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Etapas do Projeto

Plano de Trabalho

Etapa 1 - Diagnóstico das 
Práticas de Auditoria e 
Certificação de Informações

● Realização da reunião de kickoff e 
alinhamento inicial das 
expectativas

● Elaboração do Plano do Projeto 
(Cronograma e Plano de 
Comunicação)

● Elaboração e aplicação dos 
questionários nas agências

● Elaboração do Diagnóstico das 
práticas reguladoras

Etapa 2 - Desenvolvimento de 
Metodologias e Guias para 
Auditoria e Certificação

● Organização e coleta das 
informações necessárias para 
elaboração dos guias

● Definição da Metodologia / 
Abordagem

● Elaboração dos guias de auditoria 
e certificação das informações 
fornecidas pelos prestadores de 
serviço através do sistema SNIS

● Definição de agências para 
aplicação dos guias e certificação

● Aplicação dos procedimentos 
definidos nos guias de melhores 
práticas 

● Elaboração do Relatório Técnico 
com a descrição da experiência 
piloto de auditoria e certificação 
das informações do SNIS

● Avaliação das principais falhas de 
controle dos prestadores de 
serviço observadas na etapa da 
Campanha Piloto das Agências

● Definir recomendações associadas 
a melhorias de processos internos 
e/ou pontos de atenção quando da 
apuração de registro das 
informações no SNIS.

● Elaborar o manual a ser divulgado 
pelas Agências Reguladoras para 
os prestadores de serviços.

Etapa 3 – Campanhas piloto para 
Auditoria e Certificação das 
Informações provenientes dos 
prestadores de serviço

Etapa 4 – Elaboração do manual 
de melhores práticas de gestão 
de informações destinado aos 
prestadores de serviço.

Etapa 5 – Cursos sobre as 
metodologias propostas para 
Auditoria e Certificação 

● Elaborar material didático com 
base nos manuais de auditoria e 
certificação das informações do 
SNIS desenvolvidos na Etapa 2 
para treinamento dos técnicos de 
nível superior das Agências 
Reguladoras.

● Realizar capacitação dos grupos 
de trabalho 

● Emissão dos certificados de 
participação dos representantes 
das Agências Reguladoras para 
coleta de assinaturas e entrega.
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Etapas do Projeto

Cronograma

Etapa Descrição da Etapa Atividade # Descrição Atividade
2016 2017

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan

Etapa 1  

Diagnóstico das práticas de 
auditoria e certificação de 
informações adotadas por 
parte das agências 
reguladoras

Atividade 1 
Planejamento inicial projeto com as equipes do MC, IICA 

e ABAR 

Atividade 2 Início do diagnóstico nas 9 agências selecionadas pelo MC 

Atividade 3 Consolidação do resultado do diagnóstico 

Atividade 4 
Elaboração final do diagnóstico, contendo as práticas de 

auditoria e certificação de informações adotadas por parte 
das agências reguladoras 

Atividade 5 
Replanejamento do Plano do Projeto (cronograma, plano 

de comunicação, documentos gerados nas reuniões, entre 
outros) 

Atividade 6 Homologação do diagnóstico com o MC e IICA 

Atividade 7 Entrega do produto final da etapa 

Prazo Estimado: 25 dias 

Etapa 2 

Desenvolvimento de 
metodologias e guias para 
auditoria e certificação das 
informações fornecidas pelos 
prestadores de serviços ao 
SNIS. 

Atividade 1 
Organização e coleta das informações necessárias para 

elaboração dos guias  

Atividade 2 Definição da Metodologia / Abordagem 

Atividade 3 Elaboração dos guias preliminares 

Atividade 4 Homologação dos guias preliminares com o MC e IICA 

Atividade 5 Realização de eventuais ajustes necessários 

Atividade 6 Homologação final dos guias com o MC e IICA 

Atividade 7 Entrega do produto final da etapa 

Prazo Estimado: 35 dias 
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Etapas do Projeto

Etapa Descrição da Etapa Atividade # Descrição Atividade
2016 2017

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan

Etapa 3 

Campanhas piloto para 
auditoria e certificação das 
informações provenientes 
dos prestadores de serviços 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário

Atividade 1 
Planejamento da aplicação com equipe das agências 

envolvidas 

Atividade 2 Realização das ações in loco nas agências  

Atividade 3 
Elaboração dos relatórios com as avaliações de 

certificação das informações, conforme modelo proposto 

Atividade 4 Homologação dos relatórios com o MC e IICA 

Atividade 5 Realização de eventuais ajustes necessários 

Atividade 6 Homologação final dos relatórios com o MC e IICA 

Atividade 7 Entrega do produto final da etapa 

Prazo Estimado: 45 dias 

Etapa 4 

Elaboração do manual de 
melhores práticas de gestão 
de informações destinado 
aos prestadores de serviço 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário 

Atividade 1 
Revisão dos guias desenvolvidos a partir das 

experiências adquiridas durante a atividade de auditoria 
e certificação nas áreas piloto 

Atividade 2 
Definição do modelo de documento das melhores 

práticas 

Atividade 3 
Elaboração do manual de melhores práticas direcionado 

aos prestadores de serviços 

Atividade 4 Homologação dos manuais com o MC e IICA 

Atividade 5 Realização de eventuais ajustes necessários 

Atividade 6 Homologação final dos relatórios com o MC e IICA 

Atividade 7 Entrega do produto final da etapa 

Prazo Estimado: 15 dias 

Cronograma
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Etapas do Projeto

Cronograma

Etapa Descrição da Etapa Atividade # Descrição Atividade
2016 2017

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan

Etapa 5 

Cursos sobre as metodologias 
propostas para auditoria e 
certificação das informações 
geradas pelos prestadores de 
serviço

Atividade 1 
Planejamento da infraestrutura necessária para 

realização dos treinamentos 

Atividade 2 
Elaboração do material didático para capacitação de 

técnicos das agências reguladoras. 

Atividade 3 Validação do material com o cliente 

Atividade 4 
Realização dos treinamentos para os técnicos das 

agências reguladoras  

Atividade 5 Entrega do produto final da etapa 

Prazo Estimado: 20 dias 
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Plano de Comunicação

Comunicação do Projeto

A comunicação favorece a 
compreensão e a 
participação dos 
stakeholders do projeto

02
01

03

A comunicação facilita a 
transformação de 
resistência em 
comprometimento. 

Por meio da comunicação 
as pessoas podem 
desenvolver graus 
progressivos de 
comprometimento até 
alcançar o estágio de 
internalização da 
mudança.

Para cada grupo de stakeholders iremos detalhar as
mensagens de acordo com o nível de informação
apropriado. Na definição do plano de comunicação iremos
determinar a frequência e os veículos de comunicação de
forma a propiciar a comunicação e envolvimentos
necessários para o sucesso do projeto em cada fase do
projeto.

Neste contexto, quanto maior for o envolvimento e a
participação de todos os colaboradores das Agências, IICA
e Ministério das Cidades, maior será o valor agregado do
projeto, pela conscientização das Agências e Prestadores
de Serviços a respeito das mudanças a serem
implementadas.

Exem
plo

Exem
plo

Exem
plo

Exem
plo
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Sharepoint

Plataforma de Comunicação

A utilização do Sharepoint permite 
uma comunicação mais efetiva no 
projeto:

• Comunicação em tempo real em um 
ambiente único e centralizado, 
reduzindo a dependência do e-mail 
como meio de comunicação

• Facilidade de compartilhar 
documentos chave, produtos e 
entregas do projeto

• Controle de versões das entregas e 
possibilidade de revisão de 
documentos dentro da plataforma

• Acompanhamento das atividades 
chaves, milestones e reuniões do 
projeto.

12
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Sharepoint

Plataforma de Comunicação

13
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Alinhamento das 
Expectativas
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Próximos passos

15

1

2

3

Agendamento das visitas às Agências Reguladoras

Início do diagnóstico nas Agências Reguladoras

Elaboração do Plano do Projeto (Plano de Comunicação e Cronograma detalhado)
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