Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI)
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG)

FUNDO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO
DE PROJETOS DE CONCESSÃO E PPP
Oficina: Partida do Projeto de Estruturação da Regulação dos serviços de manejo dos resíduos sólidos
urbanos no âmbito dos Projetos Pilotos do FEP

Plano de Acompanhamento dos trabalhos (fluxo de informações, definição de cronograma e
de logística e método de decisão)
Silvano Silvério da Costa – Especialista de Infraestrutura Sênior e Assessor do DEISU/SDI/MPDG
Brasília, 30 de outubro de 2018

Plano de Acompanhamento
Para cada produto gerado pela CONTRATADA, é proposto o seguinte fluxo de informações, sempre
por mensagem eletrônica entre os representantes:
*

Fluxograma (arquivo anexo)

*

Expertise France recebe documentos da CONTRATADA e os repassa à SDI.
As datas estimadas para envio de cada um dos produtos serão atualizadas ao final de cada mês
no sentido de viabilizar o planejamento das entidades, em função dos prazos reduzidos para
análise;

*

SDI encaminha para análise da ABAR e da SNSA
Prazo para retorno (7 dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao recebimento)
ABAR e SNSA repassam internamente para seus membros envolvidos, consolidam as respostas e
encaminham para a SDI, cada instituição em versão única; e

*

SDI consolida as duas versões recebidas, da ABAR e da SNSA, realiza eventuais considerações
adicionais e envia à Expertise France com cópia para as entidades parceiras.

*

Em caso de existir diferentes entendimentos quanto a algum ponto específico, SDI poderá agendar
reunião ou videoconferência com ABAR e SNSA para alinhamento.

Mecanismo de decisão e acompanhamento
Unidade de Planejamento
• MPDG (Silvano)
• Mcidades ( Alexandre )
• Expertise France (Nicolas)
• ABAR (Alceu)
Ponto de Controle
• Reuniões Quinzenais da Unidade de Planejamento
• Reuniões ampliadas nas entregas dos Produtos

Obrigado!!!
Silvano Silvério da Costa
Assessor do DEISU/SDI/MPDG
(61) 2020-5675
silvano.costa@planejamento.gov.br

