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PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento corresponde ao Relatório - Plano de Mobilização Social 
Versão Preliminar, referente ao Contrato n° 074/2013, para a elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento Básico – PMSB de São joão do Manhuaçu - MG, firm ado 
entre Prefeitura Municipal e a empresa Enios Xavier. 
 

Este documento apresenta os objetivos gerais e específicos de um Plano de 
Mobilização, um fluxograma de atividades/participação social e uma proposição de 
metodologia e planejamento para realização dos trabalhos. 
 
2. OBJETIVOS GERAIS 
 

O  Plano  de  Mobilização  Social  visa  desenvolver  ações  para  a  
sensibilização  da sociedade  quanto  à  relevância  do  Plano  Municipal  de  
Saneamento  Básico  e  da necessidade da sua participação no processo de 
elaboração.  
 

Embora entendida como fundam ental para o desenvolvimento do PMSB, a 
atuação social está longe de ser um processo espontâneo, no sentido de bastar a 
intenção do  poder  público  e  a  disponibilidade  de  um a  m etodologia  para  que  o  
processo ocorra. 
 

Sem a conscientização, mobilização e capacitação da sociedade para participar 
das decisões  do  poder,  a  iniciativa  estará  relegada  ao  simples  cumprimento  de 
disposições  legais,  como  por  exemplo,  a  realização  de        sultas  e/ou  audiências 
previstas em  legislação específica e/ou disposições contratuais. 
 

Será  necessário, portanto, que além de um bom planejamento ocorra empenho 
entre os agentes municipais, as lideranças locais, a sociedade participante e empresa 
consultora para que esta intenção e metodologia se materializem e se torne  ação  
efetiva e  eficaz  para  subsidiar  a  elaboração  do  PMSB  e  future acompanhamento  
do  atendimento  das  proposições  e  metas  que  venham  a  ser fixadas e suas futuras 
revisões. 
 

Assim,  espera-se  que  por  meio  deste  planejamento  se  organize o  processo  
e  os canais de participação na elaboração do Plano e na avaliação dos serviços 
públicos de saneamento básico (inciso IV, do art. 3º, da lei 11.445/07), garantindo um a 
efetiva participação social.  
 

A  partir  de tal  definição,  o  Plano  de  Mobilização  Social  terá  os seguintes  
objetivos gerais: 
 

a. Garantir  a  participação  social  em   todas  as etapas  do  processo  de 
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desenvolvimento  do  PMSB ,  visando  atender  as  necessidades  e  anseios  da 
população. 
 

b. Garantir que a participação social tenha natureza demo a e participativa. 
 

c. Desenvolver  junto  à  sociedade  a  noção  de  responsabilidade  coletiva  na 
preservação e conservação dos recursos naturais. 
 

d. Dispor os mecanismos de divulgação e comunicação para a disseminação e o 
acesso às informações sobre o diagnóstico e estudos preliminares, dos serviços 
prestados e sua avaliação, das futuras etapas do PMSB, dos eventos previstos e as 
propostas relativas ao PMSB.  
 

e. Estabelecer canais para recebimento de sugestões e comentários, garantindo-
se a avaliação e resposta a todas as propostas apresentadas.  
 

f. Desenvolver  eventos  abertos  à  comunidade  local,  a  exemplo  de  reuniões  
e audiência  pública  para  discussão  e  participação  popular  na  formulação  do 
PMSB, incluindo a recepção de dados de saneamento; 

g. Desenvolver  e  estimular  forma  de  acompanhamento  e  participação,  no 
processo  de  elaboração  do  PMSB,  dos  Conselhos  de  Saúde,  de  Meio Ambiente e 
de educação, lideranças locais, etc. 
 

h. Estimular  a  criação  e  a  perenização  de  grupos  representativos  da  
sociedade  para  discutir o  assunto Saneamento, pós elaboração do  PMSB. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Conforme especificado no Termo de Referência apresenta-se a seguir os 
objetivos específicos que devem ser atingidos com a implementação do processo 
participativo de elaboração do Plano de Mobilização Social proposto: 
 
FASES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

TODAS 
 

- Apresentar caráter democrático e participativo, considerando sua função social; 
- Envolver a população na discussão das potencialidades dos problemas de 

salubridade e saneamento ambiental e suas implicações; 
- Sensibilizar a sociedade para a importância de investimentos em saneamento 

ambiental, seus benefícios e vantagens;  
- Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e na 

conservação dos recursos naturais; 
- Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de gestão 

ambiental; 
- Sensibilizar a administração municipal para o fomento de ações de educação 

ambiental e mobilização social de forma permanente; 
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- Ser ferramenta eficiente para que a comunidade participe efetivamente da 
elaboração do PMSB; 
 
DIAGNÓSTICO TÉCNICO- PARTICIPATIVO 
 

- Identificar as percepções sociais, conhecimentos e anseios a respeito do 
saneamento; 

- Descrever as características, a realidade prática das eseconômico-sociais e 
culturais locais; 

- Agregar a realidade das práticas locais e da condição de saneamento e saúde 
às informações técnicas obtidas;  

- Identificar as formas de organização social da comunidade local. 
 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 
 

- Hierarquizar a aplicação de programas e investimentos considerando as 
necessidades reais e os anseios da população; 

- Identificar alternativas de soluções de saneamento, tendo em conta a cultura, os 
hábitos, as percepções e as atitudes, em nível local, a respeito do saneamento básico. 
 
EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO E PREVISÃO DO PMSB 
 

- Estimular a prática permanente da participação e mobilização social na 
implementação da política municipal de saneamento básico; 

- Estimular a criação de grupos representativos da sociedade não organizada 
sensibilizados e com conhecimentos mínimos de saneamento ambiental para 
acompanhar e fiscalizar a execução do PMSB. 
 
4. PLANO DE TRABALHO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
 

Neste tópico está apresentado o planejamento geral para o desenvolvimento do 
Plano de Mobilização Social. 
 

4.1. FLUXOGRAMA GERAL DO PLANO DE M OBILIZA ÇÃO SOCIAL - PMS 
 

Apresenta-se a seguir o fluxograma de ações proposto para envolvimento da 
sociedade local, entidades representativas, autoridades e consultoria. 
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