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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento corresponde à Etapa 1–B – Plano de Mobilização Social – 

PMS, referente ao Contrato n° 114/2016, firmado entre o Município e a empresa 

Ampla Consultoria, que tem por objeto a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB do Município de Capão da Canoa/RS. 

 

Nele se apresenta uma síntese das atividades a serem realizadas especificando os 

objetivos gerais e específicos a partir da proposição metodológica e de planejamento 

para realização dos trabalhos. 

 

Para um olhar mais apurado em relação ao trabalho social, apresentamos alguns 

dados gerais de Capão da Canoa. O município está localizado na mesorregião 

Metropolitana de Porto Alegre. Emancipado em 1982, é integrante da microrregião 

de Osório.  

 

O município ocupa uma área de 97,1 km² com uma população de 47.148 habitantes, 

segundo estimativa do IBGE para o ano de 2015. Tem como municípios vizinhos 

Arroio do Sal, Praia de Xangri-lá, Maquiné. 

 

Com relação ao Produto Interno Bruto (PIB), segundo o IBGE, Capão da Canoa 

somou em 2014 R$ 428.527.401,00. O seu PIB per capita, o PIB dividido entre todos 

os habitantes foi de R$ 14.938,52.  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso 

em longo prazo nas três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, 

educação e saúde. O IDH de Capão da Canoa é 0,743 (ano 2010), considerado alto.    
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2. MARCOS LEGAIS E TEÓRICOS DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL  

 

O Plano de Mobilização Social – PMS é um documento integrante do Plano 

Municipal de Saneamento Básico e visa, em linhas gerais, traçar as diretrizes para o 

trabalho junto à população, contribuindo para o desenvolvimento e o 

acompanhamento de ações de mobilização e participação popular no processo de 

elaboração do Plano Municipal.  

 

Embora entendida como fundamental para o desenvolvimento do PMSB, o 

protagonismo popular está longe de ser um processo espontâneo, por isso a 

necessidade de construção de equipamentos públicos e legais que fomentem esta 

prática junto à população. Em termos legais o chamado Estatuto da Cidade (Lei n° 

10.257 de 2001) afirma em seu art. 2°, inciso II, que a “gestão democrática por meio 

da participação popular” deve ser uma prerrogativa na “formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”.  

 

Ainda neste sentido nos aportamos no inciso IV, do art. 3º, da lei 11.445/07 que 

define o controle social, garantindo ferramentas sociais de participação da 

população junto aos processos de “formulação de políticas, de planejamento e de 

avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico”. 

  

Segundo Gohn (2011, p. 16)1 a presença do conceito de participação e controle 

social nas políticas públicas nos “conduz ao entendimento do processo de 

democratização da sociedade brasileira; [...] Nesse sentido, a participação é, 

também, luta por melhores condições de vida e pelos benefícios da civilização”. No 

que tange essas questões o presente Plano objetiva, para além da esfera legal, 

construir junto aos sujeitos, mecanismos de controle social e participação, 

incentivando-os a refletirem sobre a importância desses mecanismos o 

fortalecimento de uma cultura participativa e democrática.  

 

                                            
1
 GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores e participação sociopolítica. 4 ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 
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Em consonância com Bordernave (1994)2 compreendemos a participação como um 

conjunto de atividades inerentes à natureza social do homem, ou seja, o acompanha 

nos diferentes períodos históricos e sociais ao longo de sua existência. Por isso, 

nosso foco não está no “quanto” se participa, mas passa a estar centrado no “como” 

se processa essa participação.  

 

Destarte também podemos dizer que existem diferentes níveis de participação que 

podem estar situados no espaço da microparticipação, quanto nos espaços 

entendidos como macroparticipação. Para Bordernave (1994) a participação social é 

justamente aquela que situada nos espaços da macroparticipação que se efetivam 

nos processos sociais mais amplos, nos quais o sujeito tem a possibilidade de 

intervir na dinâmica social, modificando a história da sociedade. 

 

Os processos de mobilização e participação neste âmbito são compreendidos então 

como um produto que está sempre em construção (DEMO, 2001)3, no sentido de 

conquistas que vão se aglutinando, se corporificando nos espaços sociais. A 

participação real, segundo Demo (2001) é, justamente, aquela que interfere nos 

processos decisórios por meio da participação política voltada ao bem coletivo.  

 

Assim, a emergência de ações coletivas nas mais diferenciadas formas podem ser 

entendidas como esforços para essa construção, e é dentro deste campo que 

situamos as ações de mobilização empreendidas neste plano de trabalho.  

 

Igualmente nesta direção podemos dizer que as ações que serão empreendidas a 

partir do exposto aqui podem ser vislumbradas como uma tendência de produzir 

mecanismos cada vez mais democráticos de participação que os programas sociais 

vêm incorporando como parte de seus princípios. Configurando-se como iniciativas 

fundamentais para a construção de processos que promovam a cidadania e efetivem 

direitos promulgados em nossa Carta Constituinte4.  

                                            
2
 BORDENAVE, Juan E. Díaz.  O que é participação. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

3
 DEMO, Pedro. Participação é conquista. 5. ed.  São Paulo: Cortez, 2001. 

4
 Referimo-nos aqui aos diversos Conselhos de Direitos instituídos pela Constituição de 1988 e 

promulgados por leis complementares (LOAS, Estatutos, etc.) como mecanismos de controle e 
participação social que objetivam promover e contribuir com a construção de uma sociedade cada 
vez mais democrática. 
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 Ao pensarmos a metodologia presente neste Plano de Mobilização compactuamos 

com a ideia de que toda ação profissional possui uma vinculação de mundo e um 

direcionamento ético-político. Assim, nossas ações nunca são neutras e os 

profissionais de serviço social possuem um projeto ético-político que orienta a 

formação e o exercício profissional, tal projeto “explicita o modelo de sociedade a 

que está vinculado, a ordem societária que defende e que em tese deve ser o norte 

das práticas profissionais dos assistentes sociais” (VÍGOLO, 2010, p. 62)5.  

 

Desta forma os objetivos aqui apresentados ao trabalho técnico seguem a normativa 

exposta pelo Termo de Referência (TR) e as prerrogativas legais. Junto a esses 

instrumentos reforçamos que nosso objetivo é construir e fortalecer canais de 

comunicação junto aos agentes públicos que possibilite o envolvimento da 

população para a compreensão das atividades propostas no seu cotidiano, que sem 

dúvida é marcado por questões políticas, orçamentárias, burocráticas e que 

compõem o próprio movimento da sociedade em que vivemos.  

 

Nossas ações assim caminharam no sentido de instrumentalizar a população com 

elementos que possibilitassem seu maior protagonismo, com a clara ideia de que tal 

questão não se constrói de um dia para outro, mas se manifesta com avanços e 

retrocessos, por meio de processos complexos presentes no dia-a-dia da própria 

comunidade.  

 

Destarte, entende-se que é fundamental que os espaços de participação criados nos 

processos [...] da política urbana como um todo garantam a socialização de 

informações, afinal, é imprescindível que os moradores saibam o que será feito em 

sua comunidade. Contudo, mais do que saber o que será feito, os moradores devem 

ser partícipes também das decisões sobre as ações a serem realizadas na sua 

comunidade. Só assim estes realmente poderão se sentir “parte de”, sujeitos do 

processo (VÍGOLO, 2010, p. 67)6. 

 

   

                                            
5
 VÍGOLO, T. C. A atuação dos profissionais de Serviço Social em processos de regularização 

fundiária: A experiência em curso no Projeto do Maciço do Morro da Cruz. Trabalho de Conclusão de 
Curso pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2010. 
6
 Idem. 
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Nossas ações de mobilização também estarão apoiadas dentro da lógica destacada 

por Vígolo (2010)7 quando esta diz que a reivindicação dos direitos por parte dos 

usuários só pode acontecer se estes tiverem conhecimento sobre eles. Daí a 

importância, ainda segundo a autora, de criar mecanismos de publicização dos 

direitos, tanto por atendimentos individualizados, como por meio de outros 

instrumentos, como cartazes, folders e reuniões comunitárias, para citar alguns.  

 

Sendo assim, é a partir dessas premissas que o Plano de Mobilização Social está 

ancorado. 

 

  

 

 

  

                                            
7
 Idem. 
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3. OBJETIVOS GERAIS 

 

A partir das questões elencadas o Plano de Mobilização Social proposto tem os 

seguintes objetivos gerais: 

 

a. Garantir a participação social em todas as etapas do processo de 

desenvolvimento do PMSB, visando atender as necessidades e anseios da 

população. 

 

b. Garantir que a participação social tenha natureza democrática. 

 

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 audiências 

públicas 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. 
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4. 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: 
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Quadro 1: Objetivos Específicos 

FASES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

TODAS 

- Refletir as necessidades e anseios da população; 

- Apresentar caráter democrático e participativo, considerando sua função social; 

- Envolver a sociedade durante todo o processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico;  

- Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e conservação dos recursos naturais;  

- Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de gestão ambiental; e 

- Estimular a criação de novos grupos representativos da sociedade não organizada. 

DIAGNÓSTICO  

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

- Descrever as características, a realidade prática das condições econômico-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. 
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5. PLANO DE TRABALHO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

Neste item está apresentado o planejamento geral para o desenvolvimento do Plano 

de Mobilização Social, composto pelos seguintes elementos: 

 

 Atores Sociais e Público Alvo 

 Formação dos Comitês de Coordenação e Executivo 

 Fluxograma Geral do PMS 

 Quadro Geral de Realização dos Eventos 

 Eventos 

 Divulgação 

 

 

5.1. ATORES SOCIAIS E PÚBLICO ALVO 

 

5.1.1. Atores Sociais 

 

 Poder Público: O Poder Público é o conjunto de órgãos com autoridades para 

realizar os trabalhos do Estado. Também chamados de Poderes Políticos, no 

sentido amplo, representa o próprio governo, no conjunto de atribuições, 

legitimadas pela soberania popular.  

 

 Imprensa: A imprensa é fonte de publicidade e notícias que colaboram com 

exercício do controle social sobre o processo. 

 

 Associações da Sociedade Civil Organizada: Organizações e instituições 

cívicas voluntárias que formam a base de uma sociedade em funcionamento, 

por oposição às estruturas apoiadas pela força de um estado. 

 

 Comitê de Coordenação: é a instância consultiva e deliberativa, formalmente 

institucionalizada, responsável pela condução da elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB.  
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 Comitê Executivo: é a instância responsável pela operacionalização dos 

processos de elaboração do PMSB. 

 

5.1.2. Público Alvo 

 

De acordo com Lupetti (1996) público alvo é aquele que a empresa tem em mente 

para ser trabalhado, aquele que foi detectado em uma pesquisa”. Neste Plano os 

públicos alvos serão os públicos que em determinado momento serão estratégicos 

para o desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

5.1.2.1. Sociedade Urbana e Rural 

 

Todos os indivíduos que usufruem de uma forma direta ou indireta dos serviços de 

saneamento do município. Seja o abastecimento de água tratada, coleta e 

tratamento de esgoto, sistemas de drenagem urbana ou o manejo de resíduos 

sólidos e limpeza urbana. 

 

 

5.2. FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO (CC) E EXECUTIVO (CE) 

 

Conforme o Termo de Referência que instruiu o processo licitatório que culminou 

com a contratação dessa Consultoria, tem-se que o Comitê de Coordenação é a 

instância consultiva e deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela 

condução da elaboração do PMSB.  

 

Suas atribuições:  

 

- discutir e avaliar, sempre que necessário e, não ultrapassando um período de dois 

meses, o trabalho produzido pelo Comitê Executivo;  

 

- criticar e sugerir alternativas; auxiliando o trabalho do Comitê Executivo na 

elaboração do Plano; e  
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- avaliar o andamento dos trabalhos do ponto de vista de viabilidade técnica, 

operacional, financeira e ambiental, buscando promover as ações integradas de 

saneamento.      

 

Este Comitê deverá ser formado por representantes (autoridades e técnicos) das 

instituições do Poder Público Municipal relacionadas com o setor de saneamento 

básico (Secretarias de Meio Ambiente, Saúde, Obras, Planejamento, e outras), 

Defesa Civil, bem como contar com representantes de organizações da Sociedade 

Civil (entidades: profissionais, empresariais, movimentos sociais, ONG’s).  

 

Já o Comitê Executivo é a instância responsável pela operacionalização do processo 

de elaboração do PMSB.  

 

Suas atribuições:  

 

- executar todas as atividades previstas no Termo de Referência apreciando as 

atividades de cada fase da elaboração do PMSB e de cada produto a ser entregue 

pela Consultoria, submetendo-os à avaliação do CC;  

 

- observar os prazos indicados no cronograma de execução para finalização dos 

produtos. 

 

O Comitê Executivo será composto por técnicos dos órgãos municipais de 

saneamento básico e afins ao tema.   

 

No assessoramento ao Comitê Executivo do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, conforme as necessidades locais, poderão ser constituídos Grupos de 

Trabalho multidisciplinares compostos por profissionais tecnicamente habilitados 

(professores, pesquisadores e/ou estudantes universitários e consultores) com 

experiência nos temas do saneamento básico, em áreas correlatas, políticas 

públicas, planejamento urbano, saúde, economia, meio ambiente, participação e 

educação ambiental, recursos hídricos, etc., e na realização de trabalhos 

correlacionados ao processo de elaboração do Plano. 
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Recomenda-se que a Administração indique um responsável entre os indicados de 

cada um dos Comitês, os quais deverão ficar responsáveis pela centralização de 

informações, pela convocação para os eventos e pela manutenção do cadastro 

pessoal de cada participante. 

 

Através do Decreto 141, de 22 de Junho de 2015, instituiu-se o Comitê de 

Coordenação e o Comitê de Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Capão da Canoa, conforme os Artigos 3º e 5º, apresentados a seguir.  

 

Art. 3º O Comitê de Coordenação será responsável pela 
elaboração da Política Pública de Saneamento, e pela coordenação e 
acompanhamento do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
Básico – PMSB, e será composto por: 
 

I – Representantes do Poder Executivo; 
- Gabinete do Prefeito 
-  Secretaria da Administração 
- Secretaria de Assistência e Inclusão Social 
- Secretaria de Coordenação dos Distritos 
 
-  Secretaria de Educação; 
-  Secretaria de Saúde; 
- Secretaria de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária 
-  Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento; 
- Secretaria  de Obras e Saneamento. 
- Secretaria da Fazenda 
- Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio 
 

 
   II – Representante da Câmara de Vereadores; 
                                    

III – Representantes dos Prestadores de Serviço; 
-Corsan 
- Hidráulica Capão Novo 

 
IV – Representantes da Sociedade Civil: 
-Associação Comercial e Industrial de Capão da Canoa -    

ACICC 
- Associação dos Construtores e Incorporadores de Capão da 

Canoa - ASSOCIC 
-Associação dos Corretores de Imóveis de Capão da Canoa - 

ACICA 
- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA 
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Art. 5º O Comitê Executivo será o responsável pela 
operacionalização do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
Básico – PMSB, e terá a seguinte composição: 

 
 
I – Representantes do Poder Executivo; 
- Gabinete do Prefeito 
-  Secretaria da Administração 
- Secretaria de Assistência e Inclusão Social 
- Secretaria de Coordenação dos Distritos 
-  Secretaria de Educação; 
-  Secretaria de Saúde; 
- Secretaria de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária 
-  Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento; 
- Secretaria  de Obras e Saneamento. 
- Secretaria da Fazenda 
- Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio 

 
   II – Representante da Câmara de Vereadores; 
                                   

III – Representantes dos Prestadores de Serviço; 
-Corsan 
- Hidráulica Capão Novo 
 
IV – Representantes da Sociedade Civil: 
-Associação Comercial e Industrial de Capão da Canoa -    

ACICC 
- Associação dos Construtores e Incorporadores de Capão da 

Canoa - ASSOCIC 
-Associação dos Corretores de Imóveis de Capão da Canoa - 

ACICA 
- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA 
 

                       Parágrafo único - O COMITÊ EXECUTIVO poderá valer-se de 
assessoramento técnico externo, constituir grupos de trabalho, e demandar, na 
Administração Municipal, o que se fizer necessário para o atingimento dos 
respectivos objetivos. 

 

  

No Anexo 1, apresenta-se o Decreto 141, de 22 de Junho de 2015, na íntegra.  

 

 

5.3. FLUXOGRAMA GERAL DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PMS 

 

Apresenta-se a seguir o fluxograma de ações proposto para envolvimento da 

sociedade local, entidades representativas, autoridades e esta consultoria. 
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Figura 1: Fluxograma 
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Figura 2: Fluxograma – Continuação 
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5.4. EVENTOS  

 

Para a apresentação dos trabalhos de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico perante a população propõe-se a realização de 2 (dois) eventos 

(Audiências Públicas). Estes eventos têm os seguintes objetivos: o primeiro para a 

apresentação do Diagnóstico dos serviços de saneamento e por fim, uma Audiência 

Final apresentando o Prognóstico e firmando a efetiva finalização e “entrega” do 

PMSB aos munícipes de Capão da Canoa. 

 

5.4.1. Condução dos Eventos 

 

Os eventos serão conduzidos por diferentes responsáveis, respeitando as etapas 

planejadas para o desenvolvimento de cada reunião, assim como o tempo 

estipulado para a palavra do orador do evento.  

 

De maneira mais detalhada, os quadros contendo o resumo de cada reunião, 

apresentados nos itens a seguir, irão definir as etapas, responsáveis e o tempo 

planejado para os eventos propostos. 

 

5.4.2. Audiência Pública do Diagnóstico  

 

Durante a audiência pública destinada à publicidade do Diagnóstico, serão 

apresentadas e discutidas, junto à comunidade, as situações atuais dos sistemas de 

saneamento público, seus pontos fortes e fracos que foram identificados pela 

Consultoria no decorrer dos trabalhos. 

 

Muito embora o Termo de Referência não tenha feito qualquer previsão específica 

nesse sentido, a Consultoria AMPLA compromete-se fornecer modelos de layouts 

para banners e faixas (Anexo 2),  sem arcar com custos de impressão destes 

materiais ou inserções em rádio e publicação em jornais locais, que visam dar 

publicidade a realização dos eventos, no intuito de angariar a maior participação 

popular possível.  
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Contudo, constitui atribuição do Município, enquanto titular dos serviços de 

saneamento, também promover ações visando divulgar a realização da Audiência 

Pública do Diagnóstico, tais como: dar publicidade no seu site na internet sobre a 

realização do evento; orientar os professores da rede pública e assistentes sociais 

para informarem previamente à população sobre esse acontecimento; expedir 

ofícios às autoridades relacionadas diretamente às questões ambientais e de 

saneamento (Ministério Público, Poder Judiciário, Agências Reguladoras desses 

serviços, etc.) convidando para participarem do evento; dentre outras atividades de 

publicidade e divulgação.  

 

O Relatório de Diagnóstico Preliminar estará disponível por 5 dias antes e após o 

evento, impresso em local a ser definido pela Administração e disponível e acessível 

à comunidade no sítio eletrônico da Administração, para consultas e sugestões. 

 

Poderão ser coletadas antecipadamente contribuições, sugestões e recomendações 

sociais, em relação às possíveis soluções dos problemas e suas priorizações, 

ficando divulgados os canais de comunicação e prazos de acatamento de 

manifestações posteriores. 

 

Durante os eventos serão recepcionadas as sugestões e críticas ao diagnóstico 

apresentados, de tal forma que, após a devida análise técnica, os pontos validados 

sejam agregados ao relatório final de diagnóstico dos sistemas de saneamento. É 

esperado que as manifestações da sociedade sejam na forma oral e escrita, 

uma vez que será incentivado a participação popular durante e após os 

eventos.   

 

Vencida essa etapa ter-se-á o Relatório de Diagnóstico, o qual permanecerá 

disponível no site da Prefeitura e em forma impressa, à disposição em local a ser 

definido pela Administração Municipal até a divulgação da versão final do PMSB. 

 

A sugestão para o desenvolvimento da Audiência Pública do Diagnóstico está 

apresentada no quadro a seguir: 
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Quadro 2: Desenvolvimento da Audiência Pública de Diagnóstico 

Etapa Responsável 
Tempo 

(minutos) 

Abertura e Apresentação dos Comitês e da Ampla CC 5 

Apresentação Resumida: 

- Noções do que é Saneamento Básico 

- do que é um Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 

- do Plano de Mobilização Social - PMS 

- do Plano de Trabalho proposto pela Ampla 

Equipe 

Técnica da 

Ampla 

25 

Apresentação do Diagnóstico dos Sistemas 

Equipe 

Técnica da 

Ampla 

60 

Participação da comunidade Comunidade 30 

Avaliação do evento 

CC, CE, 

Equipe 

Técnica da 

Ampla* e 

Comunidade 

5 

Encerramento CC 5 

 

5.4.3. Audiência Pública Final do PMSB  

 

Previamente à realização da Conferência Final, com a consolidação dos relatórios 

anteriores, já se terá uma prévia de como ficará o PMSB de Capão da Canoa. 

 

Este material ficará liberado para consulta, no site e na forma impressa em local a 

ser designado pela Administração Municipal, permitindo à sociedade os últimos 

comentários. 

  

 

A Audiência Pública para divulgação final do material completo do Plano Municipal 

de Saneamento Básico de Capão da Canoa deverá ser amplamente divulgada, com 

antecedência de 10 dias da data do evento, ficando o material disponível no site e 

impresso para consulta em local a ser definido pelos Comitês. 
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Contudo, constitui atribuição do Município, enquanto titular dos serviços de 

saneamento, também promover ações visando divulgar a realização da Audiência 

Pública Final, tais como: dar publicidade no seu site na internet sobre a realização 

do evento; orientar os professores da rede pública e assistentes sociais para 

informarem previamente à população sobre esse acontecimento; expedir ofícios às 

autoridades relacionadas diretamente às questões ambientais e de saneamento 

(Ministério Público, Poder Judiciário, Agências Reguladoras desses serviços, etc.) 

convidando para participarem do evento; dentre outras atividades de publicidade e 

divulgação.  

 

A sugestão para o desenvolvimento deste evento está apresentada no quadro a 

seguir: 

 
Quadro 3: Desenvolvimento da Audiência Pública Final 

Etapa Responsável 
Tempo 

(minuto) 

Abertura e Apresentação dos Comitês e da Ampla CC 20 

Apresentação Resumida: 

- dos Eventos realizados atendendo ao PMS 

- do Plano de Trabalho utilizado 

Ampla 20 

Intervalo  10 

Apresentação do PMSB Ampla 90 

Participação da comunidade, ficando 10 minutos para inscrições 

dos interessados 
Comunidade 30 

Encerramento CC 10 

Por ser um evento único e final, com a participação de toda sociedade de Capão da 

Canoa, recomenda-se que exista um planejamento para condução do mesmo, para 

tanto se apresenta no Anexo 3 uma proposta de Regimento de Desenvolvimento da  

Conferência Municipal do PMSB. 

 

 

5.5. QUADRO RESUMO DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 
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Os quadros apresentados a seguir mostram as atividades por tipo de evento que 

será realizado, sugestões de meios de divulgação, os prazos e os responsáveis por 

cada atividade e os participantes.  
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 Quadro 4: Quadro Resumo – Audiência Pública de Diagnóstico 

 

  

ETAPA ATIVIDADE COMUNICAÇÃO 
PRAZO DO EVENTO             

(DIAS ÚTEIS) 
RESPONSÁVEL PARTICIPANTES 

 D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
  

A
U

D
IÊ

N
C

IA
 P

Ú
B

L
IC

A
 

CONSULTA RELATÓRIO 
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

SITE PREFEITURA E 
ADMINISTRAÇÃO 

10 DIAS ANTES 

MUNICÍPIO /AMPLA 

MUNÍCIPES DE 
CAPÃO DA CANOA 

SELEÇÃO LOCAL E DATA   MUNICÍPIO 

DIVULGAÇÃO 
CONVITE/FAIXA/ 
MURAL/RÁDIO/JORNAL/SITE 

MUNICÍPIO 

DISPONIBILIZAÇÃO RECURSOS MICRO, DATA SHOW, FOTO E SOM   MUNICÍPIO 

MONTAGEM APRESENTAÇÃO   

  

AMPLA 

VALIDAÇÃO APRESENTAÇÃO   MUNICÍPIO 

APRESENTAÇÃO POWER POINT AMPLA 

REGISTRO REUNIÃO ATA DE REUNIÃO   MUNICÍPIO 

REGISTRO PRESENÇA LISTA PRESENÇA   MUNICÍPIO 

RELATÓRIO DIAGNÓSTICO EM 
CONSULTA 

SITE PREFEITURA E 
ADMINISTRAÇÃO 

5 DIAS APÓS MUNICÍPIO 
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Quadro 5: Quadro Resumo – Audiência Pública Final 

 

ETAPA ATIVIDADE COMUNICAÇÃO 
PRAZO DO EVENTO             

(DIAS ÚTEIS) 
RESPONSÁVEL PARTICIPANTES 

A
U

D
IÊ

N
C

IA
 P

Ú
B

L
IC

A
 F

IN
A

L
 D

O
 P

M
S

B
 

T
O

D
O

 M
U

N
IC

ÍP
IO

 

CONSULTA PMSB PRELIMINAR 
SITE PREFEITURA E 
ADMINISTRAÇÃO 

15 DIAS ANTES 

MUNICÍPIO/AMPLA 

TODOS MUNÍCIPES 

SELEÇÃO LOCAL E DATA   MUNICÍPIO 

DIVULGAÇÃO 
MURAL/RÁDIO/JORNAL/SITE/  
FOLDER 

MUNICÍPIO 

DISPONIBILIZAÇÃO RECURSOS MICRO, DATA SHOW, FOTO E SOM   MUNICÍPIO 

MONTAGEM APRESENTAÇÃO MICROCOMPUTADOR   

AMPLA / MUNICÍPIO VALIDAÇÃO APRESENTAÇÃO     

APRESENTAÇÃO 
POWER POINT, REGISTRO SOM E 
IMAGEM 

  

REGISTRO CONFERÊNCIA ATA DE REUNIÃO   MUNICÍPIO 

PMSB EM CONSULTA 
SITE PREFEITURA E 
ADMINISTRAÇÃO 

15 DIAS APÓS MUNICÍPIO 
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6. METODOLOGIA PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL  

 

A seguir será apresentada em detalhes cada uma das atividades que compõem os 

eventos relativos à elaboração do Plano de Mobilização Social. 

 

6.1. SELEÇÃO DOS LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS 

 

Os locais, datas e horários dos eventos serão definidos conjuntamente pelo Comitê 

de Coordenação e Comitê Executivo, de forma estratégica para garantir requisitos 

de espaço físico, acomodação, acessibilidade e conforto aos participantes.  

 

Para divulgação dos eventos, competirá aos Comitês observar os seguintes prazos 

mínimos:  

   

- 15 (quinze) dias com antecedência da realização da Audiência Pública do 

Diagnóstico;  

 

- 15 (quinze) dias com antecedência da realização da Audiência Pública Final;  

 

Os locais selecionados pela Administração Municipal para a realização dos eventos 

propostos no Plano de Mobilização Social deverão ser avaliados levando em 

consideração a localização, a capacidade de lotação e os acessos disponíveis à 

população em cada evento.  

 

 

6.2. DIVULGAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

Propõe-se que, durante todo o período de desenvolvimento dos trabalhos, sejam 

veiculadas nas faturas mensais de água e esgoto, mensagens alusivas aos eventos 

do PMSB.  
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6.3. INSTRUMENTOS DIDÁTICOS 

 

As apresentações em slides que serão exibidas durante os eventos serão  

cuidadosamente desenvolvidas pela equipe técnica da Ampla, a fim de atingir o 

público alvo de maneira clara e autoexplicativa.  

 

A partir dos relatórios produzidos para cada produto a ser apresentado, serão 

elaboradas apresentações didáticas, contemplando figuras, quadros, fluxogramas, 

organogramas e pontos chaves, com o objetivo de apresentar ao público o 

desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico de forma clara e direta.  

 

Ainda, em anexo a esse Plano de Mobilização Social segue modelos de divulgação, 

especialmente elaborada pela empresa AMPLA, que, se assim desejar, poderá ser 

impressa e utilizada pela Administração como forma de orientar e educar os seus 

munícipes a respeito do PMSB.  

 

 

6.4. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

 

Para um bom andamento na elaboração do PMSB e da eficácia do PMS é 

indispensável a alocação e disponibilização de recursos humanos, que vão além da 

equipe técnica da Contratada. 

 

Tais recursos humanos constituem-se de engenheiros e técnicos da AMPLA 

Consultoria, membros dos Comitês de Coordenação e Executivo, autoridades e 

técnicos das instituições do Poder Público Municipal, organizações da Sociedade 

Civil, dentre outros.   

 

Os recursos materiais necessários para realização dos eventos tais como 

computador, projetor e registro fotográfico, serão de responsabilidade da 

Administração Municipal de Capão da Canoa.  
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6.5. DISPONIBILIZAÇÃO DOS RELATÓRIOS PARA CONSULTA E SUGESTÕES 

 

Os relatórios elaborados deverão ficar em consulta em 2 momentos, antes de cada 

evento, em Versão Preliminar, e após o evento, depois de eventuais atualizações, 

na sua Versão Final. 

 

A Administração deverá disponibilizar espaço em seu site para recepcionar o 

material produzido.  

 

A AMPLA Consultoria compromete-se a disponibilizar todos os produtos em formato 

digital, respeitando os prazos propostos. 

 

As versões pós-eventos, serão disponibilizadas pela AMPLA aos Comitês, em até 5 

dias, ficando o CC responsável pela sua avaliação, ocasião em que será liberada a 

divulgação no site da Prefeitura da versão final do produto. 

 

Para os interessados que não quiserem/puderem consultar via internet, será 

disponibilizado material impresso - versão preliminar e final, em local e horário a ser 

informado pela Prefeitura. 

 

Obrigatoriamente todas as sugestões deverão ser identificadas.  

 

 

6.6. ELABORAÇÃO DE LISTA DE PRESENÇA, ATA DO EVENTO, REGISTRO 

FOTOGRÁFICO, ÁUDIO E VÍDEO 

 

A elaboração das minutas das atas será realizada pela Administração Municipal, 

além dos registros fotográficos dos eventos. 

 

Um representante indicado pelo CC/CE deverá se responsável por coletar as 

assinaturas dos presentes em cada evento, para que seja elaborada uma lista de 

presença oficial.  

 

Ficará a cargo da Prefeitura a disponibilização de um sistema de microfonia. 
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A Audiência Municipal, a critério da Administração, poderá ter interesse em registrá-

la em áudio e vídeo, ficando ao seu encargo os recursos necessários.  

 

 

6.7. REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 

 

Para que os eventos ocorram de maneira organizada e para que se tenha o melhor 

aproveitamento por parte da sociedade presente, torna-se necessário que sejam 

observados os seguintes procedimentos:  

 

- Existência de um responsável e mediador pela condução dos trabalhos 

(sugere-se que seja um membro do CC ou um representante do executivo 

municipal); 

 

- Cumprimento do horário de início agendado, valorizando assim a participação 

dos presentes naquele momento e que se procure ao máximo não extrapolar 

o horário de encerramento; 

 

- Divulgação prévia das regras de condução dos eventos (interrupção da 

apresentação, momento da formulação de perguntas); 

 

- Previsão de forma de inscrição das perguntas, estabelecendo se os 

questionamentos serão verbais ou escritos; 

 

- Fixação do empo máximo para cada pergunta, assim como a quantidade de 

perguntas por inscrição. 

 

Para a Audiência Pública Final está proposto o Regimento de Condução (Anexo 3). 
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ANEXO 1 – DECRETO 141 DE 22 DE JUNHO DE 2015 

 

 

“Cria o Comitê de Coordenação e o 

Comitê Executivo e dispõe sobre o 

processo de elaboração da Política 

Pública de Saneamento e do respectivo 

Plano Municipal de Saneamento 

Básico”. 

  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica 
do Município, e 

CONSIDERANDO a competência do Município para definir e 
organizar a prestação dos serviços públicos de interesse local; 

 
CONSIDERANDO a responsabilidade do Poder Público 

Municipal em formular a Política Pública de Saneamento e o respectivo Plano 
Municipal de Saneamento Básico, nos termos da Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007, 
e do Decreto 7.217 de 21 de junho de 2010 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Ficam criados o Comitê de Coordenação e o Comitê 

Executivo, responsáveis pela elaboração da Política Pública de Saneamento e do 

respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, e cujas respectivas 

composições e atribuições são definidas a seguir. 

 

Art. 2º O Comitê de Coordenação deverá, no prazo de até 30 

(trinta) dias, elaborar o Plano de Trabalho, documento de referência que definirá o 

processo de elaboração da Política Pública de Saneamento e do respectivo Plano 

Municipal de Saneamento Básico, com a definição do escopo, dos objetivos, do 

processo construtivo e do cronograma de execução das atividades. 

 

Art. 3º O Comitê de Coordenação será responsável pela 

elaboração da Política Pública de Saneamento, e pela coordenação e 
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acompanhamento do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico – PMSB, e será composto por: 

 

I – Representantes do Poder Executivo; 

- Gabinete do Prefeito 

-  Secretaria da Administração 

- Secretaria de Assistência e Inclusão Social 

- Secretaria de Coordenação dos Distritos 

 

-  Secretaria de Educação; 

-  Secretaria de Saúde; 

- Secretaria de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária 

-  Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento; 

- Secretaria  de Obras e Saneamento. 

- Secretaria da Fazenda 

- Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio 

 

 

   II – Representante da Câmara de Vereadores; 

                                    

III – Representantes dos Prestadores de Serviço; 

-Corsan 

- Hidráulica Capão Novo 

 

IV – Representantes da Sociedade Civil: 

-Associação Comercial e Industrial de Capão da Canoa -    

ACICC 

- Associação dos Construtores e Incorporadores de Capão da 

Canoa - ASSOCIC 

-Associação dos Corretores de Imóveis de Capão da Canoa - 

ACICA 

- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico 
Capão da Canoa – Rio Grande do Sul 

     

29 
 

Art. 4°. O Comitê de Coordenação deverá, no prazo de até 60 

(sessenta) dias, preparar e submeter á apreciação o texto da Política Pública de 

Saneamento. 

 

§ 1º Os membros do Comitê de Coordenação serão nomea dos 

por portaria, que designará o Servidor Municipal que exercerá a função de 

coordenador  do Comitê de Coordenação. 

  

§ 2° As deliberações que porventura sejam tomadas pelo 

referido Comitê somente terão validade se submetidas à aprovação da maioria 

absoluta de seus respectivos pares, cabendo ao Coordenador decidir em caso de 

empate. 

 

§ 3° O Comitê de Coordenação deverá reunir-se mensalmente e 

ou extraordinariamente para acompanhar o processo de elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB. 

 

Art. 5º O Comitê Executivo será o responsável pela 

operacionalização do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico – PMSB, e terá a seguinte composição: 

 

 

I – Representantes do Poder Executivo; 

- Gabinete do Prefeito 

-  Secretaria da Administração 

- Secretaria de Assistência e Inclusão Social 

- Secretaria de Coordenação dos Distritos 

-  Secretaria de Educação; 

-  Secretaria de Saúde; 

- Secretaria de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária 

-  Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento; 

- Secretaria  de Obras e Saneamento. 

- Secretaria da Fazenda 

- Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio 
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   II – Representante da Câmara de Vereadores; 

                                   

III – Representantes dos Prestadores de Serviço; 

-Corsan 

- Hidráulica Capão Novo 

 

IV – Representantes da Sociedade Civil: 

-Associação Comercial e Industrial de Capão da Canoa -    

ACICC 

- Associação dos Construtores e Incorporadores de Capão da 

Canoa - ASSOCIC 

-Associação dos Corretores de Imóveis de Capão da Canoa - 

ACICA 

- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA 

 

                       Parágrafo único - O COMITÊ EXECUTIVO poderá valer-se de 

assessoramento técnico externo, constituir grupos de trabalho, e demandar, na 

Administração Municipal, o que se fizer necessário para o atingimento dos 

respectivos objetivos. 

 

Art. 6º O Processo de Elaboração do PMSB deverá contemplar 

as seguintes Fases e Etapas: 

FASE I – Planejamento do Processo 

Etapa 1 – Coordenação, Participação Social e comunicação 

Etapa 2 – Plano de Trabalho, Termo de Referência e 

assessoramento 

 

FASE II – Elaboração do PMSB 

Etapa 3 – O Diagnóstico da situação local dos quatro 

componentes do saneamento básico: abastecimento de água; esgotamento 

sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas. 
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Etapa 4 – Prognósticos e alternativas para a universalização, 

Condicionantes, Diretrizes e a definição de Objetivos e Metas municipais ou 

regionais de curto, médio e longo prazos, para a universalização do acesso aos 

serviços de saneamento básico; 

Etapa 5 – A definição de programas, projetos e ações, para o 

cumprimento dos objetivos e metas, e para assegurar a sustentabilidade da 

prestação dos serviços; 

Etapa 6 – Ações para emergência, contingências e desastres; 

Etapa 7 – Mecanismos e procedimentos para a avaliação 

sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB; 

Etapa 8 – Sistema Municipal de Informações em Saneamento 

Básico; 

 

FASE III – Aprovação do PMSB 

Etapa 9 – Aprovação do PMSB 

 

Art. 7º O Plano de Trabalho deve definir a metodologia e os 

instrumentos que garantam à sociedade informações e participação no processo de 

formulação do Plano Municipal de Saneamento Básico, devendo contemplar: os 

mecanismos de comunicação para o acesso às informações, os canais para 

recebimento de críticas e sugestões, a realização de debates, conferência, 

seminários e audiências públicas abertas à população. 

 

Art. 8º O Plano de Trabalho para a elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico deve prever a sua apreciação em caráter 

deliberativo ou consultivo pelos conselhos municipais do Plano Diretor, da Saúde e 

do COMDEMA. 

 

Art. 9º A Política Municipal de Saneamento e o Plano Municipal 

de Saneamento Básico deverão ser consolidados, preferencialmente, sob a forma 

de Lei Municipal.  

Art. 10.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Capão da Canoa, 22 de junho de 2015. 
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VALDOMIRO DE MATOS NOVASKI, 

                            Prefeito Municipal. 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

      ADALBERTO LUIZ MAGRIN, 

             Secretário de Administração.                                                     

Procuradoria 
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ANEXO 2 – MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 

 

FOLDER:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico 
Capão da Canoa – Rio Grande do Sul 

     

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico 
Capão da Canoa – Rio Grande do Sul 

     

35 
 

CARTAZ:  
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FAIXA: 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 

 

 

 

 

CONVOCAÇÃO 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

REUNIÃO PÚBLICA PARA DIVULGAÇÃO DOSTUDOS DO PLANO DE 

SANEAMENTO 

 

A Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, em cumprimento ao princípio da 

transparência e nos termos que dispõe o artigo 19, § 5º da Lei 11.445/2007, 

CONVOCA a comunidade em geral para participar da Reunião Pública do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, que divulgará os estudos referentes ao 

Diagnóstico dos Sistemas de Saneamento, que se realizará no (local, data e 

horário).  

 

 

Capão da Canoa, 00 de xxxxx de 2015. 

 

 

 

Prefeito Municipal 
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ANEXO 3 - REGULAMENTO INTERNO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA FINAL DO 

PMSB DE CAPÃO DA CANOA/RS 

 

 

REGIMENTO INTERNO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PMSB DE CAPÃO DA 

CANOA/RS 

 

 

Art. 1o. A Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, em cumprimento ao princípio da 

publicidade e de acordo com o disposto no § 5o do art. 19 da Lei Federal 

11.445/2007, convoca todos os munícipes e entidades interessadas para 

participarem da presente Audiência Pública, que tem por objetivo apresentar o Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 

 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 2º. A Audiência será promovida pela Prefeitura Municipal de Capão da Canoa.  

 

Art. 3º. A Audiência realizar-se-á com a finalidade de apresentar e divulgar à 

população o Plano Municipal de Saneamento Básico que foi elaborado e discutido, 

em todas as suas etapas, através de reuniões técnicas representativas, englobando 

os serviços de abastecimento de água potável, tratamento de esgoto sanitário, 

coleta, disposição final e tratamento de resíduos sólidos e drenagem urbana. 
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Art. 4°. A Audiência ocorrerá no dia XXX de XXX de 2015, a partir das XXX horas, 

no XXX, situado na XXX. (A ser definido). 

  

Art. 5º. A Audiência será realizada com exposição e debates orais, na forma 

disciplinada neste Regulamento, sendo facultada apresentação de perguntas 

escritas ou manifestações orais.  

 

Art. 6o. Antes do início dos trabalhos será colhida a assinatura dos partícipes por 

meio de lista de presença, contendo os dados mínimos de identificação do 

participante. 

  

Art. 7°. Caberá ao Presidente da Audiência, a condução dos trabalhos e dos 

debates, nos termos definidos neste regulamento.  

§ 1°. São prerrogativas do Presidente da Audiência:  

I - Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos, em especial 

para lavratura da respectiva Ata; 

II - Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento da 

Audiência, ordenando o curso dos debates;  

III - Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento, a 

servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer 

temas técnicos;  

IV - Decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com o objeto em 

debate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste 

regulamento, em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o direito de 

livre manifestação das pessoas;  

V - Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o considere 

necessário ou útil;  

VI - Autorizar a transmissão radiofônica e/ou televisiva da Audiência;  

VII - Declarar o fim da Audiência Pública; 

VIII – Receber a lista de presença ao final do evento. 

§ 2°. São deveres do Presidente:  

I - Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos expositores 

técnicos convidados;  
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II - Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião 

ou propostas apresentadas pelos partícipes. 

 

TÍTULO II 

DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

 

CAPÍTULO I 

DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 8°. A presença na Audiência será aberta a todos os interessados.  

 

Art. 9°. Para participação nos debates durante a Audiência, por meio do uso da 

palavra ou manifestação por escrito, os interessados necessariamente deverão fazer 

sua inscrição, mediante formulário próprio.  

 

Art. 10. No dia do evento serão recebidas inscrições até 10 (dez) minutos após o 

término da exposição dos técnicos.  

Parágrafo único. A ordem de inscrição determinará a ordem de participação dos 

inscritos.  

 

CAPÍTULO II 

DO PROCEDIMENTO 

 

Art. 11. A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa.  

 

Art. 12. Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com a abertura 

formal da Audiência Pública, com breve explicação das normas que a regerão e das 

demais informações necessárias e úteis para a condução dos trabalhos.  

 

Art. 13. Finalizada a exposição do Presidente, será dada a palavra aos demais 

componentes da mesa para que, se quiserem, manifestarem pelo tempo máximo de 

05 (cinco) minutos. 

 

Art. 14. Em seguida, será dada palavra aos técnicos convidados que poderão expor 
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seus temas durante o tempo máximo pré-determinado. 

 

Art. 15. Finalizada a exposição dos técnicos, terá inicio do prazo de até 10 (dez) 

minutos para àqueles interessados em se manifestarem realizarem suas respectivas 

inscrições. 

Parágrafo primeiro. Será dada a palavra aos previamente inscritos, seguindo a 

ordem de inscrição, pelo tempo máximo de 02 (dois) minutos, para que possam 

efetuar os seus questionamentos, sugestões e críticas acerca do tema debatido. 

Parágrafo segundo. Os técnicos expositores poderão se utilizar do tempo que 

entenderem necessário para responderem as indagações que lhe foram dirigidas, 

bem como para tecerem comentários pertinentes.  

 

Art. 16. Concluídas as exposições e manifestações, o Presidente dará por concluída 

a Audiência.  

 

Art. 17. Ao final dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de mesa, sendo o 

Presidente responsável pela sua divulgação e publicidade, tornando-a disponível no 

site da Prefeitura em até 10 (dez) dias após a realização da Audiência.  

 

 

CAPÍTULO III 

DA PUBLICIDADE 

 

Art. 18. A Audiência será divulgada previamente no site institucional da Prefeitura na 

internet, por meio de chamadas nas rádios locais, afixação de faixas em locais 

públicos de fácil visualização, distribuição por servidores municipais, e 

disponibilização em locais de livre acesso, de folders de convocação do evento.  

 

Art. 19. A Audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de 

comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de 

realização.  

 

Art. 20. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro, desde 

que autorizadas pelo Presidente, em razão das limitações do espaço físico onde se 
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realizará o evento.  

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 21. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no 

evento ou em decorrência deste terão a finalidade de informar a atuação da 

Administração Pública, contribuindo para observância dos princípios da 

transparência, isonomia e eficiência, assegurando a participação popular, na forma 

da lei, na condução do interesse público. 

 

Art. 22. Os estudos relativos à Audiência permanecerão em Consulta Pública no Site 

da Prefeitura Municipal (http://www.capaodacanoa.rs.gov.br/) pelo prazo de 10 (dez) 

dias. 


