarecer os objetivos dos eventos; 

 Nivelar o conhecimento de todos os participantes sobre o saneamento 

básico; 

 Explicar a importância da participação e controle social em todas as etapas 

dos processos; 

 Coordenar o trabalho de grupo garantindo a participação de todos os 

envolvidos; 

 Incentivar o grupo a expor suas ideias; 

 Sistematizar as falas construindo ideias que serão registradas em ata. 

7.1.1. Procedimento metodológico  

Será realizado através de seminários, onde serão apresentados de forma objetiva 

através de instrumentos didáticos, tais como, slides, cartazes, etc. com linguagem 

apropriada, abordando os conteúdos sobre os serviços de saneamento básico. 

A equipe de trabalho será constituída por representantes técnicos do  ICAP- 

Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa e do Comitê Executivo para 

levantamento de informações. 

7.2. Segunda Audiência Pública 

Esse evento tem como objetivo buscar junto aos moradores informações para 

municiar a equipe técnica de dados a fim de caracterizar a prestação de serviços no 

município. A participação social será promovida com a aplicação das dinâmicas de 

grupo apresentadas  nos itens a seguir. 

7.2.1. Procedimento metodológico 

7.2.1.1.  Método de tempestade de ideias “Brainstorming”  

A partir de questões levantadas pelo condutor, espera-se que os envolvidos 

contribuam com ideias e sugestões, de forma objetiva e espontânea, para o levantamento 

das problemáticas relacionadas ao saneamento básico, estimulando a comunidade a 

refletir conjuntamente com a equipe técnica. Nessa instância serão levantadas questões 
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quanto à dotação de infraestrutura e de qualidade dos serviços de abastecimento e 

tratamento de água, de esgotamento sanitário, de coleta e disposição final de resíduos 

sólidos e de drenagem de águas pluviais, a fim de nortear a discussão e facilitar o 

encaminhamento dos resultados.  

 

 

Figura 6: Modelo de Brainstorming. 

 

7.2.1.2.Caixinha de Sugestões 

 Esta metodologia tem o objetivo de incentivar os colaboradores a apresentarem 

propostas de melhoria para o município. São disponibilizadas fichas onde cada 

participante descreve suas ideias e sugestões e as deposita numa caixa. Essas são 

encaminhadas para a equipe técnica onde será avaliada de acordo com sua viabilidade. 

7.3. Terceira Audiência Pública 

Atividade destinada à apresentação da versão preliminar do PMSB para sua 

aprovação e definição de prioridades segundo a vontade e necessidade da comunidade 

pontealtense.  

A terceira audiência pública deverá ser realizada tendo como orientação os 

seguintes procedimentos: 

Conclusão do Processo 

Geraçã
o de 

Ideias 

Defina o 
problema 

Reúna 
um 

Grupo 
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 Apresentação da equipe; 

 Apresentar as características referentes aos serviços de saneamento básico 

segundo a visão comunidade obtidos da primeira audiência publica; 

 Apresentar as características técnicas referentes aos serviços de saneamento 

básico; 

 Oportunizar um espaço para críticas, sugestões e questionamentos pela 

população; 

 Sistematizar as falas, de modo a focar nas questões relevantes que não 

foram apontadas na etapa anterior, registrando-as em ata. 

 Apresentar prognóstico e identificar as prioridades relacionadas ao 

saneamento básico que atendam a população. 

7.3.1. Procedimento metodológico 

7.3.1.1. Escolha das ações prioritárias 

Ao contrário da votação a priorização permite que os participantes escolham um 

número determinado de ações. Essa escolha acontece de forma democrática, 

descontraída e dinâmica, pois cria um ambiente favorável ao dialogo e articulação entre 

os participantes com foco nas ações propostas. Manuseio da Priorização: 

 Cada participante tem direito a um número de votos, os quais são 

representados por bolinhas adesivas, tendo um número máximo de votos por 

ação; 

 Deve haver a visualização e leitura de todos os eixos; 

 Ao final do tempo de priorização ocorre a apuração para averiguar quais 

ações são de maior prioridade para a comunidade. 

7.4. Conferência Municipal de Saneamento Básico 

Atividade que tem por finalidade a apresentação e entrega do produto final do 

Plano Municipal de Saneamento Básico, direcionada a toda a população do município. 

A Conferência Municipal de Saneamento Básico deverá ser realizada tendo 

como orientação os seguintes procedimentos: 
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 Apresentação da equipe; 

 Apresentar os produtos para verificar se atende às necessidades e prioridades 

da comunidade; 

 Apresentar e discutir a minuta de lei e consequentemente aprovar o PMSB. 

7.4.1. Metodologia adotada 

7.4.1.1. Trabalho em grupo 

A formação do grupo pode ser feita aleatoriamente ou segundo as conveniências 

do momento. Cada participante deve ter um tempo máximo de intervenção, não 

ultrapassando de 30 segundos.  

7.4.1.2. Trabalho de moderação 

Para cada grupo é destinado um moderador, é a pessoa que introduz o tema de 

forma clara e concisa, acompanhada de uma explicação breve sobre os objetivos da 

mesma e o produto esperado. Ele deve ser neutro e usar do principio da mínima 

intervenção, ou seja, não opinar sobre o conteúdo em discussão. O moderador também 

tem a função de gerenciar os conflitos existentes ou latentes para tornar a discussão o 

mais produtiva possível. 

8. SETORES DE MOBILIZAÇÃO 

O censo do IBGE estimou que município de Ponte Alta do Tocantins possuísse, 

em 2010, 7.180 habitantes. Em decorrência dessa baixa densidade populacional optou-

se por dividir a área de planejamento em dois setores de mobilização. 

O SM-I definido como a zona urbana com população estimada em 4.527 

habitantes em 2010, contemplando seis setores e bairros descritos no quadro 2, uma vez 

que o município não possui mapa essa divisão. 
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Quadro 2: Bairros de Ponte Alta do Tocantins. 

Setor Boa Esperança 

Setor Central 

Jardim Brasília I 

Jardim Brasília II 

Setor Zezinho 

Setor Sul 

 

O SM-II definido como a zona rural com uma população estimada em 2.653 

habitantes em 2010 e contempla sete assentamentos e três distritos, descritos 

detalhadamente no quadro 3.  

Quadro 3: Assentamentos e distritos, quantidade de famílias residente em 2014 e suas respectivas 

distancias de Ponte Alta do Tocantins. 

Local  
Quantidade aproximada de 

famílias residentes em 2014 
Distancia da sede 

municipal (km) 

Assentamento Castelo  15 50 

Assentamento Santa Tereza  82 48 

Assentamento Santo Onofre  82 48 

Assentamento Esperança/ 

Matinha  
47 47 

Assentamento Lagoinha  3 35 

Assentamento Progresso 14 18 

Assentamento Barreiro 5 30 

Distrito de Gato 30 28 

Distrito Palmeiras 30 22 

Distrito Extrema 25 40 
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A ilustrada na figura 7 apresenta a disposição de cada assentamento e distrito 

dentro do território municipal. 

 

 

 
Figura 7: Mapa com assentamentos e distritos de Ponte Alta do Tocantins. 

 

Para cada setor de mobilização serão disponibilizadas infraestruturas para a 

realização dos eventos. A seguir os locais onde serão realizados os eventos (quadro 4). 

 

Quadro 4: Locais dos eventos que serão realizados no município de Ponte Alta do Tocantins. 

SETOR LOCAL 

Urbano Câmara Municipal dos Vereadores de Ponte Alta do Tocantins 

Rural Sede da Associação do Assentamento Santa Tereza 
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A Câmara Municipal dos Vereadores de Ponte Alta do Tocantins, local onde 

serão realizados os eventos do setor de mobilização I possui capacidade para receber 

aproximadamente 150 pessoas sentadas, dispondo de infraestrutura de energia elétrica, 

abastecimento de água e instalações hidrossanitária.  Este local é de fácil acesso por se 

encontrar na porção central do município. 

O assentamento Santa Tereza, Santo Onofre e Castelo (assentamentos vizinhos) 

possuem juntos aproximadamente 55% da população do setor de mobilização II. Com 

base neste fato e em função da acessibilidade do local aos moradores dos outros 

assentamentos e distritos escolheu-se a Sede da Associação do Assentamento Santa 

Tereza para realizar os eventos. Este ambiente possui capacidade para 70 pessoas 

sentadas. A sede está em construção, desse modo não dispõe ainda de energia elétrica e 

água. Entretanto é possível fornecer energia elétrica via extensão tendo como fonte o 

sistema elétrico de um domicilio vizinho. 

Em nenhum dos locais escolhidos para realização dos eventos existe material 

para as apresentações, como por exemplo, data show e tela de projeção. Ficando a cargo 

da equipe técnica a responsabilidade de providenciar esses insumos.  

 As datas e horários dos eventos foram definidos de acordo com os hábitos de 

cada setor, vislumbrando uma elevada participação determinando dias e horários que 

não atrapalhasse a rotina nos moradores. Assim, no SM-I – urbano, os eventos 

ocorrerão às 19h e no SM-II – rural ocorrerão às 10h. O quadro 5 apresenta os eventos e 

suas respectivas datas. 

Quadro 5: Tabelas com eventos e suas respectivas datas. 

EVENTOS SM-I - URBANO SM-II - RURAL 

1º Audiência Pública 21/02/2014 01//11/2014 

2º Audiência Pública 30/10/2014 15/05/2015 

3º Audiência Pública 13/05/2015 11/08/2015 

Conferência Municipal 13/08/2015 
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9. ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO 

Previamente, se estabeleceu a produção e edição de materiais impressos, por seu 

registro mais duradouro, facilidade de distribuição e armazenamento. Em termos de 

projeto gráfico e linha editorial, dar-se-á preferência pela produção de materiais com 

textos sintéticos, mais objetivos e complementados por imagens que ajudem na 

compreensão do conteúdo. A seguir são apresentados os instrumentos básicos a serem 

utilizados nas atividades. 

9.1. Ofícios/Convites 

Os atores sociais identificados (lideres, presidentes de associações, vereadores, 

diretores, entre outros) serão convidados por meio de um ofício convite, enviados com 

antecedência aos eventos e contendo informações básicas, sobre o local, horário e o 

tema, em nome da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins e do ICAP. 

Os convites serão destinados às associações, entidades organizadas e formadores 

de opinião, que por sua vez, encarregar-se-ão de disseminar esse convite à população, 

discutindo e reforçando a importância da participação social anteriormente ao evento 

buscando um efetivo comparecimento. 

Outro método de promoção do evento será a entrega desses convites em 

domicílio por meio de agentes comunitários de saúde durante o desenvolvimento do seu 

ofício. Essa parceria com esses profissionais confere um maior envolvimento da 

comunidade uma vez que o interlocutor da mensagem é uma pessoa de sua convivência 

e confiança, representante da saúde área diretamente relacionada ao saneamento. 
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CONVITE 

A Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins e o ICAP – 

Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa, tem a honra de convida-

los para a Audiência Pública que será realizada no dia ___ às _____ na 

Câmara Municipal de Vereadores para tratar da questão relacionada ao 

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Salientamos que Saneamento Básico esta diretamente 

relacionada com a saúde das pessoas, portanto sua participação 

será de suma importância. 

PS: Será servido um lanche e refrigerante a todos os presentes.  

Figura 8: Modelo de convite a ser entregue a população. 

9.2. Panfletos 

Instrumento impresso de divulgação que traz de forma objetiva as principais 

informações sobre o Plano Municipal e Saneamento, de acordo com o modelo na figura 

9. 

 

Figura 9: Modelo de panfleto que será entregue a população. 

9.3. Cartaz 

Instrumentos impressos, com informações temporais, tendo como finalidade a 
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divulgação de informações a cerca dos encontros técnicos, audiências e conferência 

municipal. Estes instrumentos serão elaborados, impressos e afixados em locais 

estratégicos no município de Ponte Alta do Tocantins, como comércios e locais de 

muito fluxo de pessoas. 

9.4. Carro de som 

Apesar de vivermos em um mundo globalizado ainda existem práticas de 

comunicação e publicidade rústicas que se mostram eficientes em atingir grande parte 

da população, como o carro de som que resistiu à evolução de outros veículos de 

comunicação. 

 Em Ponte Alta do Tocantins, assim como em muitos municípios do estado, essa 

prática é muito utilizada por apresentar uma linguagem coloquial, mensagem objetiva e 

cobertura de grande parte do público alvo. Não deixando de mencionar o preço 

acessível desse tipo de divulgação e outro fator relevante é a obrigatoriedade da 

recepção da mensagem.  

Será divulgado nos bairros do município, carro de som informando os locais, 

tema, datas e horários das reuniões de mobilização social. 

9.5. Rádio 

O rádio apresenta-se com um dos mais abrangentes veículos de comunicação. O 

locutor convidará a população para participar das reuniões, informando o local, horário, 

programação e tema discutido. 

9.6. Web Site e Site 

Com o acesso cada vez mais fácil, a internet tem se tornado uma das principais 

fontes de informação e de compartilhamento de conteúdos da atualidade. Há diversas 

ferramentas que podem ajudar na veiculação de informação sobre os temas trabalhados 

para a mobilização social, sendo o site apenas uma delas. O Site é um espaço virtual 

composto por uma ou mais páginas e que pode ser acessado por meio de um endereço 

eletrônico http://www.pontealtadotocantins.to.gov.br/. Por meio do site, será possível 

disponibilizar um grande contingente de informações do PMSB, incluindo os estudos, 
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agenda de eventos, resultados dos eventos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Site da Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins. 

 

10. ATORES SOCIAIS 

O Plano de Mobilização Social - PMS deverá buscar ainda estabelecer parcerias 

para atingir seus objetivos e metas, sendo indicados, a seguir, alguns atores 

estratégicos/segmentos para a comunicação e mobilização da população. 

 Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins – ADAPEC. 

 Câmara Municipal de Ponte Alta do Tocantins 

 Centro de Referencia e Assistência Social – CRAS 

 Conselho Tutelar 

 Destacamento da Policia Civil 

 Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins  

 Rádio Comunitária Ponte Alta do Tocantins 

 Secretaria Municipal de Agricultura,  Turismo e Meio Ambiente. 

 Secretaria Municipal de Assistência Social 

 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude 

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

http://www.lagoadaconfusao.to.gov.br/Secretaria/Secretaria-municipal-de-agricultura-pecuaria-industria-e-comercio/
http://www.lagoadaconfusao.to.gov.br/Secretaria/Secretaria-municipal-de-assistencia-social/
http://www.lagoadaconfusao.to.gov.br/Secretaria/Secretaria-municipal-de-educacao-esporte-e-juventude/
http://www.lagoadaconfusao.to.gov.br/Secretaria/Secretaria-municipal-de-infraestrutura-e-desenvolvimento-urbano/
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 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da 

Gestão Pública 

 Secretaria Municipal de Saúde 

 Associação dos Pequenos Produtores distrito do Gato e Morro Limpo 

 Associação de Capim Dourado Pontealtense - ACDP 

 Associação Progresso de Ponte Alta do Tocantins 

 Associação dos Pequenos Produtores da Região Mulatense 

 Associação Grupo de Produtores Rurais da Região Pimenta do Assentamento 

Santo Onofre 

 Associação dos Agricultores Familiar do Assentamento Santo Onofre 

 Associação dos Pequenos Produtores da Região do Caracol 

 Associação Pontealtense de Ajuda alimentar das Crianças Carentes  

 Associação do Assentamento Santa Tereza 

 APAE 

  Associações dos Idosos 

 Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais 

11. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 

EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL  

Atualmente em Ponte Alta do Tocantins são desenvolvidos os seguintes 

programas pela estratégia saúde da família:  

 Programa de Agente Comunitário de Saúde 

 Programa de Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

 Programas de Imunização (Vacinação) 

 Programa Bolsa Família na Saúde 

 Programa de Incentivo à Amamentação – Agosto Dourado 

 Programa Saúde da Mulher – Outubro Rosa 

 Programa Saúde do Homem – Novembro Azul 

 Programa Saúde na Escola 

 Campanha Todos Contra a Dengue e Chikungunya (Mutirão) 

 

http://www.lagoadaconfusao.to.gov.br/Secretaria/Secretaria-municipal-de-planejamento-orcamento-e-modernizacao-da-gestao-publica/
http://www.lagoadaconfusao.to.gov.br/Secretaria/Secretaria-municipal-de-planejamento-orcamento-e-modernizacao-da-gestao-publica/
http://www.lagoadaconfusao.to.gov.br/Secretaria/Secretaria-municipal-de-saude/
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Não existe nenhum programa que atue especificamente na prevenção e 

tratamento de doenças associadas à falta de saneamento. Mas indiretamente os mutirões 

e campanhas para combater a proliferação do vetor de transmissão da dengue e 

chikungunya atuam nesse campo uma vez que a disposição inadequada dos resíduos 

sólidos oferece abrigo e condições para o inseto se multiplicar. 

Contudo, faz-se necessário incentivar e promover campanhas que conscientizem 

a comunidade de boas praticas de higiene e de saneamento para prevenção de diversas  

outras doenças. 

12. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

A sequência cronológica de desenvolvimento das etapas e atividades previstas 

para o Plano de Mobilização Social – PMS é identificada no Quadro 4, apresentada em 

continuação. Este cronograma deverá ser ajustado a partir da segunda reunião com a 

fiscalização, que deverá aprovar as datas e locais dos encontros técnicos, audiências 

públicas e Conferência Municipal de Saneamento Básico. 
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Quadro 6: Cronograma de Atividades do Programa de Comunicação e Mobilização do município de Ponte Alta do Tocantins. 

Atividades 
2014 2015 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Elaboração do material de divulgação, consolidação dos atores sociais, planejamento dos encontros. 
        

               

Plano de mobilização social                   

Encontros técnicos  

Reunião com os comitês         
               

Convite à população e Palestras nas escolas          
               

Evento 1 - Setor Mobilização I - Urbana - Lançamento do PMSB         
               

Evento 1 - Setor Mobilização II - Rural - Lançamento do PMSB         
               

Coleta de dados                         

Primeira Audiência Pública  

Evento 2 - Setor Mobilização I – Urbana                          

Evento 2 - Setor Mobilização II – Rural                          

Diagnostico Técnico - Participativo         
 

     

    

Prospectiva e Planejamento Estratégico         
 

     

    

Programas, Projetos e Ações         
 

     

    

Segunda Audiência Pública  

Evento 3 - SM I - Urbana – Apresentação do diagnóstico e dos Projetos, Programas e ações                         

Evento 3 - SM II – Rural  – Apresentação do diagnóstico e dos Projetos, Programas e ações                         

Plano de Execução                    

Relatório dos Indicadores de Desempenho                   

Sistema de Informações                   

Conferência Municipal de Saneamento    

Evento 4 – Apresentação e discussão da minuta do projeto de lei         
 

     

    

Relatórios mensais                   

Relatório final                   
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