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Prefeitura Municipal de Salvador 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas 
SEINFRA 

OBJETO 
Proposta metodológica para realização dos eventos 
participativos relacionados aos produtos D, E, F, G, H, I, J 
em modo remoto (on-line) 

PROPONENTE 
(Responsáveis 

técnicas) 

Consórcio CBS 
Joice Moraes (assistente social) e  
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DADOS DO 
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CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL SEINFRA - Nº 001/2019 
CONTRATO Nº 002/2020 - SEINFRA 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020 

Aditamento referente à proposta metodológica para realização das oficinas setoriais de 
caracterização de diagnóstico preliminar 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

As atividades propostas neste documento fundamentam-se nas medidas restritivas 

impostas em função da pandemia causada pelo vírus identificado como novo 

Coronavírus (Covid-19), detectado pela primeira vez em Wuhan, China, em dezembro 

de 2019. Assim, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro 

de 2020, emergência em Saúde Pública, devido à expansão de surtos em diversos 

países, com alta transmissibilidade. 

Seguindo as orientações da OMS, todos os países adotaram medidas de prevenção. 

No Brasil, a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

Na Bahia, o Decreto nº 19.549, de 18 de março de 2020, declara situação de 

emergência em todo o território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral. 

Desde março, o município de Salvador também adotou medidas de prevenção ao 

novo Coronavírus (Covid-19), através de decretos municipais que estabelecem 

medidas de prevenção e controle para enfrentamento da pandemia, limitando o 

número de pessoas em eventos, sendo o último o Decreto nº 33.600 de 02 de março 

de 2021. 
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Foram ainda adotadas medidas de distanciamento social, com orientação para as 

pessoas permanecerem em suas residências, saindo apenas para atividades 

extremamente necessárias. Também foi adotado o fechamento de comércio, 

instituições públicas e privadas, exceto os que prestam serviços essenciais.  

Este fenômeno alterou toda a dinâmica de mobilidade da população e influenciou 

diretamente nas atividades ligadas à mobilização social, principalmente àquelas 

relacionadas a saúde e saneamento, visto que as medidas de proteção estão ligadas 

diretamente à saúde pública. 

Diante destas circunstâncias, o Consórcio CBS apresenta a Proposta Metodológica 

para os Eventos Públicos em modo remoto, como ação de adequação e 

complementação do conteúdo abordado no Produto B2 – Plano de Mobilização e 

Comunicação Social, o qual se constitui parte integrante do PMSBI Salvador Plano 

Municipal de Saneamento Básico Integrado de Salvador. 

É sabido que o processo de participação social é algo dinâmico, pois requer um 

exercício constante de mobilização social e acesso a informação por parte dos 

cidadãos e das instituições públicas. Por isso, é muito importante que os gestores 

desenvolvam formas para estimular e viabilizar o diálogo com a sociedade. 

Para tanto, o uso de ferramentas tecnológicas para a realização de eventos de 

processos de participação e controle social pode ampliar a participação dos 

interessados, uma vez que não estão sujeitos às restrições inerentes aos eventos 

presenciais, pois a aglomeração de pessoas passou a ser limitada, em razão da 

necessidade de distanciamento físico, segundo recomendações das autoridades 

competentes no estabelecimento de protocolos sanitários. 

Por esta razão, este documento apresenta a proposta metodológica a ser adotada 

para a realização dos eventos participativos relacionados aos produtos D, E, F, G, H, 

I, J, em modo remoto (on-line), considerando o cenário restritivo que se impõe devido 

ao agravamento da pandemia Covid-19, na busca de garantir a segurança sanitária 

de todos os envolvidos no processo. 
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2. PROPOSTA METODOLÓGICA 

A proposta metodológica para a realização de encontros, reuniões e eventos coletivos 

do PMSBI fundamenta-se no cumprimento do princípio de controle social, 

estabelecido pela Lei Nacional nº 11.445/2007 (inciso IV, do art. 3º), e no que define 

seu regulamento, o Decreto nº 7.217/2010, no artigo 26, em que prevê ampla 

participação das comunidades, dos movimentos e das entidades da sociedade civil, 

na elaboração e na revisão dos planos. 

Ao falar em participação social considera-se que o processo de mobilização atua na 

perspectiva de uma participação social institucionalizada, pautada na mobilização de 

atores sociais estratégicos. Sendo assim propõe-se que estes atores colaborem 

convidando representantes de associação, líderes comunitários, representantes da 

sociedade civil organizada, dos prestadores de serviço e do poder público que 

possuam interface com o saneamento básico, consolidando uma rede colaborativa 

para construção coletiva de um importante instrumento de planejamento. 

No que se refere a mobilização da população em geral, esta será informada das ações 

por meio das redes sociais da Prefeitura Municipal de Salvador. O acesso será livre, 

principalmente se tratando de atividades em modalidade a distância, todavia a 

mobilização será direcionada aos atores sociais estratégicos para o PMSBI, na 

perspectiva de valorização das representações sociais. 

Apresentamos a seguir, o fluxo do processo de mobilização social para as Oficinas, 

detalhando como serão realizadas as atividades, sob a responsabilidade da equipe 

técnica, com participação de membros da Cexec. Cabe ressaltar que um dos técnicos 

sociais será responsável pela orientação e supervisão do processo de mobilização, 

assim como o desenvolvimento/ajuste da metodologia participativa. 

 

2.1. Eventos remotos 

As oficinas serão realizadas de forma síncrona, em modo remoto, em plataforma 

digital a ser definida, com público formado por um número de 30 a 50 atores 

estratégicos, com transmissão simultânea em página eletrônica da prefeitura 
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municipal (provavelmente um canal do YouTube) permitindo interações no 

chat/comentários de um público maior que aqueles que estiverem interagindo na 

plataforma emissora. Ressalta que serão realizadas oficinas para cada uma das 

Prefeituras Bairro (10 no total), e, portanto, o quantitativo de 30 a 50 atores 

estratégicos se refere a cada uma destas oficinas, totalizando entre 300 e 500 

participantes na plataforma digital ao final do período das oficinas, além da população 

em geral que poderá acompanhar os eventos pelo Youtube. 

2.2. Atores sociais estratégicos 

De forma a contemplar diversos segmentos da organização social e política do 

município, propomos aqui os seguintes atores estratégicos1, que poderão sofrer 

adequações a depender do levantamento que será feito especificamente para cada 

uma das zonas de mobilização social: 

 10 conselheiros de cada uma das Prefeituras Bairro (Conselhos Comunitários 

instituídos formalmente por decreto municipal) 

 07 representantes do poder público municipal 

o 01 Representante de unidade de saúde 

o 02 Agentes comunitários de saúde 

o 01 Representante das escolas municipais  

o 01 Representante do Centro de Referência de Assistência Social 

o 01 Agente de combate às endemias 

o 01 Representante da Defesa Civil 

 04 representantes dos prestadores de serviços de saneamento básico 

o 01 Representante da Seman 

o 01 Representante da Limpurb 

o 02 Representantes da Embasa (água e esgoto) 

 08 Representantes de órgãos de fiscalização e controle social 

o 01 representante do Conselho da Cidade 

                                                           

1 Aqui apresentam-se os atores que participarão por oficina/Prefeitura Bairro 
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o 01 Representante Conselho Municipal de Meio Ambiente 

o 01 Representante Conselho Municipal de Saúde 

o 01 Representante do Ministério Público 

o 01 Representante da Defensoria Pública 

o 01 representante da Arsal – Agência Reguladora e Fiscalizadora dos 

Serviços Públicos de Salvador 

o 02 representantes da Câmara de Vereadores. 

 18 Representantes de entidades da sociedade civil organizada 

o 04 Representantes de ONGs com interface com o saneamento 

o 01 representante de sindicatos 

o 02 representantes de entidades de classe (OAB, Crea, CAU, outros) 

o 01 representante do Observatório de Saneamento Básico 

o 02 Representantes de entidades de representação religiosa (Fenacab, 

Cese, comissões pastorais) 

o 03 Representantes de instituições de ensino e pesquisa 

o 02 representantes de grandes geradores de resíduos 

o 03 representantes de cooperativas de reciclagem ou de catadores de 

recicláveis  

Estima-se que aproximadamente 15 técnicos (Cexec, SEINFRA, e consorcio CBS) 

estarão nos eventos, acompanhando, conduzindo, fiscalizando ou dando suporte 

às atividades). 

2.3. Estratégias para a realização das atividades: 

 Para os atores mencionados no item 1.2, o técnico social encaminhará um 

convite assinado pelo executivo municipal, acompanhado do material 

informativo, protocolado por endereço eletrônico (e-mail) com solicitação de 

confirmação de presença através do preenchimento de ficha de inscrição que 

seguirá anexa.  



  

 

  

 
Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado de Salvador 

Produto B – Plano de Mobilização e Comunicação Social – Produto Parcial B2 
NOTA TÉCNICA 

 O material de divulgação em formato digital2 será enviado por redes 

sociais/grupos de WhatsApp, com o objetivo de anunciar a realização do 

evento na modalidade remota; tal ação será realizada 10 dias antes das 

oficinas, juntamente com instruções da participação, assim como o link para 

participação no evento; 

 A relação dos atores será encaminhada à Cexec, 20 dias antes da realização 

de cada um dos eventos remotos, devendo ser validada/ajustada por esta 

instância e remetida a devolutiva no prazo de 05 dias após recebimento, de 

forma a possibilitar a divulgação acima mencionada; 

 O evento será divulgado na página eletrônica da gestão municipal e em suas 

redes sociais. Nas rádios, a divulgação das atividades poderá ser feita por 

meio de entrevistas e/ou chamadas, que serão feitas preferencialmente com 

05 (cinco) dias antes das oficinas. 

 O evento será transmitido em tempo real pelas redes sociais e pelo canal do 

YouTube da gestão municipal, sendo gravado e publicado em seu site 

institucional e divulgado para acesso de todos/as. A Assessoria de 

Comunicação do município será responsável pela sincronização da 

plataforma digital com o canal de transmissão; 

2.4. Conteúdo e programação das oficinas 

O conteúdo e programação dos eventos participativos será adequado à fase e produto 

em construção. O Quadro 1 contém o conteúdo e a programação das Oficinas 

Setoriais de Caracterização e Diagnóstico Preliminar. 

                                                           
2 Para a divulgação, considerando-se a necessidade de redução do contato físico, serão 
utilizadas mídias digitais (convites, cards e outros) 
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Quadro 1 – Programação da videoconferência de abertura das Oficinas Setoriais de 
Caracterização de Diagnóstico Preliminar 

Programação/ Conteúdo 
Recurso 

complementar 
(técnica utilizada) 

Responsável Tempo 

Abertura da sala de reunião e 
recepção dos participantes com 
orientações gerais. 

Não se aplica Técnico social 5 min 

 Saudações da Cexec 
o Explanar sobre a importância do 

PMSBI para o município; 
o Apresentar os membros da 

Cexec e do Consórcio (Nome e 
representação); 

o Convidar a população à 
participar, através de suas 
representações. 

Não se aplica 
Executivo 
Municipal 

10 min 

 Plano Municipal de Saneamento 
Básico: 
o Planejamento e conceitos; 
o Base normativa; 
o As quatro componentes do 

saneamento 
o Etapas. 

Palestra com 
apresentação de slides 

projetada na tela 
Engenheiros/as 20 min 

 Importância da participação social; 

 Setores de Mobilização Social 

Palestra com 
apresentação de slides 

projetada na tela 
Técnico social 15 min 

 Momento de diálogo organizado 
por componente do saneamento 

Inscrição para fala e 
apresentação dos 

problemas existentes 
nos bairros 

(participantes da 
plataforma e das redes 

sociais) 

Técnico social 120 min3 

Agradecimentos e encerramento Não se aplica Técnico social 10 min 

Total - - 180 min 

 

As programações previstas para as fases posteriores ao diagnóstico técnico 

participativo, sendo eles os eventos participativos referentes aos Produtos F, G, H, I, 

J constarão de um momento expositivo e abertura para debate, contemplando 

ponderações, sugestões de inclusão, supressão e alteração dos produtos 

apresentados, conforme demonstrado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Escopo de Programação das Oficinas Setoriais de apreciação dos 
Produtos F, G, H, I, J 

                                                           
3 Sendo 30 min para cada componente do saneamento 
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Programação/ Conteúdo 
Recurso 

complementar 
(técnica utilizada) 

Responsável Tempo 

Abertura da sala de reunião e 
recepção dos participantes com 
orientações gerais. 

Não se aplica Técnico social 5 min 

Saudações da Cexec 
o Explanar sobre a importância do 

PMSBI para o município; 
o Apresentar os membros da 

Cexec e do Consórcio (Nome e 
representação); 

o Convidar a população à 
participar, através de suas 
representações. 

Não se aplica 
Executivo 
Municipal 

5 min 

Apresentação dos produtos 
específicos de cada etapa 

Palestra com 
apresentação de slides 

projetada na tela 
Engenheiros/as 40 min 

Momento de diálogo organizado por 
componente do saneamento 

Inscrição para fala e 
apresentação dos 

problemas existentes 
nos bairros 

(participantes da 
plataforma e das redes 

sociais) 

Técnico social 80 min 4 

Encaminhamentos 

Sistematização e 
validação dos pontos 

consensuais de 
alteração 

Engenheiros/as 15 min 

Agradecimentos e encerramento Não se aplica Técnico social 5 min 

Total - - 150 min 

 

2.5. Informativo sobre a participação social 

Após a sistematização das informações levantadas será elaborado um material 

informativo, apresentado na forma escrita, contento um resumo da participação 

pública, que poderá ser mensurada da seguinte forma: 

 Pela quantidade de pessoas que receberam os convites e participaram da Oficina; 

 Pela quantidade de contribuições durante a Oficina por meio do chat do Facebook 

e do YouTube; 

 Pela quantidade de pessoas que visualizaram a Oficina que ficou gravada e 

disponível no site da gestão municipal e em suas redes sociais; 

                                                           
4 Sendo 20 min para cada componente do saneamento 
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 Pela quantidade de visualizações, interações e compartilhamentos do vídeo; 

Outro aspecto que será abordado neste informativo, será um resumo qualitativo da 

participação, destacando os problemas mais recorrentes e as principais soluções 

propostas. 

Com isso, espera-se evidenciar o caráter imprescindível da participação cidadã na 

elaboração do PMSBI do município, despertando o interesse para a participação das 

etapas posteriores. 

2.6. Regras para a reunião 

Para o bom funcionamento da reunião, todos os participantes devem seguir algumas 

regras: 

1. Ao entrar na sala de reunião, insira no chat seu nome e órgão que representa. 

2. Manter o microfone desligado quando não estiver fazendo uso da palavra. 

3. Se a conexão estiver boa, é preferível manter o vídeo ligado para que todos 

possam ver os participantes da reunião. 

 Caso tenha problemas de conexão, desligar o vídeo, em especial quando 

falar, pois isso fará com que o áudio melhore e todos possam compreender 

a contribuição. 

4. Todos terão oportunidade de se manifestar. O pedido de inscrição deverá ser 

feito pelo chat do aplicativo. O moderador da reunião indicará a ordem dos 

inscritos. 

5. Evitar interromper o colega que estiver falando, pois é impossível compreender 

duas ou mais pessoas falando simultaneamente. Peça inscrição ao moderador. 

6. O tempo de fala será definido no início da atividade e não deverá ser 

ultrapassado. 

7. Aqueles que acompanharem as atividades pelas redes sociais, poderão fazer 

perguntas, devendo identificar nome e bairro ou grupo social que integra. 
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2.7. Material gráfico a ser utilizado  

Para as atividades realizadas em modo remoto, todo material de divulgação será 

elaborado veiculado em meio digital. Para as oficinas de diagnóstico preliminar e para 

a Consulta Pública de apreciação do Plano de Mobilização e Comunicação Social, a 

Figura 1 e a  
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Figura 2 representam o material de divulgação das oficinas de diagnóstico preliminar e 

Consulta Pública do PMSBI. 

Após análise e contribuições da Cexec e do Setor de Comunicação da Prefeitura 

Municipal, o material será publicado no site do PMSBI e enviado aos atores sociais 

que participarão dos eventos. 

Figura 1 – Minuta de Card de divulgação das Oficinas de diagnóstico preliminar 
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Figura 2 - Minuta de Card de divulgação da Consulta Pública 

 

 

Cabe salientar que para todos os eventos publicos serão produzidos materiais de divulgação, 

seja em modo digital para veiculação em ambientes virtuais ou impresso, caso retornemos às 

atividades presenciais. 


