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Apresentação 

No Brasil, segundo as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de 

Saneamento Básico – PNSB, instituída pela Lei Federal 11.445/07 (BRASIL, 2007), o 

saneamento básico é entendido como o 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; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

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

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final 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 final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza 

de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes 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 final 

das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;  

Além de estipular as definições apresentadas, o advento da PNSB foi um grande 

marco para o planejamento do setor, pois foi instituída a obrigatoriedade de um 

Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, que é um instrumento com 

horizonte de projeto de 20 anos, que deve ser revisado em períodos máximos de 4 

anos, e que tem por objetivo criar estratégias que buscam a universalização do 

acesso aos serviços públicos de saneamento básico, em sua integralidade, para 

toda a população que reside nos municípios, tanto em áreas urbanas como rurais 

(BRASIL, 2007). 
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Apesar de existir todo um arcabouço jurídico que fortalece e enfatiza a 

importância do saneamento básico, principalmente quanto à promoção da saúde da 

população, o cenário brasileiro ainda apresenta grandes contrastes. 

Neste sentido, para ilustrar estes contrastes, o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS, divulgou no ano de 2018, que para o ano de 

referência 2016, 98,4% da população urbana que reside na Região Sul do país tem 

acesso à água potável, enquanto que apenas 67,7% da população brasileira que 

reside na Região Norte recebe o mesmo serviço. Quanto ao esgotamento sanitário, o 

cenário é muito mais crítico, pois na Região Sudeste, 83,2% do esgoto produzido nas 

regiões urbanas é coletado, enquanto que somente 13,4% da população urbana que 

reside da Região Norte têm acesso à coleta de esgoto (SNIS, 2018). 

Diante  do  que  foi  apresentado,  o  município  de  Timbó,  no  intuito  de 

estabelecer ações e iniciativas que promovam a melhoria dos sistemas públicos de 

saneamento básico do município, e que consequentemente possam auxiliar na 

otimização dos índices regionais e nacionais sobre saneamento básico, estabeleceu 

por meio do Edital 01/2018 SAMAE o início do processo de revisão de seu PMSB. 

O PMSB do município de Timbó tem por objetivo definir, de forma participativa, 

um conjunto de metas, objetivos, diretrizes e instrumentos que orientarão o 

planejamento dos serviços públicos de saneamento básico, visando principalmente 

fornecer a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, garantindo 

a sua integralidade, qualidade, e ainda, promovendo controle social e a transparência 

das ações. 
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1 Dados Gerais da Contratação 

O presente trabalho foi elaborado pela empresa Life Ambiental Engenharia e 

Consultoria, que foi a vencedora do Edital de Licitação n° 01/2018 SAMAE, que 

ocorreu na forma de tomada de preços para compras e serviços.  

O  escopo  do  referido  certame  visava  a  contratação  de  uma  empresa 

especializada para a revisão do PMSB do município de Timbó, conforme os requisitos 

das leis federais n° 11.445/2007 e n° 12.305/2010, Decretos Federais n° 7.212/2010 

e n° 7.404/2010 de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Termo de Referência 

– TR do respectivo processo licitatório. 

As etapas que sucedem a execução do escopo, serão acompanhadas e 

fiscalizadas pelo Grupo de Acompanhamento do Plano Municipal de Saneamento 

Básico – GAP, que foi constituído com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento 

do processo de revisão do PMSB, fiscalizar e dar transparência às ações realizadas, 

e também de garantir o cumprimento dos dispositivos previstos no contrato firmado 

entre a vencedora do processo licitatório e a administração pública. 

 

 

2 Área de Abrangência dos Trabalhos 

O município de Timbó está localizado no estado de Santa Catarina na região 

conhecida por Vale do Itajaí. 

A revisão do PMSB abrange a totalidade do município ou seja, área urbana e 

área rural, considerando suas particularidades e modelos de gestão na administração 

do saneamento. 

A Tabela 1 apresenta as principais características do município e o ANEXO 1 

caracteriza as áreas de abrangência dos trabalhos. 
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Tabela 1 – Características gerais do município de Timbó. 

Administração Municipal 

Gentílico Timboense 
Prefeito Jorge Augusto Krüger 
Fundação 12 de outubro de 1869 

População 

População estimada [2017] 42.801 pessoas   
População no último censo 36.774 pessoas   
Densidade demográfica 288,64 hab./km²   

Território 

Área da unidade territorial 127,405 km²   
Arborização de vias públicas 76,10% 
Unidade federativa Santa Catarina 
Mesorregião Vale do Itajaí 
Microrregião Blumenau 

Municípios limítrofes Benedito Novo, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros e 
Rodeio 

Características geográficas 

Localização geográfica Latitude: 26° 49' 22" S, Longitude: 49° 16' 19" O 
Altitude 68 m 
Clima Subtropical 
Distância até a capital 170 km 

Indicadores econômicos 

IDH-M 0,784 (BR: 100º) 
PIB R$ 799 963,234 mil 
PIB per capita R$ 23 002,65

Fonte: IBGE 2018. 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018. 
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3 Produtos e Atividades 

Os produtos que serão elaborados durante o processo de revisão do PMSB de 

Timbó, seguem a lógica apresentada no TR do processo licitatório referente ao Edital 

01/2018 SAMAE, contemplando assim todas as etapas previstas pela legislação. 

A seguir são detalhados os produtos componentes do PMSB de Timbó. 

 

3.1 Plano de Gerenciamento dos Trabalhos 

O principal objetivo do Plano de Gerenciamento de Projeto – PGP é a definição 

do macroplanejamento das atividades envolvidas, constituindo um processo de 

referência para a equipe de execução, que estará envolvida no apoio técnico e 

administrativo, e na condução das ações gerenciais e operacionais. 

Este PGP está organizado conforme a metodologia proposta pelo Project 

Management Institute – PMI (2017), cujos processos foram adaptados para o escopo 

e para 

as características específicas deste projeto. 

O PGP fornece uma visão geral do projeto e dos aspectos estratégicos que 

deverão ser considerados durante a gestão dos serviços, que ocorrerá ao longo do 

processo de revisão do PMSB. 

A seguir são apresentadas informações relativas ao planejamento executivo do 

projeto, organizadas e adaptadas segundo as dimensões de integração, escopo, 

cronograma, qualidade, recursos e comunicação. 

Em função de eventuais alterações relevantes no escopo ou em quaisquer 

outras dimensões do projeto, o PGP pode ser revisado e atualizado. 
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3.1.1 Planejamento Executivo 

I. Integração 

O PGP é composto por uma compilação de documentos e ferramentas, 

pertinentes ao planejamento das atividades que serão desenvolvidas ao longo da 

revisão do PMSB, que serão utilizados pelo Gerente de Projeto para coordenar o 

desenvolvimento dos serviços. 

 

a) Orientação e Gerenciamento da Execução do Projeto 

O produto principal deste projeto será a revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Timbó. Neste sentido, o produto final do processo de revisão 

do PMSB, será a união dos relatórios e documentos criados ao longo de todas as 

etapas que foram definidas no Edital 01/2018 SAMAE. 

Esses documentos serão desenvolvidos pela equipe multidisciplinar, da Life 

Ambiental Engenharia, com supervisão e fiscalização do GAP, que acompanhará 

todos os processos da revisão do PMSB. 

 

b) Monitoramento e Controle do Produto do Projeto 

Para a execução de cada atividade será emitida, pela Life Ambiental 

Engenharia, uma lista de produtos com seus respectivos prazos de entrega, conforme 

a Estrutura Analítica de Projeto – EAP, onde será possível obter uma visão geral para 

o acompanhamento das atividades. 

O controle do processo também será favorecido pela EAP, vinculando os pesos 

de cada atividade conforme foram descritos pelo TR do referido edital de licitação. 
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c) Controle Integrado de Mudanças 

Qualquer proposta de mudança, do ESCOPO, deverá ser realizada através de 

um pedido formal emitido pelo contratante. 

Para avaliar a viabilidade destas alterações, será utilizada uma abordagem 

simplificada: 

– Avaliar o impacto sobre o escopo, o tempo, o custo, a qualidade dos produtos 

e a satisfação do cliente; 

– Indicar opções de soluções que satisfaçam a demanda; e, 

– Obter aprovação do cliente para a execução das respectivas alterações. 

 

d) Encerramento do Projeto 

Após a finalização do escopo do projeto, o cliente deverá emitir um termo de 

encerramento de contrato. O Gerente de Projeto também deverá proceder com a 

baixa na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e solicitar ao 

cliente o Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa. 

 
 

II. Escopo 

O plano de gerenciamento do escopo é um componente do PGP que descreve 

como o escopo será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e verificado. 

 

a) Estrutura Analítica do Projeto e Controle do Escopo 

A EAP foi elaborada através da decomposição gráfica do escopo, conforme os 

pacotes de atividades que foram apresentados. A EAP será atualizada mensalmente, 

conforme ocorrem os avanços dos trabalhos. A Figura 1 apresenta a primeira versão 

da EAP deste projeto. 

A EAP pode ser definida como o processo de distribuição do trabalho em etapas 

de entrega, através da divisão do projeto principal em componentes menores. 
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O principal benefício desse processo é o fornecimento de uma visão 

estruturada do que deve ser entregue em cada fase, e desta forma, o gerenciamento 

dos serviços se torna mais simples (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017). 

Figura 1 – Estrutura Analítica do Projeto 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018.  
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III. Cronograma 

a) Planejar o Gerenciamento do Cronograma 

O gerenciamento do cronograma é o processo que estabelece os 

procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, 

gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto. 

O principal benefício deste processo é o fornecimento de orientação e 

instruções sobre como o cronograma do projeto será gerenciado ao longo de todo o 

projeto. 

O prazo global previsto para os serviços é de 9 (nove) meses, a partir da 

emissão da Autorização de Serviços - AS, que foi emitida em 11 de maio de 2018. 

O gerenciamento do cronograma será realizado através do avanço físico 

previsto e realizado na EAP, sofrendo as modificações necessárias para atingir a 

baseline. 

 

 

b) Definição das Atividades 

A lista de marcos e atividades foi desenvolvida a partir dos requisitos e definição 

do escopo, além dos procedimentos internos da LAE. 

Esta etapa foi realizada, e o seu resultado foi apresentado pela Figura 1, 

incorporado na própria EAP deste projeto. 

 

c) Cronograma 

O cronograma do projeto foi apresentado no ANEXO 02 nesse mesmo 

documento. 
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IV. Qualidade  

O Plano de gerenciamento da qualidade descreve como a equipe de 

gerenciamento de projetos implementará a política de qualidade definindo requisitos 

e padrões aplicáveis ao PMSB de Timbó e as entregas dos produtos referentes ao 

mesmo. 

 

a) Garantia de Qualidade 

Incluir a melhoria contínua do processo, através de meios dinâmicos, com a 

finalidade de melhorar a qualidade de todas as atividades envolvidas, reduzindo 

desperdícios e eliminando as ações que não agregam valor aos produtos resultantes, 

permitindo que os processos sejam operados com níveis mais altos de eficiência e 

eficácia. 

 

b) Controle de Qualidade 

Monitorar, intervir e registrar o andamento dos processos e seus respectivos 

resultados, através do programa de qualidade, permitindo assim a avaliação do 

desempenho, e a recomendação das melhorias necessárias para aumentar a 

eficiência e a eficácia das atividades e dos produtos. 

 

c) Requisitos De Sucesso Do Projeto 

O projeto será considerado um sucesso quando atender a todos os critérios de 

aceitação das entregas, respeitando as restrições impostas, cumprir o cronograma de 

execução das atividades, e principalmente, alcançar os requisitos e padrões de 

qualidade detalhados nesse plano, obtendo assim o aceite final do cliente. 
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V. Recursos 

O objetivo dessa etapa é fazer com que as tarefas delegadas sejam executadas 

conforme o planejado, prevendo riscos e traçando planos de ação em tempo hábil. 

Tendo os recursos humanos como elemento principal para a execução das 

atividades planejadas, os mesmos deverão ser aplicados para definir as metas, 

realizar o planejamento, produzir os resultados esperados, assim como, direcionar, 

coordenar e controlar as atividades do projeto, utilizando suas habilidades técnicas e 

sociais. 

 

a) Processos De Recursos 

Mobilização da equipe do projeto: Verificar as competências de atuação dos 

profissionais selecionados para participar da equipe do projeto, e compor os grupos 

de trabalho que receberão as atividades relacionadas aos produtos esperados de 

cada etapa do plano. 

Otimizar a equipe do projeto: Ampliar as competências dos grupos 

multidisciplinares, melhorar a interação entre a própria equipe, e também com o 

ambiente de trabalho, visando aumentar a eficiência e a eficácia no desempenho das 

ações. 

 

b) Organograma do Projeto 

A Figura 2 apresenta o organograma da equipe de projeto. 
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Figura 2 – Organograma do Projeto. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018. 

 

c) Matriz de Responsabilidade 

A Matriz de Responsabilidades é uma tabela que mostra os principais atores 

envolvidos, alocando cada um destes com os seus respectivos níveis de 

responsabilidade para cada ação que foi programada para ocorrer durante a execução 

deste projeto. 

Esta matriz é utilizada para ilustrar as conexões entre cada etapa do trabalho 

ou atividade e os membros da equipe de execução do projeto. A Matriz de 

responsabilidades foi apresentada no ANEXO 03 desse documento. 

 

 

 

Engenheiro 
Sanitarista

Advogada Pedagoga Economista Jornalista

Gerente de 
Projeto Administrador
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d) Histograma de Recursos 

O histograma de recursos trata da alocação dos integrantes do projeto ao longo do tempo definido. A Tabela 2 apresenta 

o histograma de recursos definido para o projeto. 

 

Tabela 2 – Histograma de Recursos. 

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA 

Função Total 
Meses

6 6 7 7 7 8 5 6 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 

DI Área de Atuação Cargo 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I GESTÃO Gerente I Gerente de Contrato    9,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I GESTÃO Administrador Assistente Administrativo    9,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I Engenharia Estagiária Assistente de Engenharia    9,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I Engenharia Eng. Florestal Eng. Florestal (SIG)    3,00     1 1 1 1         1 1             

D Engenharia Eng. Sanitarista Eng. Sanitarista    9,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D Engenharia Advogada Advogada    2,00         1 1                     1 1 

D Engenharia Economista Economista    4,00         1 1 1 1         1 1 1 1     

D Engenharia Jornalista Jornalista    5,50 1 1 1 1   1   1   1   1   1   1   1 

D Engenharia Pedagoga Pedagoga    2,00 1 1 1 1                             

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018. 
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VI. Comunicação 

O gerenciamento das comunicações do projeto engloba todos os processos 

necessários para assegurar que as informações, as respectivas fontes, e os meios 

que serão utilizados para difundir estes dados sejam planejados, coletados, criados, 

distribuídos, armazenados, recuperados, gerenciados, controlados, monitorados e 

finalmente dispostos de maneira oportuna e apropriada. 

 

a) Matriz de Comunicação 

A matriz de comunicação define as orientações para o encaminhamento e 

formato das diferentes necessidades de troca de informações. A Tabela 3 apresenta 

a matriz elaborada para o projeto. 

 

Tabela 3 – Matriz de Comunicação. 

Informação De quem Para quem Frequência Formato 

Relatório Mensal  Gerente de 
Projeto GAP Mensal PDF 

Solicitação de 
esclarecimentos ENG GAP quando 

solicitado E-mail 

Autorização de emissão de 
notas fiscais GAP Gerente de 

Projeto 
Aceite de 
produtos E-mail 

Envio de notas fiscais Gerente de 
Projeto ADM SAMAE Aceite de 

produtos E-mail 

Aprovação / Encerramento 
do projeto 

Gerente de 
Projeto GAP Ao termino do 

Projeto 
Reunião de 

Encerramento 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018. 
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b) Plano de Reuniões 

O plano de reuniões foi apresentado na Tabela 4, e define as orientações das 

principais reuniões do projeto. 

 

Tabela 4 – Plano de Reuniões. 

Reunião Propósito Periodicidade Local Responsável 

Kick-Off Meeting Reunião de Abertura do 
Projeto junto ao GAP Única SAMAE Gerente de 

Projeto 

Audiência 01 Discussão e participação 
popular na revisão do PMSB Única Câmara de 

Vereadores 
Comunicação 

LAE 

Audiência 02 Discussão e participação 
popular na revisão do PMSB Única Câmara de 

Vereadores 
Comunicação 

LAE 

Reunião CMSB Apresentação dos principais 
produtos do PMSB Única SAMAE Comunicação 

LAE 

Reunião de 
Acompanhamento 

Avaliar as Atividades do 
PMSB Bimestral SAMAE Engenharia 

LAE 

Encerramento 
Reunião de Encerramento e 

Entrega do Documento 
PMSB 

Única SAMAE Gerente de 
Projeto 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018. 

 

3.2 Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho visa identificar os produtos a serem entregues durante o 

processo de revisão do PMSB de Timbó, e também descrever as metodologias 

aplicadas durante estas ações. 

Desta forma, este documento reúne informações de como os resultados serão 

apresentados ao longo dos trabalhos, no intuito de auxiliar a fiscalização realizada 

pelo GAP durante todas as etapas de revisão do PMSB. 
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3.3 Plano de Mobilização e Comunicação Social 

O Plano de Mobilização e Comunicação Social é um documento que reúne as 

metodologias e estratégias que serão utilizadas ao longo de todo o processo de 

revisão do PMSB para garantir uma relação de interação entre a sociedade e o 

planejamento das ações de saneamento básico para o município de Timbó. 

A mobilização social busca incentivar a população a participar de discussões 

sobre as quatro grandes áreas do saneamento básico, de modo que a difusão de 

conhecimento sobre este tema auxilie na formação do pensamento coletivo.  

Este fator eleva o grau de comprometimento da população tanto em ações 

diretas, ligadas às obrigações de uso dos sistemas de saneamento básico, quanto às 

ligadas com a fiscalização e o controle de órgãos gestores.  

Neste sentido, a comunicação social se dedica a desenvolver diferentes 

maneiras de informar ao público sobre os trabalhos realizados durante a fase de 

revisão do PMSB, assim como garantir a transparência após a aprovação da nova 

versão deste instrumento. 

É importante ressaltar também que o PMSB é um instrumento de planejamento 

que deve garantir aos munícipes o acesso às informações, de forma que qualquer 

pessoa interessada em contribuir com a revisão do PMSB de Timbó deverá ter a 

oportunidade de participar deste processo. 

 

3.4 Revisão do PMSB do Município de Timbó aprovado em 2012 

No ano de 2012 foi elaborada a primeira versão do PMSB do município de 

Timbó. A revisão que será desenvolvida através deste trabalho, realizará a análise do 

planejamento já realizado e promoverá as melhorias e adequações necessárias para 

o cumprimento de objetivos e metas estabelecidos. 

Este trabalho, conforme descrito pelo TR do Edital 01/2018 SAMAE, exige a 

realização das seguintes etapas: 
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3.4.1 Diagnóstico da situação do saneamento básico 

O capítulo de diagnóstico apresenta a caracterização das estruturas e serviços 

de saneamento básico no município de Timbó, junto com a análise crítica sobre suas 

condições. 

É importante indicar que o produto final do diagnóstico fornecerá uma visão do 

cenário em que o município de Timbó se encontra frente as questões de saneamento 

básico. 

Esta etapa se destaca como uma das que possuem maior importância durante 

a realização deste trabalho. Ressalta-se que as informações coletadas nesta fase 

condicionarão todas as ações que serão planejadas para os próximos 20 anos, 

principalmente quanto aos investimentos realizados no município de Timbó para as 

quatro grandes áreas de atuação do saneamento básico. 

 

3.4.2 Prognóstico, programas, projetos e ações 

Após finalizar a etapa de diagnóstico do município de Timbó, inicia-se a 

elaboração do prognóstico. O prognóstico apresenta o estudo de disponibilidade e 

demandas para os sistemas públicos de saneamento básico para um horizonte de 

projeto de 20 anos. 

Em outras palavras, uma vez que o diagnóstico indicou o cenário de “onde 

estamos”, o prognóstico indicará o cenário de “onde queremos chegar”. Uma vez 

obtido o cenário de referência, que será indicado pelo prognóstico, serão formulados 

os programas, projetos e ações, que representam o caminho de que precisamos 

seguir para alcançar o cenário projetado. 

Desta forma, os programas, projetos e ações serão criados com o objetivo de 

solucionar fragilidades encontradas na etapa de diagnóstico, para permitir que as 

diretrizes estabelecidas pelo prognóstico sejam alcançadas. Nesta mesma lógica, 

indica-se que cada programa será constituído de um ou mais projetos, e que cada 

projeto será composto de uma ou mais ações. 
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Depois de compreender esta estrutura organizacional dos programas, projetos 

e ações, cabe ressaltar que as ações possuem um nível alto de especificidade, onde 

é possível determinar com detalhes o seu processo de implementação, os valores 

mínimos de investimentos, as metodologias utilizadas para a sua execução, entre 

outros temas. 

Neste sentido, os projetos apresentarão um nível de detalhamento 

intermediário, visto que os mesmos representam a integração de suas respectivas 

ações, enquanto que os programas apresentarão diretrizes amplas, considerando que 

estes serão o somatório de seus projetos. 

Perante o que foi exposto, o somatório de todos os programas demonstrará o 

que é preciso para que se alcancem os objetivos traçados pelo PMSB e também o 

valor global de investimento mínimo para cada uma das áreas do saneamento básico. 

 

3.4.3 Plano de contingência, controle social, monitoramento e avaliação 

sistemática da efetividade das ações do PMSB 

Os Planos de Emergência e Contingência – PEC visam definir as diretrizes que 

deverão ser seguidas em possíveis situações extremas relacionadas às quatro 

grandes áreas de saneamento básico para o município de Timbó. 

No PEC deverão ser detalhados os procedimentos e as ações que serão 

utilizados frente a concretização de um risco, como por exemplo o de estiagens, e 

descrever as medidas a serem tomadas para cada possível evento que possa 

ameaçar o funcionamento pleno dos serviços públicos de saneamento básico do 

município de Timbó. 

Quanto aos dispositivos de controle social, indica-se que os mesmos buscam 

o desenvolvimento de estratégias para garantir a transparência e a comunicação das 

ações de implementação do PMSB revisado, por parte da sociedade. 

O monitoramento das ações do PMSB é realizado através de indicadores, 

que serão compilados em um banco de dados, que deverá estar sempre 

disponível ao acesso da população, e que será gerenciado continuamente pelas 



 Plano de Trabalho 

31 
 

entidades gestoras dos sistemas públicos de saneamento básico do município de 

Timbó. 

 

3.4.4 Mecanismos complementares 

Os mecanismos complementares são formados pelo estudo de viabilidade 

econômico e financeira dos programas planejados, bem como da análise dos modelos 

tarifários aplicados, visando a verificação da sustentabilidade econômica dos serviços 

públicos de saneamento básico. 

 

 

3.4.5 Versão definitiva do PMSB 

A versão definitiva do PMSB é composta do conjunto de capítulos formulados 

ao longo do projeto, devidamente revisados, acompanhada de um documento síntese 

do PMSB, além do projeto de lei para aprovação na câmara de vereadores. 

Esta será a versão consolidada a qual será a referência para a continuidade 

dos trabalhos de universalização do saneamento no município. 

 

 

 

 
  



 Plano de Trabalho 

32 
 

4 Metodologia Aplicada 

4.1 Métodos e Procedimentos Metodológicos  

De forma ampla, um método pode ser definido como o conjunto de etapas 

dispostas de maneira ordenada cujo objetivo se concretiza na investigação de fatos 

ou finalidades. 

Com base nos conceitos relativos aos diferentes tipos de métodos disponíveis 

para a elucidação de problemas e entendimento de situações, são apresentados a 

seguir aqueles que melhor descrevem a forma de atuação da empresa contratada: 

 

4.1.1 Método dialético 

O método dialético é baseado no debate como forma de discutir um problema 

ou uma tese sob diferentes pontos de vista, contrapondo afirmações e negações 

consideradas paradigmas. 

Este método é amplamente aplicado na fase de diagnóstico quando é 

necessário o completo entendimento sobre a organização e gestão de estruturas, visto 

que o sistema de saneamento é uma forma integrada de funcionalidades. 

 

4.1.2 Método hipotético-dedutivo 

Diante dos problemas evidenciados e as probabilidades de acontecimentos, é 

necessária a aplicação de testes baseados na observação e experimentação com 

base na tentativa e erro. A aplicação de estratégias baseadas neste método visa 

encontrar desvios ou erros para as hipóteses levantadas e com base em dados aplicar 

sua correção. 

A fase em que o referido método é largamente utilizado encontra-se no 

prognóstico dos sistemas quando, baseados em dados, são testadas diferentes 
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probabilidades de cenários a fim de se delimitarem as estratégias de alcance dos 

objetivos do PMSB.  

 

4.1.3 Método histórico 

Busca realizar um desenho do passado como base para o entendimento do 

presente. É comum em sistemas geridos por diferentes integrantes ao longo do tempo 

a perda de informações que possam servir de base para os problemas do presente. 

A aplicação desta metodologia na caracterização tanto geral quanto especifica 

das diversas componentes dos sistemas de saneamento visa resgatar informações 

que balizem decisões futuras. 

 

4.1.4 Método estatístico 

É o método baseado na análise de dados que permite a obtenção de respostas 

representativas de uma realidade. Por meio de sua implementação é possível o 

conhecimento de comportamentos característicos dos sistemas em estudo e assim 

definir as melhores estratégias de melhorias. 

As fases de diagnóstico e prognóstico lançam mão do uso deste método como 

uma de suas principais ferramentas no conhecimento dos sistemas e suas interações. 

 

4.2 Aquisição de Dados Primários 

Por definição, os dados primários são o conjunto de informações ainda não 

levantados sobre determinado tema ou assunto. A sua necessidade se faz presente 

nas situações em que se deseja conhecer a natureza de um determinado sistema na 

busca de serem elencadas respostas ou somente o registro de informações a serem 

utilizadas no futuro. 

No PMSB de Timbó serão utilizados dados primários, cuja tipologia foi expressa 

por Mattar (2005): 
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4.2.1 Atitudes e opiniões 

Conhecer as atitudes dos clientes/consumidores em relação às instituições 

gestoras do saneamento, seus produtos e serviços, auxilia no entendimento da 

realidade. O conhecimento das atitudes dos consumidores permite prever o 

comportamento dos sistemas de saneamento e a forma de interações com estas 

instituições. 

 

4.2.2 Conscientização e conhecimento 

Referem-se ao que os entrevistados sabem a respeito de determinado produto 

ou serviço. No trabalho será utilizado como forma de verificar o nível de consciência 

em relação aos produtos ou serviços de saneamento. 

 

4.2.3 Intenções 

Refere-se a previsões e antecipações de comportamentos futuros declarados 

pelos próprios entrevistados. Se as pessoas se comportassem de acordo com as 

intenções, este seria o melhor tipo de dado a ser coletado.  

Além das tipologias apresentadas, a equipe de campo, por meio de visitas 

técnicas e com base no conhecimento em sistemas de saneamento, irá produzir 

informações a partir de estudos realizados nas estruturas que compõem os sistemas 

públicos de saneamento básico do município de Timbó, levantando em detalhes suas 

condições de conservação, operação e manutenção. 
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4.3 Aquisição de Dados Secundários 

Os dados secundários são o conjunto de informações já coletadas, tabuladas 

e ordenadas sobre determinado tema ou assunto. A sua necessidade e validade se 

fazem presentes nas situações em que se deseja dar continuidade a estudos 

previamente realizados, ou elaborar análises mais profundas sobre temas similares 

em um menor espaço de tempo. 

Durante o processo de revisão do PMSB de Timbó serão utilizados os dados 

secundários descritos a seguir: 

 

4.3.1 Dados secundários internos das instituições de gestão do sistema de 

saneamento 

As instituições de gestão do saneamento possuem importantes fundamentais 

que, se reunidas, relacionadas e bem utilizadas podem virar instrumentos para a 

tomada de decisões. 

 

4.3.2 Bibliografia sobre as áreas de estudo 

O Brasil possui um vasto campo de publicações referentes às diversas 

temáticas do saneamento no país. 

 

4.3.3 Instituições governamentais 

A consulta às fontes governamentais oferece diferentes tipos de dados 

secundários de grande importância como CENSO demográfico, banco de dados SNIS 

entre outras. 



 Plano de Trabalho 

36 
 

4.3.4 Instituições não governamentais 

O país possuí também diferentes fontes de dados não governamentais como 

institutos de pesquisa e associações que produzem conhecimento de qualidade na 

área de saneamento os quais serão comtemplados no presente trabalho. 

 

4.4 Fluxo de Trabalhos Desenvolvidos pela Life Ambiental 
Engenharia e Consultoria  

Para o desenvolvimento das atividades relacionadas à revisão do PMSB de 

Timbó, a empresa Life Ambiental Engenharia e Consultoria fará uso de sua estrutura 

funcional, de equipamentos tecnológicos devidamente calibrados, softwares 

modernos e robustos, e de sua equipe técnica altamente qualificada, para assim, 

garantir a máxima qualidade dos resultados que serão integrados aos produtos 

relativos à revisão do PMSB de Timbó. 

A seguir foram elencados alguns dos recursos que serão utilizados para a 

execução das atividades: 

 

4.4.1 Atividades de campo 

a) Veículos próprios; 

b) GPS; 

c) Câmeras fotográficas de alta definição; 

d) Equipe de engenharia de campo; 

 

4.4.2 Atividades de escritório 

a) Softwares de edição de imagens e textos; 

b) Software para edição de planilhas eletrônicas; 

c) Software para geração e análise da dados espaciais; 

d) Reuniões de integração da equipe multidisciplinar; 
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e) Ferramentas de compartilhamento de informações junto ao GAP; 

 

No que tange aos profissionais para o desenvolvimento das atividades, a 

empresa conta com uma equipe de trabalho multidisciplinar com técnicos capacitados 

e experientes em suas respectivas áreas de atuação.  

Neste sentido, foi elaborado um organograma, apresentado pela Figura 3, que 

ilustra a equipe mínima de profissionais que atuará em cada fase da revisão do PMSB 

de Timbó. O tempo de realização das atividades foi descrito no histograma 

apresentado pela Tabela 2, neste mesmo Plano de Trabalho. 

 

 



 Plano de Trabalho 

38 
 

 

Figura 3 – Organograma de atividades e profissionais da Life Ambiental Engenharia e Consultoria. 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018. 
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5 Cronograma 

O cronograma de andamento dos trabalhos leva em consideração as seguintes 

premissas: 

a) Que as informações solicitadas pela consultoria sejam entregues pelo 

GAP até as datas estipuladas; 

b) Que a correção e aceite dos produtos pelo GAP ocorram em até 5 dias 

úteis após a entrega dos produtos; 

c) Que os trabalhos revisados e aceitos não sofrerão nova revisão; 

Tais premissas buscam estabelecer um vínculo de compromisso entre os 

agentes de elaboração e fiscalização dos trabalhos, a fim de garantir o cumprimento 

do cronograma de execução, e evitar retrabalhos. Neste sentido, o desenvolvimento 

da revisão do PMSB de Timbó exigirá a eficiência e a eficácia de todos os atores 

envolvidos neste projeto. A Tabela 5 apresenta as datas de os marcos de entrega dos 

produtos do PMSB e as datas de aceite planejadas para o andamento dos trabalhos 

no prazo definido. 

Tabela 5 – Marcos de entrega dos produtos. 

Produto Data de entrega Data de aceite 

Plano de Trabalho 25/05/2018 01/06/2018 

Plano de Mobilização Social 11/06/2018 15/06/2018 

Revisão do PMSB  - -  

Diagnóstico da situação do saneamento básico 06/08/2018 10/08/2018 

Prognóstico, programas, projetos e ações 08/10/2018 15/10/2018 

Plano de contingência, controle social, 
monitoramento e avaliação sistemática da 
efetividade das ações do PMSB 

10/12/2018 14/12/2018 

Mecanismos Complementares 14/01/2019 18/01/2019 

Versão definitiva do PMSB 04/02/2019 08/02/2019 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018. 
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Para promover o acompanhamento e a interação da equipe de elaboração do 

PMSB com o GAP, serão realizadas reuniões que tem o objetivo de fomentar a 

discussão dos temas e permitir o aperfeiçoamento dos produtos que irão compor o 

PMSB de Timbó. 

Desta forma, o plano de reuniões foi apresentado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Plano de Reuniões. 

Produto Data da reunião 

Plano de Trabalho e Plano de Mobilização Social 13/06/2018 

Revisão do PMSB   

Diagnóstico da situação do saneamento básico 08/08/2018 

Prognóstico, programas, projetos e ações 10/10/2018 

Plano de contingência, controle social, monitoramento e 
avaliação sistemática da efetividade das ações do PMSB 12/12/2018 

Mecanismos Complementares 16/01/2019 

Versão definitiva do PMSB 06/02/2019 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018. 

 

O cronograma detalhado do projeto é apresentado no ANEXO 2. 
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7 Anexos 

 

  



 Plano de Trabalho 

43 
 

ANEXO 1 – Áreas de abrangência dos trabalhos 
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ANEXO 2 – Cronograma Detalhado do Projeto 
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ANEXO 3 – Matriz de Responsabilidades 
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Nome Representante Plano de 
Trabalho 

Plano de 
Mobilização e 
Comunicação 

Social 

Diagnóstico da 
situação do 

saneamento básico 
no município de 

Timbó 

Prognóstico e 
Programas, 

projetos e ações 

Plano de Contingência, 
Controle Social e 

Monitoramento e avaliação 
sistemática da efetividade 

das ações do PMSB 

Mecanismos 
Complementares 

Audiências 
Públicas 

Oficinas e 
divulgação 

Versão 
definitiva 
do PMSB 

Minuta de 
Lei ou 

Decreto 

Rodrigo Catafesta 
Francisco 

Grupo de 
acompanhamento 

do PMSB 
A A A A A A A A A A 

Rafael Cisneiros Neto Engenharia 
SAMAE I I C C C C I I I I 

Carla Tatiane Raduenz 
Geisler  

Diretoria 
Administrativa 

SAMAE 
I I C I I C I I I I 

Fabiano Dias Botelho Gerente do Projeto C I I I I I I I I I 

Fabrício Jacques Vieira Engenharia LAE R C R R R C C C R C 

Janaina Goeldner Jurídico LAE C I C I I I C I I R 

Raquel Sabrina da Silva Comunicação LAE C R I I I I R R I I 

Yume Koga Social LAE C C I I I I C C I I 

Willian Narzetti Econômico LAE I I I I I R I I I I 

à Definir Fiscalização 
AMMVI I I I I I I I I I I 

RACI: Responsável (R); Aprova (A); Consultado (C); Informado (I) 
     

     

 

 

 

 


