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Marco Legal

Termo de Execução Descentralizada n° 001/2014
10 de setembro de 2014

"Capacitação técnica e elaboração de minuta de Planos 
Municipais de Saneamento Básico de Municípios do Estado do 

Maranhão, conforme Termo de Referência da FUNASA".



Município (Titular dos Serviços de Saneamento Básico): Elaborar, implementar e 
monitorar a sua política pública de saneamento básico – planejamento, regulação, 
fiscalização, controle social e prestação dos serviços.
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Planejamento: Atividades atinentes à identificação, qualificação, 
quantificação, organização e orientação de todas as ações, públicas e 
privadas, por meio das quais o serviço público deve ser prestado ou 
colocado à disposição de forma adequada – Atividade indelegável pelo 
Município; 
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Municípios beneficiados pelo TED/MA: 
elaborar, implementar e monitorar o PMSB 
com controle social (Poder-Dever);

FUNASA: ofertar apoio financeiro para a 
elaboração do PMSB, em ambiente de 
cooperação federativa;

UFF: prover suporte técnico aos Municípios 
beneficiados pelo TED/MA, sem substitui-
los no papel de elaborador do PMSB.

Marco Legal



Marco Legal - TED



TED FUNASA - UFF

113 municípios

2.198.637 habitantes maranhenses
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Sistema Hígia 50

Tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal Fluminense 
para elaboração de políticas públicas que envolvam 
diagnósticos técnicos e necessitem de ciências analíticas. 

Diferencial: atividades podem ser realizadas com a redução de 
até 60% dos recursos técnicos e financeiros necessários em um 
processo convencional.

 Desenvolvimento: 100% nacional. 

Sistema Higia 50
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TABULAÇÃO – ARQUIVOS GERADOS
 Percepção social

 Abastecimento de água potável

 Esgotamento sanitário

 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

2

Documentos Técnicos



BANCO DE DADOS UFF

2

Documentos Técnicos



COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE UNIVERSIDADES: UFMA e Instituto 
Pitágoras

UFMA: Núcleo de Tecnologia da Informação (Prof. Marcelino Farias Filho)

Instituto Pitágoras: Curso de Graduação em Engenharia Ambiental

Coleta de Dados



Mobilização Social



Mobilização Local

• Reuniões Técnica
• Oficinas Participativas 
• Reuniões Públicas 
• Audiências Pública  
• Divulgação (local)

Mobilização em 
Rede

• Sítio eletrônico
• Mídias Sociais
• Concursos Virtuais 
• Divulgação (regional)
• Ouvidoria

Mobilização Social

Mobilização Social

ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL



Produto B 
Plano de Mobilização Social



Mobilização Social

Diagnóstico de Percepção Social
Qualitativo: Diagnóstico Rápido Participativo (Reuniões Públicas) e questionário virtual (aplicativo e 
internet);
Quantitativo: Pesquisas de Campo e questionário virtual.   

http://saneamentomunicipal.com.br/pesquisas/index.php/779525/lang-pt-BR

http://saneamentomunicipal.com.br/pesquisas/index.php/779525/lang-pt-BR
http://saneamentomunicipal.com.br/pesquisas/index.php/779525/lang-pt-BR
http://saneamentomunicipal.com.br/pesquisas/index.php/779525/lang-pt-BR
http://saneamentomunicipal.com.br/pesquisas/index.php/779525/lang-pt-BR


Campanha de Campo

• 1.764 pessoas capacitadas
• 6.835 pessoas nas reuniões públicas
• 1700 questionários de percepção social 
respondidos



Concursos Virtuais

V�deo ZecaBaleiro - �gua.wmv



Equipes envolvidas



OBRIGADA!

contato@saneamentomunicipal.com.br
0800 – 940 1288

TED FUNASA - UFF
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