Tabela 4.2 – Planilha de planejamento estratégico 5W2H – ações na área do abastecimento de água. PMSB SVP

Matriz 5W2H das ações e projetos – ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CÓDIGO
AÇÃO

1-A

2-A

3-A

4-A

5-A

6-A

O QUE ? WHAT?

Capacitação de Recursos
Humanos para o
monitoramento e o controle
da qualidade da água dos
poços e da água distribuída
para consumo humano. Com
VIGISUS.
Organizar dados, sistema de
informações e página web
para a gestão do PMSB.
Constituir um Sistema de
Informação Geográfica para
Mapear pontos críticos:
dengue, fugas de água e
esgoto, fontes e poços com
respectivas áreas de
proteção ambiental.
Projeto e implantação de
macromedição do SAA
(medição de água
produzida).
Estudo visando a eficiência
energética do SAA.
Desenvolver programa
Produtor de Água - Plantio e
Manutenção de Matas
Ciliares e proteção APPs
poços.

PORQUE?
WHY?

ONDE?
WHERE?

QUEM?
WHO?

QUANDO?
WHEN?

COMO? HOW?

QUANTO? HOW
MUCH?

Saúde da
população e
dispositivo legal

Secretaria
da Saúde

Secretaria da
Saúde RS

Imediato

Capacitação RH

Tomada de
decisão, controle
social

Página web
PM

Secretaria do
Planejamento
e Orçamento

Após
organização
fluxo de dados

Definindo Prioridades

Constituir base
cartográfica e de
mapas

Mapas,
CAD

Secretaria de
Planejamento
e Orçamento

Quando da
revisão do Plano
Desenv. Urbano

Projeto,
especidficação,
orçamento e
aprovação de
recursos

A definir
conjuntamente
com a revisão do
Plano Diretor

M

Para gerenciar
dados do SAA,
perdas,
capacidade de
produção de
água

Saída dos
poços,
entrada de
bairros e
setores

Corsan

Imediato

Com pessoal próprio
ou contratado

O custo da
aquisição dos
macromedidores
e sua instalação.
Contrato de
Programa

C

Reduzir custos

SAA zona
urbana e
rural

Corsan

Imediato

Contrato de
Programa

C

Preservar áreas
de recarga e
qualidade dos
recursos hídricos

APPs,
poços

Município

Conjuntamente
com a ação 3-A

Banco de voluntários
e buscando
orientação junto a
Agência Nacional de
Águas ou DRH

Recursos do
Município ou
Estado

PRIORIDADE VIABILIDADE

C

C

L
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Matriz 5W2H das ações e projetos – ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CÓDIGO
AÇÃO

14-A

7-A
8-A
9-A

10-A

11-A

O QUE ? WHAT?

PORQUE?
WHY?

QUEM?
WHO?

QUANDO?
WHEN?

COMO? HOW?

QUANTO? HOW
MUCH?

PRIORIDADE
VIABILIDADE

C/ ação 10-A

Assessoramento e
cooperação
autarquias municipais
e Assemae

A definir

M

PM,
Secretarias
afins

Após aprovação
da Lei do PMSB

Cartilha

A definir

C

Atender exigência Poços no
legal
município

PM

imediato

Processo junto ao
DRH

C

Para medição
correta dos
consumos

Município

Corsan, PM,

imediato

Fiscalizando, contrato Sem custos
de programa
diretos para PM

C

Reduzir perdas e
custos

Nas redes
do SAA
zona
urbana e
rural do
Município

Corsan, PM,

Imediato

Contrato de
programa, Secretaria
de Obras

M

Após aprovação
PMSB

Recuperar cadastro e
memória do processo
de implantação de
redes. Tabulaão e
georeferenciamento
fontes

Avaliar e otimizar posicionamento
dos reservatórios nos diferentes Otimizar SAA
setores.

Elaborar materiais
explicativos sobre o
saneamento básico.
Regularizar outorga dos
poços.
Plano de revisão periódica
dos
hidrômetros
para
medição da água.
Implantar
programa
de
redução de perdas de água
(monitoramento e reparação
das fugas de água existentes
ao
longo
da
rede,
recuperação e ampliação
das estruturas físicas e
trocas
de
tubulações
obsoletas).
Elaborar cadastro de redes
de distribuição e fontes
alternativas
de
abastecimento
de
água
atualizado.

ONDE?
WHERE?

Empreender
atividades de EA

Otimizar
operação do
SAA e proteger
mananciais

Zona rural e Secretaria de
urbana
Obras

Município

Corsan,
Secretaria
Obras, PM

Município

Levantamento
dos custos é
necessário

M
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Matriz 5W2H das ações e projetos – ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CÓDIGO
AÇÃO

14-A

12-A

13-A

O QUE ? WHAT?

PORQUE?
WHY?

Avaliar e otimizar posicionamento
dos reservatórios nos diferentes Otimizar SAA
setores.

Educação
ambiental
continuada. Lançamento de
campanhas de sensibilização
da população para as
questões da qualidade da
água, da racionalização do
uso
da
água
e
da
adimplência do pagamento,
do saneamento básico.
Avaliar
e
otimizar
posicionamento
dos
reservatórios nos diferentes
setores.

ONDE?
WHERE?

QUEM?
WHO?

Zona rural e Secretaria de
urbana
Obras

Empreender
atividades de
EA

QUANDO?
WHEN?

COMO? HOW?
Assessoramento e
cooperação
autarquias municipais
e Assemae

QUANTO? HOW
MUCH?

PRIORIDADE
VIABILIDADE

A definir

M

PM. Secretaria Após aprovação
de Educação
do PMSB

Definir linha didática e
educacional, com
A definir
ação 7-A

C

Corsan,
Secretaria de
Obras

Com ação 10-A

Não incidem
Com assessoramento
custos
da Corsan
significativos

M

Corsan,
Secretaria de
Obras

Com ação 10-A

Equipes técnicas da
Corsan e
assessoramento para
a PM

Dimensionar
custos

C

Constituir centros de
cursos e avaliar
necessidades de
investimentos

Esforços
conjuntos com
outros municípios

M

C/ ação 10-A

Município
Zona
urbana e
rural
Alcançar a
Zona
universalização Urbana e
dos SAA
rural
Otimizar SAA

14-A

Extensão e substituição das
redes de água na área rural.

15-A

Reavaliação da sistemática
de cobrança pelos serviços
Garantir
na zona rural e do plano
tarifário da Corsan, em sustentabilidade
conjunto
com
outros e recursos para
municípios, que delegaram a investimentos
prestação de serviços para a
Município
Corsan.

Associação de
Após definição
Municípios,
dos centros de
Corsan,
custos
Município SVP
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Tabela 4.2 – Planilha de planejamento estratégico 5W2H – ações na área do abastecimento de água. PMSB SVP. (continuação).

Matriz 5W2H das ações e projetos – ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CÓDIGO
AÇÃO

14-A

16-A

17-A

18-A

O QUE ? WHAT?

PORQUE?
WHY?

Avaliar e otimizar posicionamento
dos reservatórios nos diferentes Otimizar SAA
setores.

ONDE?
WHERE?

QUEM?
WHO?

COMO? HOW?

C/ ação 10-A

Assessoramento e
cooperação
autarquias municipais
e Assemae

PM,
Secretarias
afins

Imediatamente

Capacitação RH

PM,
Secretarias
afins

Após atualização Atualizar dados e
dos dados e
informações,
anualmente
capacitar RH

Secretarias
afins, PM

No curto prazo

Zona rural e Secretaria de
urbana
Obras

Evitar
irregularidades
Reforço
da
capacidade
e acompanhar
fiscalizadora dos órgãos
contrato de
competentes.
programa com
a Corsan
Município
Manter
indicadores
Acompanhar
atualizados e procedimentos
avanços e
de avaliação dos serviços de
retrocessos
Município
abastecimento de água.
Constituir
Estruturar instância para
banco de
projetos
na
área
de
projetos
Município
saneamento básico.

QUANDO?
WHEN?

QUANTO? HOW
MUCH?

PRIORIDADE
VIABILIDADE

A definir

Responsável técnico
A definir
da PM ou contratação

M

C

C
C
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Tabela 5.2 - Planilha de planejamento estratégico 5W2H – ações na área do esgotamento sanitário – PMSB SVP

Matriz 5W2H das ações e projetos – ESGOTAMENTO SANITÁRIO
CÓDIGO
AÇÃO

PORQUE? WHY?

ONDE?
WHERE?

1-E

Estudo e projeto para a implantação
do Sistema de Esgoto Sanitário
(SES) Santa Vitória do Palmar.

Melhoria dos
indicadores, das
condições sanitárias
e da qualidade dos
recursos hídricos

Zona urbana,
Hermenegildo
e Barra do
Chuí

2-E

Regulação dos procedimentos de
análise dos projetos das instalações
prediais de esgoto (ligação,
tecnologia, fiscalização, etc.).

Regulamentar novos
Município
projetos
hidrosanitários

3-E

Monitorar a qualidade dos arroios do
município e pontos de lançamento
das ETEs (Rede de monitoramento).

Avaliar resultados e
possíveis alterações
na qualidade dos
corpos hídricos

4-E

5-E

O QUE ? WHAT?

Reforço da capacidade fiscalizadora
dos
órgãos
competentes,
especificamente
a
relativa
à
liberação de construções para evitar
ligações irregulares.
Programa de incentivo para ligação
das economias na rede de esgoto
(após implantação SES).

6-E

Programa 100% de residências com
instalações sanitárias adequadas.

7-E

Incentivar o destino correto dos
dejetos e águas servidas das
propriedades do meio rural –
Programa de Saneamento Rural.

QUEM?
WHO?

QUANDO?
WHEN?

COMO? HOW?

QUANTO?
HOW MUCH?

PRIORIDADE

Corsan

Após aprovação
PMSB

Projeto, especificação,
orçamento a ser
elaborado pela
Corsan

Custo
estimado do
EC 2001- R$
27.000.000,00

E

Corsan, PM

Após aprovação
PMSB

Constituir equipe e
revisar legislação
aplicada em vigor

C

Zona Urbana,
Hermenegildo,
Arroio Chuí,
Corsan, PM
Lagoa Mirim
(porto)

Após
implantação do
Conjuntamente com
SES e aprovação Corsan
PMSB

Evitar ligações
irregulares na rede
pluvial

Zona Urbana,
Hermenegildo
e Barra do
Chuí

Corsan, PM,
Secretaria de
Obras

Após ação 1-E

Conjuntamente com
Corsan

C

Garantir tratamento
adequado dos
esgotos

Zona urbana,
Hermenegildo
e Barra do
Chuí
Residências
sem
instalações
sanitárias
adequadas

Corsan, PM,
Secretaria de
Obras

Após ação 1-E

Com programas de
EA, Corsan, PM

C

PM

Após aprovação
PMSB

Levantamento com
vigilância Sanitária e
Escolas Municipais
para elaborar mapa
de carência

C

PM,
Secretaria da
Agricultura

Após estruturar
programa

Elaborar programa
conjuntamente com
EMATER

M

Universalizar o
atendimento

Evitar contaminação
solo, água e
Zona rural
veiculação de
doenças

VIABILIDADE

Avaliar
Custos

M
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Matriz 5W2H das ações e projetos – ESGOTAMENTO SANITÁRIO
CÓDIGO
AÇÃO

8-E

9-E

10-E

11-E

12-E

13-E

14-E

15-E

O QUE ? WHAT?

Constituir mecanismos de
financiamento visando garantir a
implantação de soluções de
esgotamento sanitário em
aglomerados rurais ou no meio
disperso.
Campanha
de
esclarecimento
quanto a forma de implantação do
sistema de cobrança de tarifa de
esgoto após implantação do SES.
Encaminhar pedido de verbas não
onerosas junto às instâncias do
governo
federal
para
o
financiamento de obras de esgoto.
Educação Ambiental continuada sensibilização da população para as
questões
de
saúde,
vetores,
poluição dos corpos hídricos e de
ligações de esgoto sanitário.
Desenvolvimento de programas de
aproveitamento de lodos e dos
efluentes tratados.
Planejar
infraestrutura
de
saneamento de loteamentos em
fase de projeto e execução.
Prever implantação do SES em
etapas adequadas à demanda social
e às condições técnicas existentes.
Regulamentar parâmetros para o
lançamento de efluentes industriais
no SES a ser construído.

COMO? HOW?

PM,
Secretaria
Agricultura

Após aprovação
PMSB

Conjuntamente com
Emater, construir
projeto piloto e
buscar
financiamento em
órgãos estaduais ou
federais

Garantir
sustentabilidade e
Município
da implantação de
SES

Corsan, PM

Após
Reuniões para o
implantação ação
esclarecimento
1-E

C

Garantir
implantação e
expansão do SES

Município

Corsan e PM

Após aprovação
PMSB e Projeto
SES

Articulação conjunta

C

Divulgar a
temática do
saneamento
ambiental

Município

PM

Após aprovação
PMSB

Projeto EA, cartilhas

C

Elaborando Projeto

L

Para melhorar
condições
sanitárias e
ambientais

ONDE?
WHERE?

Zona rural

QUEM?
WHO?

QUANTO?
HOW
MUCH?

QUANDO?
WHEN?

PORQUE? WHY?

Evitar
contaminação do
solo

Município

Corsan, PM

Implantar
infraestrutura

Município

Corsan, PM

Garantir a
Zona urbana
implantação
ligações do SES
Evitar prejuízo ao
tratam. biológico e Zona urbana
danos ao SES

Após aprovação
PMSB,
conjuntamente
com ação 1-E
Após aprovação
PMSB,
conjuntamente
com 2-E

A definir

PRIORIDADE

VIABILIDADE

C

C

Corsan

Conjuntamente
com ação 1-E

Desenvolver projeto
compatível com a
ação 14-E

M

PM, Corsan

Após conclusão
ação 1-E

Constituir
regramento

M
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Tabela 6.2 - Planilha de planejamento estratégico 5W2H – ações na área dos resíduos sólidos. PMSB SVP.

Matriz 5W2H das ações e projetos– RESÍDUOS SÓLIDOS
CÓDIGO
AÇÃO

O QUE ? WHAT?

PORQUE? WHY?

ONDE?
WHERE?

QUEM? WHO?

QUANDO?
WHEN?

COMO? HOW?

Após conclusão
PMSB

Assessorando-se em
outros consórcios já
constituídos –
AZONASUL

QUANTO?
HOW
MUCH?

PRIORIDADE VIABILIDADE

1-R

Participação ativa do município
para a implantação e incentivo a
um Consórcio público com o
município de Chuí para o
gerenciamento integrado de
resíduos sólidos.

Para viabilizar
recursos não
onerosos do OGU

SVP e Chuí

PM SVP e PM
Chuí

2-R

Implantar coleta seletiva dos
resíduos domiciliares (cf. Art. 36,
inciso II, Lei 12.305/2010).

Atender a lei
12.305/10, aumentar
a segregação dos
resíduos

Município

PM

Imediato

Organizar
procedimentos e
equipamentos

Dimensionar
custos

3-R

Implantar programa de coleta de
óleos de fritura.

Atender a lei 12.305/10
e evitar contaminação
lençol freático

Município

PM

Imediato

Campanha educação
ambiental,
fiscalização

Custo de
folheteria.

E

Não há
necessidade
de aportar
recursos
financeiros

C

Custo
cartilha,
mobilização

C

R$ 5.000,00
para
elaborar
cartilha

C

4-R

Elaborar Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos da
Construção e Demolição.

Atender a Lei
12.305/10, evitar a
poluição do ambiente

5-R

Empreender a Educação
Ambiental - ação continuada.

6-R

Desenvolver projeto de
compostagem doméstica a partir
da utilização de resíduos
orgânicos.

Município

Município e
Camara
Vereadores

Imediato

Atender as diretrizes
da Lei 12.305/10,
Reduzir, Reaproveitar
e Reciclar

Município

PM, Secretaria
de Educação

Imediato

Diminuição da
quantidade de
resíduos que é
encaminhada aos
aterros com
consequente
diminução dos custos,

Município

Prefeitura

Imediato

Criar procedimento
de Licenciamento de
Obras para os
grandes geradores e
pontos de entrega
voluntária para os
pequenos geradores
Campanha de
incentivo a separação
de rsíduos,
formulação de
cartilha ambiental,
inserir EA no ensino
escolar, convidar a
população

Elaborar cartilha, nas
escolas

C

C

7

correta gestão dos
RSU
Segurança aos
trabalhadores,
otimização triagem

Área do aterro
Municipal

Prefeitura

Imediato 2013

Projeto, busca de
recursos

Dimensionar
custos

C

Município

Prefeitura

Imediato. 2013

Cadastro de
catadores, projeto de
regionalização,
capacitação

Pouco
recurso
financeiro

C

Município

Prefeitura,
Secretarias afins

Imediato - 2013

Criar na cidade local
onde a população
possa entregar os
resíduos especiais

Pouco
recurso
financeiro

C

Garantir operação do
aterro municipal,
atender a legislação

Município

Prefeitura

Imediato

Obtendo LI, e
construindo nova
célula

680.000,00

E

11-R

Qualificar separação dos resíduos
secos diminuindo os rejeitos (com
2-R).

Para diminuir gastos
cm a disposição de
RSU no aterro,
aumento da receita
com venda de material
reciclável

Município

PM

Imediato

Campanha e
educação ambiental

Pouco
recursos
financeiro

C

12-R

Fiscalizar a destinação de
resíduos agrossilvopastoris e
agrotóxicos.

Para garantir saúde
do trabalhador rural
e evitar
contaminação do
ambiente

Município

PM, Secretarias
Afins

Imediato

Organizando
procedimentos com
entidades afins

Pouco
recurso
financeiro

E

PM

Quando da
revitalização da
unidade de
compostagem

Adquirindo triturador

Custo do
equipamento

E

Custo da
área

M

7-R

Revitalização da central de triagem

8-R

Avaliar potencial da atuação da
associação de recicladores
(catadores) na coleta seletiva a ser
revitalizada no município.

9-R

Construir ponto de entrega
voluntária (PEV) (com 7-R).

10-R

Construção de nova célula para
disposição final de rejeitos de RSU

13-R

14-R

Aquisição e utilização de triturador
para resíduos de poda e utilização
da lenha como fonte de renda.
Projeto e revitalização da central
de compostagem de resíduos de
poda.

Regularizar coleta
informal, emprego e
renda para população
de baixa renda,
melhorar eficiência
Atender a Lei
12.305/10 - logística
reversa - e evitar a
poluição do ambiente

Para otimizar a
compostagem e a
reutilização do material
orgânico de poda
Atender a Lei 12.305

Município

Município

PM, Secretaria
de Obras

Imediato - 2013

Analisar
procedimentos,
escolha de local
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15-R

Criar sistema de indicadores de
Serviços de Resíduos Sólidos.

16-R

Criar fórum/reuniões de
saneamento para prestação de
contas.

17-R

Estudo técnico-econômico-social
para avaliar tecnologia de
conteinerização

18-R

Construir centro de custos na área
do saneamento

19-R

Destinação adequada dos lodos
(Fossas Sépticas, ETE) que
venham a ser produzidos com a
construção e funcionamento de
ETES.

Possibilitar a gestão do
sistema de resíduos a
partir de dados
históricos,
acompanhamento do
desenvolvimento do
Plano de
Gerenciamento,
fornecer dados para
pesquisas nacionais
Possibilitar a
comunicação entre as
diferentes secretarias
do município referente
a gestão dos resíduos

Aprovar lei municipal
que dispõe sobre o
gerenciamento
integrado de
Resíduos sólidos no
município.

Nenhum
custo
financeiro

C

Município

Secretaria afim.

Imediato 0
2013. Após
aprovação
legislação

Município

Prefeitura

Após dois anos
da implantação
do PSBM

Coletar dados,
organizar divulgação

Nenhum
custo
financeiro

C

Facilitar a coleta dos
resíduos, diminuição
de custos

Município

Secretarias afins

No curto prazo

Estudar e visitar
cidades com coleta
conteinerizada

Custo do
estudo

M

Atender a Lei
12.305/10, garantir
controle financeiro

Município

Prefeitura,
Secretaria do
Planejamento e
Orçamento

Imediato 2013

Constituindo centro
de custos

A definir

C

Município

PM, Secretarias
afins

Restaurantes e
outros grandes
geradores

Cadastro dos
grandes geradores,
criar sistema de
coleta dos óleos e
graxas

A definir

M

Atender a Lei
12.305/10, evitar a
poluição do ambiente
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Tabela 7.2 - Planilha de planejamento estratégico 5W2H – ações na área da drenagem e manejo de águas pluviais. PMSB SVP.

Matriz 5W2H das ações e projetos - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
CÓDIGO
AÇÃO

O que?

Por quê?

Onde?

1-P

Incentivar e regular na legislação
municipal para adoção de
medidas estruturais de baixo
impacto visando o controle de
parcela de águas pluviais na
fonte, como: valas e/ou trincheiras
de infiltração, pavimentos
permeáveis, telhados verdes,
armazenamento de água de
chuva, manutenção de
pavimentos com pedra irregular
ou paralelepípedo.

Orientar
empreendimentos e Projetos, vias
a municipalidade no públicas, Lei
de diretrizes
planejamento das
urbanas
intervenções
sustentáveis

2-P

Deliberar e implantar projeto para
emergências caracterizadas por
períodos de estiagem (seca) e/ou
chuvas intensas (alagamentos,
inundações).

Em situações de
emergência deve haver
um plano de
contingência a ser
seguido, definindo
equipe, responsáveis,
zonas, logística, etc.

3-P

Programa de captação e
armazenamento de água de
chuva para fornecimento de água
para agricultura familiar para
produzir alimentação escolar.

Diminuir o uso de
água potável para
consumo humano,
para a irrigação e a
dessedentação
animal, redução
custos

4-P

Serviços ambientais - prever no
Melhorar condições
planejamento urbanístico da
de escoamento nos
cidade a reserva de áreas junto às
cursos d`água,
margens dos arroios na zona
melhorar condições
urbana, visando a construção de
ambientais, proteger
parques lineares ou áreas de
fontes e poços
preservação permanentes.

Áreas com
risco de
inundação e
escassez de
água

Quem?

Quando?

Como?

PM

Quando da
revisão da lei de
diretrizes urbanas

Pesquisa,
elaboração manual
simplificado, com
apoio de instituição
de ensino

Quanto
custa?

Variável

Prioridade Viabilidade

M

M
Defesa Civil
Municipal

Imediato

Deliberação interna

Não definido

Zona rural

Emater,
Secretaria da
Agricultura

Imediato

Levantamento de
interessados,
elaborar projeto,
buscar financiamento

A
dimensionar

C

Município

PM

Longo Prazo

MDMAP

Nâo definido

M/C
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PM, Secretarias
afins

Acompanhamento
imediato

Constituir e capacitar
instância e
engenharia para a
elaboração de
projetos

C

Município

PM, secretarias
afins

Após identificação
de áreas
passíveis de
serem
incorporadas ao
programa

Levantamento
através de SIG e de
imagens

C

Município

Secretaria de
Infraestrutura

Imediato

Cooperação com
entidades de ensino
e pesquisa

A definir

C

Secretaria do
Planejamento e
Orçamento

Após aprovação
PMSB,
conjuntamente
com ação 13-P

Elaboração do
MDMAP

A definir

C

Município

Imediato

Buscar apoio de
Instituição de Ensino
e Pesquisa

A definir

E

Secretaria de
Infraestrutura

Curto Prazo

Licitação

Projetos de drenagem pluvial em
ruas visando sua pavimentação.

Evitar futuros
Zona urbana
problemas com
alagamentos urbanos

6-P

Programa de recomposição da
vegetação nas margens dos
arroios.

Contribuir para a
qualidade dos
recursos hídricos e
melhoria das
condições de vida e
do ambiente

7-P

Apropriação de parâmetros para
dimensionamento do sistema de
drenagem pluvial.

Otimizar o
dimensionamento das
redes de drenagem
pluvial

5-P

8-P

9-P

10-P

Implantar e adotar no
Padronizar e
planejamento urbano e no
regulamentar
programa de mobilidade urbana
estruturas eficientes
medidas de controle estrutural de
para o controle do
alagamento como: a adoção de
Município
bocas de lobo de alta capacidade escoamento pluvial,
compatível com o
de engolimento, sarjetas
manual de drenagem
permeáveis ou com geometria
e manejo de águas
configurada, dispositivos de
pluviais (MDMAP)
infiltração, bacias de
amortecimento e de contenção.
Construir um banco de
Viabilizar a
Zona urbana,
informações, cadastros das redes
operação do sistema Hermenegildo
pluviais implantadas e aquelas em
de drenagem pluvial e Barra do
implantação, adotar plataforma
Chuí
com qualidade
SIG.
Construção de barraginhas e
açudes em calhas secas na área
rural para mitigar processos de
erosão e garantir maior infiltração
de água no solo.

Reter água de chuva
e empreender
serviços ambientais

Bacias com
urbanização

M
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11-P

Identificação, mapeamento e
correção dos pontos críticos de
escoamento de água.

Constituir
ferramenta para
tomada de decisão

12-P

Rede de informações
meteorológicas em tempo real
com sinal de alertas (Defesa
Civil).

Constituir sistema
de alerta contra
catástrofes

13-P

Elaborar Manual para a drenagem
e o Manejo de Águas Pluviais
simplificado.

Regular aspectos
relacionados a
drenagem e ao
manejo de águas
pluviais

Zona urbana

Município e
região

Município

Secretarias afins,
entidades
representadas no
município
conhecedoras da
problemática

Defesa Civil, PM

PM

Imediato.

Constituir rede de
cooperação. Agir e
não somente
aguardar novos
episódios críticos

Após aprovação
PMSB

Integrar-se ao
sistema de
informações em
elaboração
coordenado pela
Defesa Civil

E

Após aprovação
PMSB

Com apoio entidades
de ensino e
pesquisa,
requerendo recursos
do OGU

C

A definir

E
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Tabela 8.2 - Planilha de planejamento estratégico 5W2H – ações na área do desenvolvimento institucional. PMSB SVP.

Matriz 5W2H das ações e projetos - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CÓDIGO
AÇÃO

1-D

2-D

O QUE ? WHAT?

Programa de comunicação
relacionado à educação para o
saneamento básico e ao incentivo
da participação da população na
fiscalização dos serviços de
saneamento básico (controle
social).
Publicitar indicadores de
desempenho visando à
transparência.

PORQUE? WHY?

Atender à Lei
11.445, garantir o
controle social

ONDE?
WHERE?

QUEM? WHO?

QUANDO?
WHEN?

COMO? HOW?

QUANTO?
HOW
MUCH?

PRIORIDADE VIABILIDADE

PM e conselhos

No curto prazo

Ação conjuntas de
secretarias afins

C

Incentivar o controle
Município
social e a
participação

Secretarias afins

Após
aprovação
PMSB

Coleta de dados e
composição dos
indicadores

C

Município

3-D

Zoneamento e identificação das
áreas de risco.
(Com 3-A, 4-A).

Evitar o surgimento
Município
de áreas de risco

PM, Secretarias
afins

Após
aprovação
PMSB

Com a ação 3-A

C

4-D

Desenvolvimento de um plano de
emergência
relacionado
a
acidentes com produtos químicos.

Evitar a
contaminação dos
recursos hídricos e
do solo

Na rodovia
federal e no
município

PM, Defesa Civil

Imediatamente

Fomentar a ação
junto às autoridades
responsáveis

E

5-D

Inclusão dos serviços de
saneamento básico nas atribuições
do Conselho de Saúde.

Integrar saúde e
saneamento

Município

Conselho da
Saúde, PM

Após
aprovação
PMSB

Revisão as
atribuições do
conselho

E

PM e secretarias
afins

Após
aprovação
PMSB

Elaborar plano de
monitoramento

L

Imediatamente

Disponibilizando
dados e informações,
através de reuniões
ou audiências

C

6-D

7-D

Monitoramento e fiscalização da
poluição do solo, das águas, do
ambiente.
Incentivar diferentes atores na
gestão do plano (usuários,
entidades, município, poderes
instituídos, etc.), Constituir
Conselho de Gestores do
Saneamento Básico.

Garantir salubridade
Município
ambiental
Difundir a
importância do
acompanhamento
das ações e da
gestão do PMSB

Município

PM, Conselhos
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8-D

9-D

10-D

11-D

12-D

13-D

14-D

15-D

Programa de capacitação e
Garantir padrão de
motivação dos recursos humanos
qualidade na
(servidores municipais) aplicados à
prestação dos SAA
área do saneamento básico.
Educação ambiental continuada
Garantir gestão
(economia de água, não jogar óleo
sustentável do
na rede de esgoto, ligações de
saneamento básico
esgoto, etc.).
Acompanhamento e controle social,
eventos de prestação de contas e Incentivar o controle
social no
recebimentos de sugestões para
qualificar a prestação dos serviços saneamento básico
de saneamento básico. (Com 1-D).
Planejamento integrado: prever
infraestrutura
para
novos
Planejamento
empreendimentos habitacionais e
Urbano sustentável
expansão urbana para mitigar
problemas.
Evitar
Equacionar pendências jurídicas na
responsabilização do
area do saneamento básico –
gestor municipal e
aterro sanitário (TAC).
do municipio
Evitar ações
pontuais e
Otimização dos procedimentos e
desorientadas quanto
relação entre secretarias afins.
aos objetivos
estratégicos
Compatibilizar o PMSB com o
Plano de Recursos Hídricos da Atender a legislação
vigente
Bacia Hidrográfica São Gonçalo e
Mirim (Decreto 7.217/10 – Art. 19).
Programa
de
inclusão
de
Garantir uso racional
agricultores
e
pequenos
da água, proteção do
agricultores
nas
ações
de
ambiente
saneamento básico.

Município

PM, Secretaria
do Planejamento
e Orçamento

Plano estratégico
para capacitação de
RH

C

Município

PM, Secretaria
da Educação.

Imediato

Constituir GT para
deliberar sobre a
linha didática das
ações

C

Município

PM, Secretarias
afins

Na medida da
implantação
das ações do
PMSB

Organizando eventos

C

Município

PM, Secretarias
afins

Conjuntamente
com a revisão
da Lei das
Diretrizes
Urbanas

Sistematizando a
interdisciplinaridade
do saneamento
básico

C

Município

PM, Área jurídica

Imediatamente

Organizando
pendências

E

Município

PM, Secretarias

Imediato

Reavaliação dos
procedimentos

C

Comitê BH
São Gonçalo
e Mirim

Comitê e PM

Imediatamente

Quando da elaboraão
da fase 3 do PBH

M

Município

PM, Secretaria
da Agricultura

Após
aprovação do
PMSB

Elaboração do
Programa

M
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