
                                                                                                                                     

ATA DE REUNIÃO – PMSB/NATAL 
 
 

DATA: 28/11/2013 HORA: 11:00 HS LOCAL: SEHARPE 

PAUTA 
Apresentação da versão preliminar do Plano de Mobilização e do Regimento 
do Plano de Saneamento de Natal. 

PARTICIPANTES 
Albert Josuá Nego (SEHARPE), Flaviane de Oliveira Silva Ferraz (START), 
Maria Irani da Costa (SEHARPE), Keila Brandão Cavalcanti (START), Leonlene 
de Sousa Aguiar (START). 

DISCUSSÕES 

A reunião teve início com a apresentação da versão preliminar do Plano de 
Mobilização Social pela consultoria. 
Foram sugeridas algumas inserções de diretrizes e melhorias de ordem geral 
no documento, destacando-se: 

1. Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) no máximo 
a cada 4 anos; 

2. Inserir o objetivo de identificar os facilitadores para o 
desenvolvimento do PMSB (por exemplo, líderes comunitários por 
bairro e região, agentes públicos, tais como assistentes sociais, 
agentes de saúde e técnicos da defesa civil); 

3. Ilustrar em mapa as regiões e setores de mobilização, bem como área 
de abrangência do plano; 

4. Inserir lista de siglas no documento; 
5. Uniformizar a nomenclatura adotada em todos os documentos do 

PMSB, especialmente termos como: conselho de coordenação, comitê 
executivo, etc. que devem ter o conceito e a função especificados. 

Ficou definido que o Comitê Executivo será a consultoria – quem executa. 
A consultoria como Comitê Executivo será a responsável pela elaboração 
direta dos produtos previstos no Termo de Referência (TR) do PMSB. 
Ficou definido que o Conselho Executivo será a equipe da Prefeitura já 
designada inclusive na Portaria nº 002/2013 – GP, no Diário Oficial do 
Município (ANO XIII, Nº 2451, de sexta-feira, 01 de fevereiro de 2013) – 
Anexo Único. 
A Prefeitura estava com a intenção de intitular a equipe da Prefeitura como 
sendo Conselho de Coordenação, contudo ao analisar a Portaria foi 
constatado que a nomenclatura adotada para a equipe da Prefeitura foi 
Conselho Executivo, cuja designação é equivalente ao termo adotado no (TR) 
do PMSB. 
Foi esclarecido que o Conselho Executivo já tem suas atribuições previstas no 
TR do PMSB e na Portaria nº 002/2013-GP, o que inclui recepcionar os 
produtos advindos da consultoria, para avalia-los e emitir parecer. 
Foi levantada a questão se seria necessário publicar em Portaria que a START 
é a empresa com a equipe que forma o Comitê Executivo e suas atribuições. 
A dúvida foi levantada por Flaviane baseando-se nas orientações da FUNASA 
que tem adota o procedimento na elaboração de Planos de Saneamento de 
outros municípios. Esta dúvida não foi solucionada nesta reunião. 
Foi destacado que a Secretaria Municipal de Habitação, Regularização 
Fundiária e Projetos Estruturantes (SEHARPE) está responsável para orientar 
e acompanhar a evolução do PMSB, enquanto a Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Infraestrutura (SEMOPI) é quem realiza o repasse financeiro 
por ter sido através dela a realização do convênio com a Caixa Econômica 
Federal. 



                                                                                                                                     

Na sequencia foi apresentado brevemente o Regimento do Plano de 
Saneamento, momento em que se abriu espaço para detalhar todos os 
procedimentos que envolveriam a elaboração dos produtos e a função das 
instâncias e grupos. 
Dentre os procedimentos para elaboração dos produtos e a devida 
participação e publicidade dos mesmos, ficou previamente estabelecido: 

1. O produto em sua versão preliminar será recebido pela SEHARPE 
através do Secretário. 

2. O produto será encaminhado pelo Secretário para que o Conselho 
Executivo possa analisar o produto e se manifestar em até 10 dias 
úteis, conforme TR, prazo que se inicia a partir do dia posterior do 
recebimento. 

3. O produto que chegar a SEHARPE também deve ser disponibilizado 
em link online para que toda a população e técnicos tenham acesso e 
possam se manifestar e contribuir na elaboração do PMSB, em 
período inferior aos 10 dias para que haja tempo suficiente para o 
Conselho Executivo consolidar documento único e emitir parecer com 
inclusão das manifestações. 

4. O produto que chegar a SEHARPE também deve ser disponibilizado 
para o Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMSAB), que 
poderá se manifestar e contribuir na elaboração do PMSB. 

5. Albert Josuá Nego marcará reunião com o COMSAB para acordar 
como será o prazo e a forma de análise dos produtos do PMSB, para 
que possam atender ao prazo necessário dos 10 dias úteis, previsto 
no TR. A sugestão inicial é que o COMSAB tenha 5 dias para avaliar e 
se pronunciar, para que haja tempo suficiente do Conselho Executivo 
consolidar documento único e emitir parecer com inclusão das 
manifestações. 

6. Ao final dos 10 dias úteis o Conselho Executivo encaminhará o 
documento único consolidado acompanhado de parecer para que o 
Comitê Executivo (START) possa realizar as adequações. 

7. O produto ajustado será apresentado em audiência pública para 
validar o processo após 15 dias úteis da entrega a SEHARPE, devendo 
ser agendada a audiência com a devida antecedência. 

Na reunião foram discutidas como deveria ser as inserções do COMSAB. Se 
teriam caráter consultivo ou deliberativo, onde há manifestação em favor do 
caráter consultivo para evitar conflitos irresolúveis, porém a legislação 
deveria ser consultada. 
A reunião foi encerrada ficando acordada a necessidade de ajustar acordos 
de procedimentos com o COMSAB, bem como a apresentação da equipe da 
consultoria e do Conselho Executivo. 

DECISÕES DA 
REUNIÃO 

O Plano de Mobilização deve ser ajustado. 
O Regulamento do PMSB deve ser ajustado. 
Deve ser esclarecido se a consultoria será oficialmente chamada de Comitê 
Executivo. 
Deve ser esclarecido se haverá publicação em portaria nomeando a START 
como Comitê Executivo. 
Deve ser realizara reunião entre Prefeitura e COMSAB para ajustar os 
procedimentos e como será a participação deste conselho na elaboração do 
PMSB. 

 
Leonlene de Sousa Aguiar 



                                                                                                                                     

ANEXO ÚNICO 

 

 


