PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO E PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
O Produto em tela apresenta as descrições das atividades referentes ao
desenvolvimento das suas etapas e dos seus produtos de trabalho, a serem
desenvolvidos/construídos, bem como, a descrição da metodologia para o Plano de
Mobilização Social (Produto 1) com as ações de mobilização, participação e controle social na
construção e acompanhamento dos munícipes, ao desenvolvimento e consolidação do seu
PMSB.
PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E DE SEUS IMPACTOS
NAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO
Este documento trata-se do Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico do Plano
Municipal de Saneamento Básico no município de Alfenas e seus impactos na qualidade de
vida da população. O Diagnóstico Situacional é a base orientadora do PMSB e abrangeu os
quatro componentes do saneamento básico e consolida as informações sobre as condições
dos serviços prestados, quadro epidemiológico e de saúde, indicadores socioeconômicos e
ambientais, além de, todas as informações correlatas de setores que integram o saneamento
básico municipal.
PRODUTO 3 - PROGNÓSTICOS E ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE SANEAMENTO BÁSICO - OBJETIVOS E METAS
Os Prognósticos e as Alternativas para a Universalização dos Serviços de Saneamento
Básico é a etapa que envolve a formulação de estratégicas para alcançar os objetivos,
diretrizes e metas definidas para o PMSB, incluindo, nessa etapa, a prospectiva e planejamento
estratégico, para a organização ou adequação da estrutura municipal ao planejamento da
prestação dos serviços, dos quatro componentes do saneamento básico.
PRODUTO 4 - CONCEPÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA
ATINGIR OS OBJETIVOS E AS METAS DO PMSB. DEFINIÇÃO DAS AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E
CONTINGÊNCIA
A elaboração dos Programas, Projetos e Ações (PPA) e as Metas e as Ações de
Emergência e Contingência abrangem os quatro componentes do saneamento básico, em seu
conjunto de serviços prestados que engloba o abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais.
PRODUTO 5 - Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática da Eficiência,
Eficácia e Efetividade das Ações do PMSB
Este documento trata-se do Produto 5 - Mecanismos e Procedimentos para Avaliação
Sistemática da Eficiência, Eficácia e Efetividade das Ações Programadas no Plano Municipal
de Saneamento Básico - PMSB, ou seja, a avaliação de desempenho do PMSB de Alfenas.

