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1. Introdução 

A ampliação do Programa Água Legal tem como objetivo aumentar o acesso a serviços de água 

para populações mais vulneráveis e contribuir para a segurança hídrica na área metropolitana de 

São Paulo (SABESP, 2018c). 

O PGSA têm como objetivo principal, a elaboração e implementação das estratégias e propostas  

socioambientais que envolvem os beneficiários das comunidades atendidas com ações antes e 

durante as etapas das obras, procurando garantir a identificação dos possíveis  impactos ambientais 

e sociais decorrentes de sua implantação e operação, bem como, as respectivas medidas 

mitigadoras de controle e redução desses impactos em consonância com as políticas de 

salvaguardas e políticas ambientais e sociais, descritas no Marco de Gestão Socioambiental do 

Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo, seus anexos, e no Marco de Desapropriação e 

Reassentamento e envolvimento dos beneficiários com os objetivos do Projeto. 

1.2. Descrição de Localização da Obra 

A sede da UGR de Interlagos está localizada na Avenida Interlagos, 6.395 no cruzamento com a 

Avenida Senador Teotônio Vilela. A UGR de Interlagos atua em uma área de aproximadamente 

635 km² de extensão, atendendo uma população estimada em aproximadamente 1,1 milhões de 

habitantes (SABESP, 2018b).  

Os núcleos que serão beneficiados por este contrato, estão localizados nos distritos de Grajaú e 

Parelheiros, dois distritos da região metropolitana de São Paulo, situados no perímetro da Unidade 

de Gerenciamento Regional Interlagos – (MSL), que abrange as regiões da MS - Unidade De 

Negócio Sul da Diretoria Metropolitana (M) da Sabesp. 

Além disso, a região de atuação da UGR de Interlagos encontra-se entre as bacias hidrográficas 

de dois dos principais sistemas de recursos hídricos da Região Metropolitana de São Paulo – 

RMSP: o do Guarapiranga e o da Represa Billings. Em face dessa situação geográfica, a UGR de 

Interlagos tem a totalidade de seu território dentro de área abrangida pela legislação de proteção 

dos mananciais da RMSP. 

1.3. Relação de Trechos ou Núcleos 

As ações de regularização de ligações de água e esgoto do Programa Água Legal contam com a 

supressão da infraestrutura irregular e a recuperação de clientes por meio de contrato de 

performance, visando o aumento da eficiência operacional em setores de abastecimento dos 

Distritos do Grajaú e Parelheiros da Unidade de Negócio Sul da Diretoria Metropolitana – MS da 

Sabesp. 

Para áreas urbanizadas de cidade ou vila, o índice varia de 1 a 6 em escala crescente de 

vulnerabilidade, identificando a localização espacial das áreas que abrigam os segmentos 
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populacionais mais vulneráveis. Os Distritos do Grajaú e Parelheiros estão inseridos em áreas que 

atingem índices 4, 5 e 6, indicado na Característica social de cada núcleo na tabela da figura 1.   

Grupo 1 – Baixíssima vulnerabilidade 

Grupo 2 – Vulnerabilidade muito baixa 

Grupo 3 – Vulnerabilidade baixa 

Grupo 4 – Vulnerabilidade média 

Grupo 5 – Vulnerabilidade alta 

Grupo 6 – Vulnerabilidade muito alta 

 

Figura 1 - Relação dos núcleos pertencentes ao escopo do contrato 

 

Grajaú JardimSão Judas Tadeu IPVS 5 25

Grajaú Jardim Belcito IPVS 6 280

Grajaú Jardim Castro Alves IPVS 5 280

Grajaú Jardim Ellus IPVS 4 100

Grajaú Jardim Itajaí IPVS 5 127

Grajaú Jardim Marilda IPVS 5 120

Grajaú Jardim Novo Horizonte IPVS 4 186

Grajaú Jardim São Nicolau IPVS 4 25

Grajaú Parque Daisy IPVS 5 96

Grajaú Parque Santa Cecilia IPVS 4 586

Grajaú Toca do Tatu IPVS 5 450

Grajaú Vila da Paz IPVS 6 28

Grajaú Xique-Xique 4 IPVS 5 245

Parelheiros Cidade Nova América IPVS 4 30

Parelheiros Cond.  Vargem Grande IPVS 4 120

Parelheiros Jardim Aladim IPVS 4 90

Parelheiros Jardim Casa Grande IPVS 4 60

Parelheiros Jardim das Fontes IPVS 4 30

Parelheiros Jaceguava IPVS 4 130

Parelheiros Jusa IPVS 4 300

Parelheiros Manacá da Serra IPVS 4 27

Parelheiros Recanto Campo Belo IPVS 4 145

3480

Distrito Núcleo
Característica 

social

Ligações 

previstas
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Os 22 núcleos do escopo do contrato estão situados na área de atuação da UGR de Interlagos, 

sendoque09 núcleos estão localizados no Distrito de Parelheiros e 13 núcleos no Distrito do 

Grajaú, conforme distribuição do mapa da Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Localização geográfica dos núcleos 
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2. Estrutura Organizacional 

Na figura 03, está apresentado o organograma que ilustra o posicionamento do Setor de Gestão 

Ambiental dentro da estrutura geral a ser implantada para a gestão do contrato. Estão descritos 

todos os fluxos de comunicação entre todos os setores. 

 

Figura 3 - Estrutura hierárquica e distribuição de funções. 

3. Gestão de Licenciamento 

De acordo com a Resolução 54/2007 da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo - SMA, para as ações previstas na Implantação das redes de água e esgotos e 

regularização de ligações domiciliares em áreas de interesse social, bem como o combate a perdas, 

mediante conjunto de ações como substituição de redes de diâmetro inferior a 1000 mm, troca de 

ramais, eliminação de vazamentos etc., portanto não há a necessidade de licenciamento. 
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4. Controle do licenciamento e requisitos legais 

Além da Resolução SMA Nº 54, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e regularização de 

empreendimentos urbanísticos e de saneamento, leis complementares, normas vigentes e 

resoluções que norteiam o processo de execução das obras, mesmo que de baixo impacto e não 

sujeitas a licenciamento, como informado a seguir: 

Resolução SMA-54/2007; 

Lei Federal n° 12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Lei Estadual Nº 12.300/2006 - Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

N°5.940/2006 – Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação 
às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. 

Portaria MINTER nº 53/1979 – Destinação e tratamento 

Resolução CONAMA 001/90 – Poluição Sonora 

Resolução CONAMA nº 257/1999 – Destinação de pilhas e baterias 

Resolução CONAMA nº 275/2001 – Coleta Seletiva 

Resolução CONAMA nº 313/2002 - Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 
Industriais. 

Resolução CONAMA 348/04 - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA 362/05 - dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de todo óleo 
lubrificante usado ou contaminado, de modo que não afete negativamente o meio ambiente e 
propicie a máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na forma prevista nesta 
resolução. 

Resolução CONAMA 375/05- Portal da qualidade das águas  

NBR 6016/1986 - Avaliação do teor de fuligem no gás de escapamento de motor alternativo de 
combustão interna ACI, ciclo Diesel; 

NBR 10151/2000 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade 

 

Além disso, será solicitada toda documentação que comprovem a situação legal dos prestadores 

de serviços e terceiros, como: 

Licenças estadual e municipal; Alvarás; Cadastro Federal IBAMA; Cadastro Estadual de 

Comerciante de produtos de origem nativa da Flora Brasileira – CADMADEIRA; Cadastro municipal 

para transporte de resíduos – AMLURB. 

Seguindo a Estrutura Organizacional, demonstrada na figura 3, a Gestão Socioambiental será 

efetuada pelo Engenheiro Ambiental Antônio Perri Neto, responsável pela Gestão Socioambiental, 

para atuação na gestão dos resíduos recicláveis e sua destinação para a COOPERCAPS- 

Cooperativa de Trabalho e Produção, Coleta, Triagem, Beneficiamento e Comercialização de 

Materiais Recicláveis da Capela Do Socorro, situada na Rua João Paulo da Silva, Nº48, CNPJ: 

07.002.604/0001-16. 

Endereço eletrônico: www.coopercaps.com.br 

http://www.coopercaps.com.br/
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5. Plano Socioambiental de Obras 

5.1. Canteiro de Obras / Localização 

Canteiro Administrativo 

O canteiro administrativo está situado na Rua Manuel Vergueiro, Nº 11 - bairro Jardim Belcito distrito 

do Grajaú. O local foi definido pela sua localização estratégica em área urbana regular, proximidade 

com as áreas a serem beneficiadas pelo Programa Água Legal, próximo ao ponto de ônibus para 

melhor atendimento a comunidade e com infraestrutura de água e esgoto Sabesp. 

 

Figura 4 – Localização do canteiro do consórcio V.U Interlagos (Administrativo) 

 

Foto 1 - Area interna do canteiro do consórcio V.U Interlagos (Administrativo) 
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Figura 5 – Croqui do canteiro do consórcio V.U Interlagos (Administrativo) 

Canteiro de apoio 

Foi definido a locação do Canteiro 2 que está localizado na Travessa Acácias Mimosas, Nº 20 - 

Bairro Chácara Cocaia, estando a 1,3km de distância do Canteiro 1.  

O canteiro está localizado em um ponto estratégico em relação aos núcleos de atuação, além de 

ser uma rua sem Saída, onde não existe grande fluxo de trânsito de carros e pedestre, o que elimina 

quase todos os riscos de acidente na chegada e saída do canteiro.  

A escolha pela locação do segundo canteiro foi visando um espaço maior para estacionamento dos 

equipamentos pesados (retroescavadeira e caminhões), estocagem dos agregados que serão 

aplicados no projeto, armazenamento de miscelâneas e acondicionamento dos resíduos 

provenientes da obra. 

Foto 2 - Fachada do Canteiro Foto 3 - Fachada do Canteiro 
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Figura 6 - Localização do canteiro 2 de apoio 

 

Foto 4 - Fachada do canteiro para armazenamento de máquinas, veículos e equipam 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5 - Execução da infraestrutura do Canteiro 2 Foto 6 - Execução da infraestrutura do Canteiro 2 
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Figura 7-Croqui do Canteiro de apoio 
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5.2. Plano Global das Obras e Social 

De maneira geral o plano global da obra e social demonstra quais pontos da obra serão atacados e quando isso deverá ocorrer para viabilizar 

os prazos preconizados. 

5.2.1. Cronograma de Implantação de Obras 

Cronograma de Implantação

Base Line

Real

Base Line

Real

Base Line

Real

Base Line

Real

Base Line

Real

Base Line

Real

Base Line

Real

Base Line

Real

Base Line

Real

76 76

90

Mês 14

90 90

Mês 33

Montagem do Canteiro

Apuração do desempenho

Remuneração Final

Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13

Implantação do escopo - Inativas - 380 

und

Implantação do escopo - Esgoto - 630 und

Implantação do escopo - Consumo Zero - 

240 und

Mês 7 Mês 8Mês 6

Implantação do escopo - Regularização - 

2.230 und

CANTEIRO IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES

Mês 9

APURAÇÃO DA PERFORMANCE

279 279

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 15 ao 32

FINAL

Planejamento

Acompanhamento do Consumo

279 279 279 279 279

76 76 76

48 48

90

279

48 48 48

90 90 90

Figura 8 - Cronograma de implantação de obras 
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5.2.2. Cronograma Global Social 

O planejamento de execução após a assinatura do contrato, representado no cronograma 

da figura 9, tem como estratégia permitir a execução do escopo do contrato com máxima 

eficiência e no menor período, os serviços operacionais serão planejados antes do início 

efetivo: 

 

Figura 9 - Cronograma Global Social
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5.3. Riscos e Potenciais de Impactos Identificados e Medidas Adotadas para Mitigação e Prevenção. 

 

Matriz risco / 
impacto 

ambiental 

Natureza 
do impacto 
Negativo 
Positivo 

Magnitude 
Pequena  

Média 
Grande 

Temporalidade 
Temporário 
Permanente 

Importância 
significativa 

Sim 
Não 

Duração 
Curta  
Média 
Longa 

Reversibilidade 
Sim  
Não 

Sensibilidade 
Pequena  

Média 
Grande 

Mitigável 
Sim 
Não 

Medidas adotadas de mitigação ou compensação 

Poeira Negativo Pequena Temporário Não  Curta Sim Pequena Sim 
Aspersão periódica ao longo dos trechos de obra para 
evitar emissão de material particulado. Utilização de 
caminhão pipa 

Resíduos da obra Negativo Pequena Temporário Não Curta Sim Pequena Sim 

Os materiais recicláveis (sucatas de ferro, fios elétricos, 
plástico) oriundos das obras serão segregados e 
destinados para reciclagem. Os resíduos de solo e 
concreto serão destinados para aterro licenciado 

Supressão de 
vegetação 

NA NA NA NA NA NA NA NA Não há previsão de supressão de vegetação 

Poda de árvores NA NA NA NA NA NA NA NA Não há previsão de poda de árvores 

Impacto em 
cursos d’água 

NA NA NA NA NA NA NA NA Não há previsão de uso de travessia em curso d'agua 

Poluição de 
veículos 

Negativo Pequena Temporário Sim Curta Sim Pequena Sim 
Medição e controle conforme plano de monitoramento de 
poluição atmosférica 

Buracos Negativo Pequena Temporário Não Curta Sim Pequena Sim Reposição concomitante a execução 

Abertura de valas Negativo Pequena Temporário Não Curta Sim Pequena Sim 
Uso de sinalização para o isolamento da área, 
escoramento e utilização dos EPIs pertinentes da 
atividade,  

Ruídos  Negativo Pequena Temporário Não Curta Sim Pequena Sim 
Aviso prévio para comunidades (Vielas e ruas); Medição 
e controle conforme plano de monitoramento de ruido 

Fumaça de 
equipamentos 

/veículos 
Negativo Pequena Temporário Sim Curta Sim Pequena Sim 

Medição e controle conforme plano de monitoramento de 
poluição atmosférica 

Substâncias 
poluentes 

NA NA NA NA NA NA NA NA Não há previsão de uso de substâncias poluentes 

Acidentes com 
veículos 

Negativo Pequena Temporário Sim Curta Sim Pequena Sim 
Uso de sinalização apropriada para e orientação de 
pedestres conforme plano de controle de trânsito 

Recomposição 
adequada de 
pavimentos 

Negativo Pequena Temporário Sim Curta Sim Pequena Sim 
Reposição de via seguindo normas vigentes conforme 
plano de procedimentos para desmobilização de frente 
de trabalho –  

Tabela 1 - Matriz de Impacto e Riscos Ambientais – UGR de Interlagos – CONTRATO: 04.493/20 – LOTE 4
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5.4. Interferências previstas e soluções 

O traçado da rede foi projetado para se adequa as características de cada trecho com o objetivo de 

eliminar a necessidade de remanejamento das interferências e foi levada em considerações, além 

de interferências de infraestruturas, critérios ambientais e sociais, visando minimizar impactos 

negativos e eliminar interferências com propriedades, circulação viária e atividades econômicas. 

Em relação as possíveis interferências das outras concessionárias, foi realizado um levantamento 

detalhado de locação das estruturas e dutos subterrâneos nas diversas concessionárias e órgãos 

públicos como: energia elétrica, gás encanado, telefonia (Internet), TV, oleodutos e galeria de águas 

pluviais, onde não foram evidenciadas interferência no percurso do projeto. 

 

5.5. Planos, Programas e Controles Ambientais 

5.5.1. Plano de Controle de Trânsito 

Toda obra na via pública, pode apresentar - se como um evento inesperado para o motorista, 

constituindo, pois, um risco em potencial aos usuários da via.  

E para minimizar os riscos serão feitas vistorias dos locais e da área de influência, obtendo o maior 

número possível de dados, referentes à intervenção e as vias envolvidas. Observando o volume e 

composição do tráfego, características físicas e geométricas, itinerário de ônibus, uso do solo, 

movimentação de pedestres, levantamento cadastral, levantamento da sinalização existente e 

outros dados que possam interferir no projeto de sinalização.  

A partir das características do trânsito local da área de intervenção, seguimos o manual de 

sinalização urbana (Sinalização temporária) da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 

Volume 8 Apêndice II Revisão 02, seguindo as diretrizes: 

• Advertir corretamente todos os usuários sobre a intervenção; 

• Fornecer informações precisas, claras e padronizadas;  

• Regulamentar a circulação e outros movimentos para reduzir os riscos de acidentes e 

congestionamentos; 

• Assegurar a continuidade dos caminhos e os acessos às edificações lindeiras;  

• Orientar sobre novos caminhos;  

• Proteger a obra, os trabalhadores e os usuários da via em geral;  

• Diminuir o desconforto, causado aos moradores e à população em geral, da área afetada pela 

intervenção. 
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5.5.2. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: 

Os resíduos serão armazenados em containers, no canteiro, e serão posteriormente transportados 

para a sua disposição final em locais autorizados e devidamente regulares.  Devem ser previamente 

caracterizados quanto a sua origem, propriedades físico-químicas e composições, conforme 

legislação específica, posteriormente serem classificados. O material escavado será estocado no 

canteiro (Bota espera), caso apresente condições técnicas para a compactação, ele será reutilizado 

no reaterro da vala.  

Todo o resíduo gerado durante as atividades da obra será armazenado temporariamente em 

caçambas e Controle de Transporte de Resíduos (CTR), responsável pela fiscalização, controle 

sobre geração, transporte e destinação final de resíduos e sua regularidade junto aos órgãos 

públicos, serão apresentados nos relatórios mensais. 

 

5.5.3. Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações de Emergência: 

No processo de mobilização dos colabores é realizado os cursos (NR – 18) de treinamento 

admissional e Integração de Segurança para todas as funções. 

No curso abordamos temas para prevenção de acidentes, visando proteger a vida e o patrimônio, 

bem como reduzir as consequências sociais de um sinistro e dos danos ao meio ambiente. 

Os treinamentos visam conscientizar os colaboradores quanto às principais técnicas de 

implementação de medidas de controle e sistemas preventivo de forma a garantir a segurança e 

saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, e ajudá-los a lidar com eventuais situações 

de perigo e emergência, com a finalidade de evitar possíveis perdas e danos decorrentes das 

atividades. 

Fica disponibilizado para toda equipe o quadro informativo com os contatos em caso de emergência, 
conforme figura abaixo: 

Emergência Comunicação 
Acidente pessoal grave; ocorrência de acidente sério, que exija 
atendimento de urgência ao acidentado por pessoas especializadas 
(Mal súbito, queda de pessoas, ferimentos em geral, entre outros. 

SAMU: 192 
Resgate: 193 
Responsável: Reginaldo Silva (11) 97170-3959 

Acidente de trânsito com vítima 

SAMU: 192 
Polícia: 190 
Resgate: 193 
Responsável: Reginaldo Silva (11) 97170-3959 

Acidente com animais peçonhentos Resgaste:  193 

 Desmoronamento soterramento, inundação e fenômenos naturais 
como vendavais, raios etc. 

Resgate: 193 
Responsável: Reginaldo Silva (11) 97170-3959 
Defesa civil: 199 
Corpo de Bombeiros: 193 

Casos de incêndio 
Responsável: Reginaldo Silva (11) 97170-3959 
Corpo de Bombeiros: 193 *caso o incêndio não 
seja controlado 
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5.5.4. Controle de Efluentes Líquidos: 

Nas obras, não há necessidade de Controle de Efluentes Líquidos (efluentes sanitários, 

rebaixamento de lençol freático, dispositivos de decantação de água e/ou efluentes dos poços etc.) 

nas redes de esgotamento no local, pois a comunidade utiliza fossas e/ou trata-se valas de redes 

de pouca profundidade. Em situações imprevistas, a equipe conta com o auxílio de bloqueadores 

para evitar o extravasamento de efluentes nas vias públicas ou para o imóvel. O canteiro está ligado 

ao sistema de esgotamento sanitário da Sabesp sob nº de fornecimento 0188339426001, 

cadastrada em nome da contratada. Nas frentes de trabalho serão disponibilizados banheiros 

químicos para utilização dos colaboradores, e serão realizadas limpezas periódicas de no mínimo 

2 vezes por semana, dentro do escopo da empresa de locação de banheiro químico.  

Também serão realizados os controles de óleos e graxas que porventura possam cair nas vias, bem 

como ação imediata para eliminação do impacto. 

 

5.5.5. Monitoramento de Ruídos: 

O Monitoramento de Ruídos no âmbito do projeto se justifica pelo fato das tarefas das fases de 

implantação e operação gerarem ruídos, cujos níveis de pressão sonora deverão ser controlados 

para que os limites estabelecidos na legislação ambiental sejam atendidos. 

Para minimizar os ruídos será verificado a manutenção e regulagem adequada de veículos, 

máquinas e equipamentos. Ainda assim, para assegurar a saúde dos funcionários que irão trabalhar 

próximos às fontes de ruídos, divulgamos a obrigatoriedade do uso de EPIs (Equipamentos de 

Proteção Individual), sempre pautado nos DDS (Diálogo Diário de Segurança). O Monitoramento 

de Ruídos tem como tem como objetivo de garantir que os níveis de emissão de ruído em 

decorrência das atividades do empreendimento causem o menor impacto possível ao seu entorno. 

Metas: 

• Identificar as zonas de alteração dos níveis de ruído resultantes das atividades do Projeto; 

• Minimizar os impactos ambientais advindos da alteração dos níveis acústicos;  

• Desenvolver procedimentos operacionais objetivando a redução dos níveis de ruídos 

provenientes das fontes geradoras. 

Durante as fases de implantação e operação do empreendimento os níveis de pressão sonora serão 

monitorados duas vezes por mês, como forma de aferir a eficácia das ações de controle adotadas 

e possibilitar a correção, em caso de não conformidades, que serão apresentados nos relatórios 

mensais. 

O plano está embasado na Resolução Conama 001/90 e na NBR 10.151/ 2000, conforme figura 10, 
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que trata dos limites de ruídos permitidos em obras realizadas em áreas habitadas, preservando a 

saúde pública e o sossego da população atendida, respeitando os limites aceitáveis mesmo que 

não haja reclamações por parte dos moradores. Serão apresentados os controles e resultados nos 

relatórios mensais, quando necessário. O assunto será pauta fixa nas reuniões mensais de CIPA. 

 

Figura 10 - Limites de níveis de pressão sonora em função dos tipos de áreas habitadas e do período 

Ressaltamos que os DDS ocorrerão conforme o exigido na NR 01/2020 nos seguintes períodos: 

inicial (que ocorrerá antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo 

especificado em NR), periódico (ocorrerá de acordo com periodicidade estabelecida nas NR 

específica com relação a temática do DDS ou, quando não estabelecido, em prazo determinado 

pelo empregador) e eventual (que ocorrerá nas seguintes situações: a- quando houver mudança 

nos procedimentos, condições ou operações de trabalho, que impliquem em alteração dos riscos 

ocupacionais; b- na ocorrência de acidente grave ou fatal, que indique a necessidade de novo 

treinamento; ou c- após retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 180 dias). Sendo 

realizadas nas dependências do Canteiro de Obras, obedecendo as exigências das normas 

sanitárias frente a pandemia.  

 

5.5.6. Monitoramento de poluição atmosférica: 

As tarefas desenvolvidas nas etapas de implantação, operação e fechamento do projeto, 

apresentam potencial de alteração da qualidade do ar, devido aos aspectos ambientais relacionados 

com a emissão de material particulado e, em menor escala, com a emissão de gases de combustão.  
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Assim, para o adequado controle destes aspectos faz-se necessária a adoção de medidas de 

gestão e acompanhamento, de forma a garantir a eficácia da prevenção e dessas emissões, 

preservando a qualidade do ar dentro dos padrões legais vigentes. 

Metas:  

• Implementar procedimentos e práticas operacionais que promovam o controle e/ou a 

minimização da geração de efluentes atmosféricos.  

• Minimização da emissão de poluentes atmosféricos visando a manutenção das 

concentrações na atmosfera da AID do empreendimento dentro dos padrões de qualidade 

do ar definidos na Resolução CONAMA 03/1990. 

Além disso, o monitoramento da qualidade do ar possibilita a rápida detecção de alterações 

significativas da qualidade do ar, que ao serem percebidas, devem desencadear ações e 

procedimentos de correção ou mitigação da geração de poeira, caso esta tenha origem na área 

operacional do Projeto. Vale ressaltar que este mecanismo de verificação é reativo e utilizado em 

caráter complementar, não dispensando a adoção rotineira das ações de controle descritas no 

Programa de Controle das Emissões Atmosféricas. 

Adotamos o método para determinação visual do grau de enegrecimento da fumaça proveniente de 

fontes estacionárias, utilizando a Escala de Ringelmann Reduzida, como parte integrante do 

Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras. 

A legislação (Decreto nº 779 de 30.01.67, revalidado pelo artigo 2º do Decreto-Lei nº 1 de 15.03.75) 

estabelece um limite para o grau de enegrecimento da fumaça (padrão nº 2) e não uma média dos 

valores observados. Durante um período de observação, não é considerada infração a emissão de 

fumaça até o padrão nº 3 da Escala por 6 minutos em uma hora, desde que essa ocorrência se dê 

no início de operação ou nas fases de modulação e ramonagem; 

Serão realizadas duas vezes por mês, no mínimo, 24 leituras. Cada leitura será considerada como 

representando o grau de enegrecimento médio das emissões por um período de 15 segundos, que 

serão apresentados nos relatórios mensais. 

 

Figura 11- Escala Ringelmann: 
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Escala Ringelmann:  

- Posicione-se de costas para o sol e segura o cartão com o braço totalmente estendido 

- Compare a fumaça vista pelo orifício com o padrão colorimétrico, determinando qual a tonalidade 

da escala que mais se assemelha com a tonalidade (densidade) da fumaça. 

- Para medição de fumaça emitida por veículos, o observador deverá estar a uma distância de 20 

metros a 50 metros do tubo de escapamento a ser observado. 

5.5.7. O Controle de emissão de poeira: 

A partir da aspersão periódica em vias e recobrimento do material transportado com lona, o 

transporte de resíduos é realizado de forma segura, em containers cobertos e com 80% da 

capacidade máxima, evitando acidentes durante o trajeto e agitação do material sólido. 

 

5.5.8. Interferência em APP e controle de proteção e supressão de vegetação: 

Não está prevista nenhuma interferência em APP ou supressão de vegetação. Caso haja a 

necessidade de supressão durante o andamento das obras, sendo arbustos ou árvores, será 

informado à SABESP de forma antecipada, e se houver a necessidade, posteriormente, será 

solicitada a autorização dos órgãos responsáveis e atendidas, dentro do presente PGSA pela 

executora da obra, todas as exigências legais e de compensação indicadas. 

 

5.5.9. Controle de erosão e assoreamento de corpos d'água: 

Em todos os trechos em que ocorrer abertura de valas, mesmo que pequenas, será mantido o 

controle dos resíduos sólidos gerados, sendo levados os excedentes e acondicionados para a baia 

de espera no canteiro, evitando o carreamento destes pela chuva ou pelo vento e a gestão do 

passivo gerado durante a obra é pari passu `a execução. As obras serão realizadas em etapas 

(início e término) com atenção especial na compactação do material de aterro de modo a mitigar os 

acúmulos de sedimentos que possam ser carreados para os corpos d’água. Serão instaladas 

tubulações de drenos superficiais para a transposição das águas em casos de chuvas. 

 

5.5.10. Procedimentos para desmobilização das frentes de trabalho: 

Somente após a finalização de todas as etapas dos serviços gerados no decorrer do dia, as equipes 

poderão deixar o local, evitando sobras.  Caso haja necessidade de aguardar um período maior em 

casos de reposição de cimentado ou a finalização de uma reposição de pavimento em decorrência 

das condições do solo ou do clima, o local ficará sinalizado. 
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5.5.11. Plano de Gestão, de Segurança, Higiene, Medicina Vivência e Meio Ambiente do 

Trabalho: 

No processo de admissão e mobilização dos colaboradores, é realizado o treinamento de 

integração, seguindo conteúdo programático abaixo: 

• Introdução a Segurança do Trabalho; 

• Doenças Ocupacionais; 

• Causas de Acidentes; 

• Consequências dos Acidentes; 

• Riscos Ambientais; 

• EPI – Equipamento de Proteção Individual; 

• Primeiro Socorros; 

Os tópicos acima, são tratados nos DDS (Diálogos Diária de Segurança), de forma aleatória. 

 

5.5.12. Educação Sanitária e Ambiental e Código de Conduta dos Trabalhadores: 

No processo de admissão e no decorrer da execução da obra será realizado treinamentos e 

Diálogos Diários de Seguranças(DDS) com o intuito de conscientizar e prover as ferramentas 

necessárias para que os trabalhadores, inspetores e gerentes envolvidos na obra possam cumprir 

todas as medidas de proteção ambiental planejadas para a construção, bem como, estabelecer uma 

relação adequada com as comunidades do entorno das obras. 

Todos os trabalhadores receberão treinamento nas relações com o meio ambiente e com a 

comunidade antes do início das obras. E será exigido dos trabalhadores o cumprimento das normas 

de conduta e a obediência a procedimentos de saúde e de diminuição de resíduos, nas frentes de 

trabalho, canteiros, faixa de domínio e estradas de serviço. 

Importante destacar, que serão realizados os DDS (Diálogos Diários de Seguranças) obedecendo 

o calendário de execução da obra, com as seguintes temáticas: assédio às mulheres, uso de droga 

e álcool durante o horário de trabalho, extração/ venda de espécies vegetais ou animais oriundos 

do território, obedecer às diretrizes de geração de resíduos e de saneamento em obra, limite de 

tráfego dos veículos, armazenamento de combustíveis/ óleos lubrificantes e outros materiais tóxicos 

devem ser realizados em áreas especificadas.  

Ressaltamos que os DDS ocorrerão conforme o exigido na NR 01/2020 nos seguintes períodos: 

inicial (que ocorrerá antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo 

especificado em NR), periódico (ocorrerá de acordo com periodicidade estabelecida nas NR 

específica com relação a temática do DDS ou, quando não estabelecido, em prazo determinado 
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pelo empregador) e eventual (que ocorrerá nas seguintes situações: a- quando houver mudança 

nos procedimentos, condições ou operações de trabalho, que impliquem em alteração dos riscos 

ocupacionais; b- na ocorrência de acidente grave ou fatal, que indique a necessidade de novo 

treinamento; ou c- após retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 180 dias). Sendo 

realizadas nas dependências do Canteiro de Obras, obedecendo as exigências das normas 

sanitárias frente a pandemia.  

 

 

5.5.13.Plano de ações relacionadas ao cumprimento das medidas de prevenção contra 

a COVID-19, voltadas à segurança dos trabalhadores, bem como, ao entorno das 

obras: 

Diante do cenário pandêmico nos comprometemos em realizar nossas ações em sua maioria 

presenciais respeitando as normas de segurança expedidas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), as diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde e da Sabesp. 

Nossos trabalhadores executarão suas tarefas munidos de Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) exigidos para o momento –máscaras, protetor facial e álcool em gel. Também obedecerão ao 

distanciamento nos casos de mobilização, reuniões e rodas de conversa. Daremos prioridade para 

encontros em locais abertos e/ou ventilados, respeitando o limite de pessoa e o distanciamento 

social. 

Nos comprometemos em abordar está temática constantemente nos Diálogos Diários de Segurança 

(periodicidade descrita no item anterior) e sempre que possível propagar essas orientações na 

comunidade.  

 

6. Plano social 

6.1. Perfil das Comunidades 

Para a escolha dos núcleos a serem regularizados foram utilizados como base, além dos 

indicadores corporativos de perdas, os indicadores do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – 

IPVS. A regularização dos núcleos é alcançada por meio de uma tipologia de situações de 

vulnerabilidade que considera, além dos indicadores de renda, outros indicadores referentes à 

escolaridade e ao ciclo de vida familiar, identificando áreas geográficas segundo os graus de 

vulnerabilidade da população residente (SEADE, 2010). 
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No levantamento preliminar das áreas um ponto crucial, inclusive, para o desenvolvimento das 

ações previstas por esse PGSA é o reconhecimento do local e o mapeamento das lideranças e 

principais representantes locais.  

OS 22 núcleos do escopo do contrato estão situados em área 

de manancial, sendoque9 núcleos estão localizados no Distrito 

de Parelheiros e 13 núcleos no Distrito do Grajaú, todos eles 

com mais de 30% da população em situação de alta ou muito 

alta vulnerabilidade. (FUNDAÇÃO SEADE. 2010. Dados de 

renda média e de número de pessoas em situação de 

vulnerabilidade). 

Durante as visitas verificamos que a maioria dos bairros onde realizaremos as obras possuem 

pavimentação apenas nas vias principais, sendo de terra a maioria das vias secundárias e em 

alguns casos a pavimentação é de bloquete ou estão em processo de execução. A maior parte das 

moradias consolidadas são de alvenaria, mas não possuem acabamento. Em algumas áreas a 

precariedade é maior como no Jardim Belcito onde 40% das moradias são de madeira e o esgoto 

é a céu aberto. Todos os núcleos contam com energia elétrica regular, porém em alguns pontos 

percebemos que não há iluminação pública. 

Outra característica marcante nessas áreas é a ação de 

lideranças locais, nossa entrada e permanência nas 

áreas ocorreram devido ao vínculo que temos com os 

representantes das comunidades, que acabam sendo o 

nosso canal de interlocução com eles. 

Identificamos que a situação do abastecimento de água 

atual é precária/ irregular, sendo possível visualizar 

mangueiras expostas e vazamentos perenes em 

grandes quantidades.  

Ressaltamos que estes núcleos em sua maioria são 

loteamentos particulares em áreas predominantemente públicas ou trechos de bairros 

remanescentes contemplados em projetos anteriores. Inseridos no meio urbano, porém, na periferia 

da capital paulista, os núcleos estão em fase de regularização fundiária e já apresentam 

infraestrutura básica. Alguns já possuem alternativas de organização coletiva como Associações de 

bairros ou grupos organizados em prol do coletivo. Para todos os núcleos a serem contemplados 

dentro deste projeto foram submetidos e solicitados por meio de ofícios formalizados e protocolados 

junto às subprefeituras de Parelheiros e de Capela do Socorro a anuência das implementações. 

Fonte Google Maps 

Fonte Google Maps 
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No território há serviços e equipamentos públicos, como: 

Centro de Ensino Infantil/ CEI, Centro Unificado de Ensino/ 

CEU, Escola Municipal de Ensino Infantil/EMEI, Escola 

Estadual/ EE, Assistência Médica Ambulatória/ AMA, 

Unidade Básica de Saúde/ UBS, Pronto Socorro Municipal/ 

PSM, Hospital Geral/ HG, linhas de ônibus, Distrito Policial, 

e comércio local com mercados, quitandas, lojas de roupas 

e acessórios de fácil acesso aos moradores. 

A Equipe não encontrou dificuldade de acesso para o estudo 

preliminar nos núcleos, nossa rede de relacionamento com as lideranças locais é sólida e nos 

permite transitar nas áreas relacionadas acima. Nosso trabalho sempre esteve referenciado com o 

Código de Ética e Integridade da SABESP. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Riscos e potenciais Impactos Sociais identificados e Medidas Adotadas para 

Mitigação e Prevenção 

Matriz de               
impactos sociais 

Haverá 
impacto?              

Sim ou Não 

Natureza 
do 

impacto? 

Magnitude             
Pequeno                 

Médio 
Grande 

Temporalidade 
Temporário ou 
Permanente 

Importância 
Significativa 

ou Não 
Significativa 

Mitigável 
ou Não 

Mitigável 

Medidas 
adotadas de 
mitigação ou 

compensação  

Fomento ao 
desenvolvimento 
local 

Sim Positivo Grande Permanente Significativa M 
Conforme item 
6.2.1 

Mobilidade urbana e 
acessibilidade 

Sim 
Positivo/N

egativo 
Média/ 
Grande 

Permanente Significativa M 
Conforme item 
6.2.2 

Valorização da 
diversidade e 
igualdade de gêneros 

Sim Positivo Grande Permanente Significativa M 
Conforme item 
6.2.3 

Transtornos de obras Sim Negativo Pequeno Temporário Significativa M 
Conforme item 
6.2.4 

Danos e sinistros Sim Negativo Pequeno Temporário Significativa M 
Conforme item 
6.2.5 

Tabela 2: Matriz de riscos e impactos sociais 

 

Foto 9- Reconhecimento da área de atuação do núcleo 

Manacá da Serra 

Foto 7– Reconhecimento da área de atuação do 

núcleo Anchieta 

Foto 10 - Reunião com os líderes comunitários do Núcleo 
Manacá da Serra 



 

25 
 

ENORSUL - Emissão Norte-Sul Serviços em Saneamento Ltda. 

Sede: Rua Avanhandava, 56 – Vila Gilda - Santo André - SP - CEP 09.190-410 

End. Correspondência: Rua dos Íris, 153 – Mirandópolis – São Paulo – SP – CEP 04.049-040 

Tel./Fax.(0XX11)5581-4700 – E-mail.: enorsul@enorsul.com.br 

www.enorsul.com.br 

6.2.1. Fomento ao Desenvolvimento Local 

Para atuarmos neste tema estaremos em contato direto com as lideranças e moradores avaliando 

quais são as necessidades cotidianas durante a execução da obra. Atuaremos em rede com as 

escolas e equipamentos de saúde para que nossas ações de fato contribuam com a melhoria do 

bairro. 

Buscaremos recursos e parceiros para incentivo de emprego e renda, também reconheceremos as 

potencialidades dentro do universo da reciclagem uma vez que alguns dos núcleos atendam essa 

demanda. 

Metodologia: Reuniões para discussão e planejamento de ações (palestras, mobilizações, 

encontros periódicos e oficinas temáticas) que permitam o crescimento do bairro. 

 

6.2.2. Mobilidade urbana e Acessibilidade 

Neste impacto avaliaremos a necessidade de melhorias das infraestruturas existentes, incluindo a 

acessibilidade local. 

Metodologia: identificação das vias que necessitam da intervenção, apresentação do projeto de 

obras para a comunidade, desenvolvimento operativo e implantação de vias, calçamento, 

pavimentações e criação de escadas de acesso e rampas. 

 

6.2.3. Valorização da diversidade e igualdade de gênero 

Desenvolver o fortalecimento de diversidade e gênero, destinando projetos que visem à alteração 

da condição econômica e o empoderamento na região. 

Metodologia: Contratações de profissionais mulheres, LGBTQIA+, PCD, realizar palestras e DDS 

com intuito de mitigar toda e qualquer forma de preconceito seja ele de cunho racial, sexual ou 

religioso etc. 

 

6.2.4. Transtorno de Obra 

Com intuito de ter o mínimo de intercorrências estaremos neste impacto trabalhando arduamente 

na comunicação com os moradores 

Metodologia: Sinalizações de acordo com normativas, distribuição de comunicados por banners, 

faixas, folders (dentro do padrão SABESP) e DDS periódicos sobre a postura, ética e 

comportamento no trabalho de campo. 

 



 

26 
 

ENORSUL - Emissão Norte-Sul Serviços em Saneamento Ltda. 

Sede: Rua Avanhandava, 56 – Vila Gilda - Santo André - SP - CEP 09.190-410 

End. Correspondência: Rua dos Íris, 153 – Mirandópolis – São Paulo – SP – CEP 04.049-040 

Tel./Fax.(0XX11)5581-4700 – E-mail.: enorsul@enorsul.com.br 

www.enorsul.com.br 

6.2.5. Danos e sinistros 

Atendendo a responsabilidade civil, sobre alterações provocadas pela execução de obras, na 

cobertura de casos que envolvam dar respostas a situações como: alteração de solo; movimentação 

da estrutura de imóveis; danos materiais a veículos de moradores da região, interrupção do 

fornecimento de água; dentre outras ocorrências. Metodologia: Para a mitigação quanto aos 

possíveis sinistros ou danos ocorridos, as estratégias serão de acordo com o decorrer de cada 

necessidade apresentada, gerando o menor impacto possível para os moradores da região. 

 

6.3. Salvaguarda de Reassentamento 

O planejamento e execução da obra não apresentam a necessidade de desapropriações e 

reassentamentos de moradores, não se aplicando a necessidade de acionamento de cláusulas do 

Marco de Desapropriação e Reassentamento e das salvaguardas relacionadas aos temas. 

 

6.4. Participação Comunitária 

As atividades de campo preveem o cadastramento dos moradores dos imóveis que é feito por 

modelo de questionário padrão fornecido pela SABESP, este cadastro é o ponto de partida para 

uma identificação e caraterização inicial, ainda que limitada, da população local. A coleta de 

informações ajuda, posteriormente, na avaliação inicial, após 90 dias da implantação deste plano, 

da correção da estratégia adotada por esse PGSA, bem como de possíveis redirecionamentos de 

condutas. 

Para o planejamento da participação comunitária vamos realizar um diagnóstico socioeconômico 

das áreas, utilizando as visitas-técnicas, já previstas pela equipe de obras, para reconhecimento da 

situação de abastecimento das residências, e apresentação de nossa equipe de cadastro, que irá 

aplicar as entrevistas para o levantamento de informações:  

• Identificação individual dos moradores; 

• Composição familiar; 

• Situação financeira per capta;  

• Situação financeira familiar;  

• Escolaridade;  

• Condições de trabalho e geração de renda;  

• Inclusão em benefícios sociais;  

• Condições de habitabilidade;  

• Situação das vias.  
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Pelo EnorSIG Sistema de Informações Geográficas, iremos realizar o levantamento de dados, onde 

teremos um agente, que irá aplicar a pesquisa e coletar as informações através de um aplicativo de 

celular que irá demonstrar, a realidade de cada comunidade. 

Munidos deste material poderemos então realizar ações que atendam a peculiaridade de cada 

bairro e em consonância aos eixos apresentados pelo MGSA: Fortalecimento Comunitário, 

Educação Ambiental, Geração de Renda e Fortalecimento de Gênero. Contudo, há perspectivas de 

atividades que possam ser executadas: 

 

6.5. Fortalecimento Comunitário 

Para desenvolver o trabalho socioambiental, idealizamos uma metodologia participativa apontando 

como premissas fundamentais a transparência, ética, cidadania, sustentabilidade e confiabilidade 

das ações planejadas, busca de soluções que representem o interesse coletivo, com estratégias de 

abordagens que possibilitem garantir a informação adequada e a apropriação das práticas 

socioambientais através de um processo. Desta forma, há interação entre o objetivo do projeto Água 

Legal com as necessidades de cada núcleo de atuação com a realidade de vulnerabilidade, sendo 

assim desenvolveremos nos núcleos: 

- Fórum de Desenvolvimento Sustentável: Reuniões mensais com lideranças, moradores e 

representantes do poder público e equipamentos sociais atuantes no território para discussão, 

socialização e encaminhamentos das questões sociais recorrentes. Desta forma visamos o 

entendimento dos direitos e deveres da cidadania e trabalhamos o fortalecimento e o 

desenvolvimento da comunidade. 

 

6.7. Educação Ambiental 

- Projeto Horta Legal: Reconhecer dentro dos núcleos áreas e moradores que tenham habilidade 

para o desenvolvimento de uma horta comunitária. A ideia do projeto é oferecer dicas simples e 

viabilizar áreas dentro da comunidade para que as pessoas possam produzir alimentos de forma 

sustentável e/ou como geração de renda. 

- Recicla Óleo: Distribuir dentro da comunidade pontos de coleta de óleo de cozinha para 

reciclagem dele. Desta forma trabalharemos a importância da reciclagem do óleo, um grande 

poluente das águas. Importante salientar que neste projeto atuaremos com uma empresa parceira.  

- Manancial Teatral: Desenvolver peças teatrais improvisadas relacionadas ao meio ambiente em 

oficinas ou eventos nas comunidades, interpretando histórias que falem das questões sociais e 

ambientais; de preferência, que tenham acontecido na realidade, com os próprios moradores ou 

com alguém que eles conheçam. As situações podem tratar, por exemplo, de pessoas que tenham 
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tentado ajudar a represa, tenham visto alguém fazendo alguma coisa que prejudique o meio 

ambiente ou podem ser sobre os problemas ambientais do bairro onde moram: sobre o lixo, a água 

(falta d’água, chuvas, enchentes), escorregamento de encostas etc. 

 

6.8. Fortalecimento de gênero: 

- Capacita Mulheres: Dar prioridade para a contratação de mão de obra residente nas 

comunidades de atuação, tanto para os setores operacionais ou administrativos. Possibilitando, 

através da oportunidade de trabalho e cursos de capacitação da mão de obra local, a criação de 

melhores condições para que os trabalhadores da região possam concorrer no mercado de trabalho 

após a execução da obra, ou até mesmo participar de outros projetos.  

Abaixo segue a quantidade de ações sociais previstas por trimestre. 

 

Tabela 3 - Ações sociais previstas: 

 

 

Período Ação
Quantidade de 

ações

- Integração de colaboradores contratados da Região

- Palestra sobre inclusão feminina no trabalho operacional

- Treinamento de capacitação de colaboradores para atividades

- Treinamento de primeiros socorros 

- Reunião com Lideranças encontradas e identificação de novas

- Palestras de conscientização para prevenção de vazamento 

com a comunidade

- Palestra de uso consciente da água

- Oficinas de preparação de horta comunitária

- Teatro Legal sobre preservação ambiental

- Limpeza e preparo para o terreno da horta comunitária;

- Palestra de conscientização descarte de resíduos;

- Oficina de currículo para jovens e adultos

- Execução de rampa de acesso para cadeirantes conforme 

identificação da necessidade na comunidade

- Horta comunitária

- Palestra temáticas de acordo com mês vigente

- Oficina de inclusão digital

- Oficina de Diversidade de Gênero 

Curto prazo - 

1° trimestre

Curto prazo - 

2° trimestre

Médio prazo - 

3° trimestre

Médio prazo - 

4° trimestre

7

5

4

4
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6.9. Indicadores 

As ações ambientais e sociais atenderão aos Indicadores do Programa Saneamento Sustentável e 

Inclusivo. Realizaremos pesquisa de satisfação com aplicação periódica junto a população, a fim 

de mensurar a porcentagem de beneficiários que percebem que os serviços de água e esgoto nas 

áreas de intervenção do Programa Água Legal apoiadas pelo Projeto refletem suas necessidades, 

e ainda os beneficiários satisfeitos com as atividades sociais realizadas nas áreas de intervenção 

do Programa Água Legal apoiadas pelo Projeto. 

Indicador Descrição/Definição 

Pessoas atendidas com acesso a serviços de 
saneamento melhorados - Esgoto 

Número acumulado de pessoas que se beneficiaram 
pelas melhorias no sistema de esgotos (número de 
ligações executadas x 3,5 pessoas) 

Beneficiários que percebem que os serviços de 
água e esgoto nas áreas de intervenção do 
Programa Água Legal apoiadas pelo Projeto 
refletem suas necessidades. 

Pesquisa com os beneficiários informada de forma 
desagregada por gênero. 
Percentual de beneficiários do Água Legal apoiado pelo 
Projeto que o avaliaram positivamente. 

Beneficiários satisfeitos com as atividades sociais 
realizadas nas áreas de intervenção do Programa 
Água Legal apoiadas pelo Projeto 

Pesquisa com os beneficiários informada de forma 
desagregada por gênero. 
Percentual de beneficiários do Água Legal apoiado pelo 
Projeto que avaliaram positivamente as atividades 
sociais realizadas pelo Projeto. 

 

6.10Plano de Comunicação 

O Plano de Comunicação envolve a análise das mídias sociais, tais como grupos de WhatsApp, 

Facebook e Instagram dos próprios moradores e comércio local, mobilização com material 

informativo do programa e os canais de atendimento SABESP, podcast para atender o público que 

não sabe ler, faixas, banners e cartazes e fanpage e mídia local (rádio comunitária, fanzine).  

 

Figura 13 - Cartão de divulgação do Programa Água Legal  

 Em papel couche tamanho: 5cmx10cm – entregue na mobilização 
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Figura 14 –Folder informativo sobre canais de atendimento 

 

 

Figura 15 -Folder informativo sobre o processo de cadastro 
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6.11. Mecanismo de Reclamação 

A principal forma de coleta e sistematização das reclamações dar-se-ão por meio do atendimento 

presencial – no Plantão Social de segunda a sexta feira das 7 horas às 17:00 horas em local a ser 

definido, aplicativo WhatsApp ou telefone.  

Acesso através de QR Code para um aplicativo móvel em campo, contendo o questionário 

eletrônicos da adesão, formulários de responsabilidade do imóvel, a ficha técnica e o formulário do 

aceite final da obra, tudo com assinatura digital com pesquisas de satisfação. 

Neste, há campos específico para este fim, com monitoramento em tempo real. Podendo ser 

acompanhado em todas as etapas do registro inicial ao encerramento do processo, podendo ainda 

apontar a localização precisa da reclamação e a equipe que atendeu, dia e hora. 

 

Figura 16 - Print da tela do APP 

7. Relatórios 

O Consórcio apresentará o relatório mensal, a fim de registar, comprovar e apresentar os resultados 

das atividades desenvolvidas em cada período do programa, bem como o progresso do Programa. 

Apresentando as evoluções das ações de participação comunitária, socioambientais e ainda sobre 

os impactos causados na obra (positivos e negativos), as abordagens realizadas com os moradores, 

e as formas de desenvolvimento das atividades e de obras. 

 


