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1. INTRODUÇÃO 

Este é o Plano de Gestão Socioambiental – PGSA, do contrato 02.818/19, assinado entre a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e o Consórcio VU 

Guarulhos, formado pelas empresas ENORSUL – Serviços em Saneamento Ltda, VITALUX 

– Ecoativa Projetos sustentáveis Ltda e TCM – Serviços de Limpeza e Conservação Ltda. 

O PGSA têm como objetivos principais: a elaboração e implementação das estratégias e 

propostas  socioambientais que envolvem os beneficiários das comunidades atendidas com 

ações antes de durante das 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. 

A presente contratação se dá pelo modelo de contrato por performance, buscando o 

aumento da eficiência operacional nos setores de abastecimento dos bairros de Lavras, 

Bonsucesso, Cumbica e Pimentas, atendidos pelo Polo de Manutenção Pimentas - Unidade 

de Gerenciamento Regional - UGR Guarulhos - Unidade de Negócio Norte - Diretoria 

Metropolitana M da Sabesp.  

 

1.1. Descrição da Localização da Obra 

O núcleo que será beneficiado por este contrato, escopo deste PGSA, é a comunidade 

denominada de Sitio São Francisco que está localizado no Distrito Pimentas, no município 

de Guarulhos, Estado de São Paulo. O Sitio São Francisco faz divisa com os distritos de 

Nova Cumbica, Itaim, Água Chata, Bonsucesso e Presidente Dutra e, também faz divisa 

com São Paulo capital e Itaquaquecetuba.  
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Foto 1 – Vista aérea Sitio São Francisco 

 

 

 

1.2. Relação de trechos ou Núcleos  

 

 

Distrito Núcleo Trechos das obras 
Ruas reconhecidas 

Pimentas 
Sitio São 

Francisco 

Rua Dez A 
Rua Onze 
Travessa São Francisco 
Rua Brasil  
Travessa Canadá  
Rua Santiago  
Rua Cinco  
Rua Arco Verde 
Travessa Vinte Cinco B 
Travessa Azusa  
Rua Boa Vista  
Travessa Japão 
Viela São Martins 
Viela Da Paz  
Viela Petrobras  
Rua Doze  
Rua Do Campo  
Travessa Estados Unidos  

 

Tabela 1 – Núcleo com os trechos de obras 
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2. Estrutura Organizacional  

 

Gestor do contrato

Erick Hauck

Administrativo e 

Financeiro

Lucas  Soto

Coordenador

Regis Silva

Controle de 

Qualidade/

Segurança Trabalho

Marcos  AnKa

Gestão 

Socioambiental

Jessica Xemenes

Operacional

Francisco C. 

Monteiro

Sistemas

Web/Geo

Reginaldo da Silva

APP / Monitoramento 

e Controle

José Claudio Silva

Ação 

Social/Ambiental
Obras 

Acatamento

CSI / SIGAO

Cadastro 

Adesão/ Aceite
Equipe Água Baixa SIGAO

Equipe Esgoto Cadastro SIGNOS APP´s

Monitoramento 

Adesão/Aceite e obras

Consórcio VU Guarulhos

 

Organograma funcional  1 - Estrutura hierarquica e distrubuição de funções. 

 

 

3. Gestão de Licenciamento  

De acordo com a Resolução 4/2007 da Secretaria do 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 periurbanas da Região Metropolitana de 

São Paulo - RMSP, bem como o Combate a perdas mediante conjunto de ações como 

substituição de redes, troca de ramais, eliminação de vazamentos etc., não há a 

necessidade de licenciamento.  

 

4. Controle do licenciamento e requisitos legais 

A área ocupada para a construção o canteiro de obras foi cedido pelo prazo do contrato pela 

CDHU, não necessitando de licenciamentos.   
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5. Plano Socioambiental de Obras 

5.1. Canteiro de Obras: 

O canteiro provisório de obras está localizado na Avenida Norte Sul, 483- Sítio São 

Francisco. O Canteiro permanente está em construção na Rua Dez A 17, em uma área 

cedida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, pelo período 

de 20 meses. 

 A organização interna foi dividia da seguinte forma:  

 Escritório; 

 Sala de monitoramento remoto; 

 Sala de atendimento ao público;  

 Almoxarifado; 

 1- Vestiário masculino com três banheiros e chuveiros; 

 1- Vestiário feminino com um banheiro; 

 1- Refeitório; 

 1- Estacionamento com capacidade para dez carros.  

 

 

Fotos 2, 3, 4 e 5 – Construção do canteiro de obras 
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5.2. Plano de Ataque das Obras  

5.2.1. Plano Global  

Cronograma 1 – Cronograma de início das atividades (3 meses) 

 
 

5.2.2. Plano detalhado para o Período de 3 Meses 

O planejamento de sua execução - Cronograma detalhado – 3 meses 

1 2 3

Reunião com a comunidade (lideranças e representantes locais)

Recolhecimento fisico da área (diagnóstico inicial das obras)

Mapeamento da área objeto da licitação ( quadras, ruas, ligações - Clientes )

Preparação do material de apoio às Adesões (questionário e aplicativo móvel)

Desenvolvimento do sistema WEB de gestão das adesões, Obras e Aceites

Reunião com a Comunidade para inicio das adesões ao programa

Preapração do canteiro de obras

Elaboração e aprovação do PGSA

ATIVIDADES

Cronograma

Meses

 

Cronograma 3 – Cronograma detalhado (3 meses)

Cronograma de Implantação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Base Line

Real

Base Line

Real

Base Line 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060

Real

Base Line 150 150 150

Real

Base Line 100 100 100

Real

Base Line 180 180 180 180

Real

Base Line

Real

Base Line

Real

Base Line

Real

Implantação do escopo - Inativas - 

450 und

Implantação do escopo - 

Consumo Zero - 300 und

Implantação do escopo - Esgoto - 

720 und

Acompanhamento do Consumo

Apuração do desempenho

Remuneração Final

CANTEIRO IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES (meses) APURAÇÃO DA PERFORMANCE (meses)

Montagem do Canteiro

Planejamento

Implantação do escopo - 

Regularização - 5.300 und
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5.3. Riscos e Impactos Identificados e Medidas Adotadas para Mitigação e Prevenção. 

Matriz de Impacto e Riscos Ambientais – UGR - Guarulhos.  

CONTRATO – 02.818/19 – UGR – Guarulhos – Comunidade: Sitio São Francisco 

MATRIZ RISCO 
  IMPACTO AMBIENTAL  

E SOCIAL 

HOUVE 
IMPACTO? 

Sim 
Não 

MAGNITUDE 
Pequena 
 Média 
Grande 

TEMPORALIDADE 
Temporário 
Permanente 

IMPORTÂNCIA 
Significativa 

Não significativa 

DURAÇÃO 
Curta 
Média 
Longa 

REVERSIBILIDADE 
Reversível 
Irreversível 

SENSIBILIDADE 
Presença de áreas sensíveis e 

possíveis impactos com a 
obra 

(Apas, reservas ou resíduos 
de mata atlântica etc.) 

MITIGÁVEL 
NÃO 

MITIGÁVEL 

MEDIDAS ADOTADAS DE 
MITIGAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

Poeira        - - - - - 

Resíduos da obra          

Resíduos m3 de obra          

Supressão de vegetação          

Falta de sinalização p/ pedestres          

Obras em áreas sem ocupação          

Poda de árvores          

Impacto em cursos d’água          

Poluição de veículos          

Buracos          

Dificuldade de trânsito p/ as 

pessoas 

  

 
        

Dificuldades para comércios 
  

 
        

Abertura de valas           

Barulho (pessoas e máquinas)          

Substâncias poluentes  - - - - - - - - 

Acidentes com veículos  - - - - - - - - 

Tabela 2 – Matriz de Impacto e Riscos Ambientais 
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5.4. Interferências previstas e soluções 

As interferências previstas para a execução da infraestrutura de água e ou esgoto diz respeito ao 

bloqueio temporário de vias, ruídos de máquinas, poeiras, resto de obras e transtorno decorrentes 

de chuvas durante a execução das obras.  

Com o intuito de minimizar os transtornos que possam vir a ser causados pela implementação da 

obra, será cumprido o plano de comunicação e dos mecanismos de reclamações, para que seja 

possível a divulgação com antecedência da realização das ações da obra, bem como propagado os 

mecanismos de reclamação, a fim de que se possa atender as solicitações da população impactada 

com rapidez e eficiência  

Também com a perspectiva de prever possíveis dificuldades ou mesmo prejuízos, foi elaborado o 

levantamento das demais empresas e Cias de serviços que possuem redes de distribuição ou de 

infraestruturas nos locais nos quais serão executadas as obras, como por exemplo a 

concessionária de gás, Comgás. Da mesma forma serão mapeados os imóveis com pessoas 

portadoras de deficiência para que possamos adequar a obra sem comprometer o livre acesso ao 

imóvel e caso necessário, propor melhorias no acesso.  

O Mapeamento da área objeto da licitação (quadras, ruas, ligações – Clientes) o foi feito por meio 

da Estação GPS. Além do georreferenciamento, é nesta etapa que é possível verificar a situação e 

a quantidade real de ligações a regularizar, bem como as dificuldades de execução e acesso e 

infraestrutura necessária para as obras. 

Com a identificação dos imóveis e da situação do abastecimento irregular foi possível identificar 

muitas mangueiras PEAD expostas e em grandes quantidades e houve resistência em fornecer 

acesso no primeiro momento, porém com diálogo foi possível identificar todo o território, que será 

objeto da intervenção do contrato. 

Neste projeto, não há necessidade de supressão vegetal, trabalho em Área de Proteção 

Permanente - APP ou travessia de corpos d’água. Qualquer alteração destes aspectos será 

imediatamente informada à SABESP e deverão ser objeto de proposta específica para 

enfrentamento, do problema com aprovação da contratante. 

Quaisquer alterações destes aspectos serão imediatamente informadas à SABESP, antes de 

qualquer intervenção e deverão ser objeto de proposta específica para enfrentamento, do problema 

com aprovação da contratante. 

Quaisquer alterações nestes aspectos serão imediatamente comunicadas à SABESP antes de 

qualquer intervenção. Sendo, portanto, objeto de proposta específica para enfrentamento do 

problema e necessidade de   aprovação da contratante. 
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5.5. Planos, Programas e Controles Ambientais 

 

 

 Plano de Controle de Trânsito: A partir do georreferenciamento das ruas que serão 

monitoradas em tempo real, placas de sinalização, cones, fita zebrada, comunicação via celular das 

equipes. Identificado o sistema viário e aos potenciais conflitos em vias de acesso decorrentes das 

obras tanto para pedestres quanto para os veículos, além da possibilidade de rotas alternativas, 

que deverão compor o Plano de intervenção no viário, decorrentes da implantação das obras.   

 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos:  A empresa contratada para coleta, transporte 

e destinação final no aterro é a Masiero Transbordo e Reciclagem LTDA – Guarulhos. Foi 

contratado os serviços de uma empresa regulamentada junto a Prefeitura do município de 

Guarulhos, além de estar cadastrada na Solutudo no segmento caçambas com CNPJ 

04.280.132/2001 e na Receita Federal sob o CNAE 38114/00 com atividade fim de Coleta de 

Resíduos não Perigosos. Ficará responsável pela coleta, transporte e destinação final dos resíduos 

sólidos gerados durante a obra que irão para aterros ou serão reutilizados. A empresa é 

especialista em transbordo e reciclagem de resíduos sólidos produzidos em obras e tem seus 

destinos regulamentados. 

 

 Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações de Emergência: A meta é “acidente zero”, 

porém em caso de acidentes, temos funcionários treinados para prestar os primeiros socorros e 

comunicar o acidente imediatamente ao Técnico de Segurança do Trabalho.  

 

  Controle de Efluentes Líquidos: Não há necessidade de Controle de Efluentes Líquidos 

(efluentes sanitários, rebaixamento de lençol freático, dispositivos de decantação de água/efluentes 

dos poços etc.) nas redes de esgotamento no local porque a comunidade utiliza fossas e não 

haverá rebaixamento do lençol freáticos pois trata-se de redes de pouca profundidade de Água e 

esgoto. Em situações imprevistas, a equipe conta com o auxílio de bexigões para evitar o 

extravasamento de efluentes nas vias públicas ou para o imóvel. 

 

 Monitoramento de Ruídos: Será desenvolvido no canteiro e em campo, medindo e 

monitorando os equipamentos e fornecendo EPIs e EPCs, caso necessário.  
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  O Monitoramento de poluição atmosférica: Realizada por meio do controle de frotas, 

alugando equipamentos novos e mais moderno, evitando manutenções recorrentes ou 

contaminação do solo em decorrência de vazamento de óleos, por exemplo. 

 

  O Controle de emissão de poeira: A partir da aspersão periódica em vias, recobrimento do 

material transportado com lona, realizado de forma segura, os containers serão cobertos e não 

atingirão a capacidade máxima evitando acidentes durante o trajeto;  

 

  Interferência em APP e controle de proteção e supressão de vegetação: Não haverá 

intervenções próximas de APP ou a corpos d'água. 

 

 Controle de erosão e assoreamento de corpos d'água:  Em todos os trechos em que ocorrerá 

abertura de valas, mesmo que pequenas, será mantido o controle dos resíduos sólidos gerados, 

evitando o carreamento destes pela chuva ou pelo vento;  

 

  Procedimentos para desmobilização das frentes de trabalho: Ocorrerão após a recuperação 

de todas as áreas afetadas pelas obras, no decorrer do dia e caso haja a necessidade, como a 

reposição de cimentado ou a finalização de uma reposição em decorrência das condições do solo, 

o local ficará sinalizado;   

 

  Plano de Gestão, de Segurança, Higiene, Medicina Vivência e Meio Ambiente do Trabalho: 

Todos os funcionários sem exceção participam da semana de treinamento e integração antes de 

sair a campo. Também é será formada a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA e a 

Brigada de Incêndio; 

 

  Educação Sanitária e Ambiental e Código de Conduta dos Trabalhadores: Todos e todas 

recebem instruções e treinamento quanto ao tema, tendo como base o Código de ética e Conduta 

da Sabesp e da Contratada.  

 

 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: Com o cenário 

de pandemia foi necessário ampliar as atividades de sensibilização e educação sanitária criando 

planos de trabalho em escalas de entrada e saída bem como a redução de pessoas em um mesmo 

ambiente, além das orientações sobre o uso da máscara durante o expediente, o uso do álcool em 
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gel e o distanciamento social. E a disponibilidade de aparelho de aferição de temperatura na 

entrada do canteiro e distribuição de máscaras e álcool em gel individual e nos espaços coletivos 

além do reforço com a equipe de limpeza. 

 

6. PLANO SOCIAL 

 

6.1. Perfil das Comunidades 

No levantamento preliminar da comunidade um ponto vital, inclusive, para o desenvolvimento das 

ações previstas por esse PGSA é o reconhecimento, e mapeamento das lideranças e principais 

representantes locais, o que está sendo feito através dos primeiros contatos com a comunidade 

objeto dos trabalhos de regularização, através do aproveitamento de levantamentos executados 

anteriormente por  profissionais da Sabesp, novos levantamentos realizados pela Contratada, que 

estão se apresentando junto às lideranças e representantes locais para informar que aquela 

comunidade será saneada através da regularização das ligações, bem como através do contato 

com os potenciais parceiros locais. 

Em nossos levantamentos preliminares identificamos que a CDHU, detém a posse legal da área em 

questão e é um órgão presente no bairro, com estrutura física fixa na região onde, desenvolve 

alguns projetos com comunidades. Próximos às áreas que estão sendo regularizadas com o 

abastecimento pelo sistema regular de água, existem empreendimento habitacionais regulares 

construídos pelo CDHU. No bairro em que serão desenvolvidos os trabalhos não há Associação de 

Moradores formalizada, os moradores buscam apoio no espaço da Companhia.   

 

 

6.2. Riscos e impactos sociais identificados e Medidas Adotadas para Mitigação e 

Prevenção 

 

 

 

MATRIZ DE 
IMPACTOS 

SOCIAIS 

HAVERÁ 
IMPACTO? 

 
Sim 
Não 

NATUREZA 
DO 

IMPACTO? 
 

POSITIVO 
NEGATIVO 

MAGNITUDE 
 

Pequena 
Média 

Grande 

TEMPORALI
DADE 

 
Temporário 
Permanente 

IMPORTÂNCI
A 
 

Significativa 

Não 
significativa 

MITIGÁVEL 
 

NÃO 

MITIGÁVEL 

MEDIDAS ADOTADAS DE 
MITIGAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

Promoção a 
cidadania, Direitos e 
Desenvolvimento 
Local 

sim POSITIVO Grande Permanente Significativa Mitigável 
Promoção de ações e 
atividades comunitárias 
locais  

Mobilidade Urbana e 
acessibilidade 

sim POSITIVO Média 
Temporário 
Permanente 

Significativa Mitigável 
Melhorias das infraestruturas 
existentes, incluindo a 
acessibilidade local. 

Valorização da 
diversidade e 
igualdade 

sim POSITIVO Média Temporário Significativa Mitigável 

Combater toda e qualquer 
forma de preconceito seja ele 
de cunho racial, sexual ou 
religioso e realizar 
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Contratações de profissionais 
mulheres, LGBTQI+, PCD 
etc. 

Importunação da 
população feminina 
pelos trabalhadores 

sim NEGATIVO Grande Temporário Significativa Mitigável 
sensibilizações com os 
funcionários sobre postura, 
ética e comportamento  

Transtorno de obras sim NEGATIVO Grande Temporário Significativa Mitigável 

Comunicação e informação, 
sobre execução de 
intervenções, ações e prazos 
de amplamente divulgado 

Danos e Sinistros  sim NEGATIVO Grande Temporário Significativa Mitigável 

mitigação quanto aos 
possíveis sinistros e danos é 
atuação preventiva, com 
vistorias, comunicados e com 
o planejamento para que 
ocorram os menores 
impactos 

 
Tabela 3 – Riscos e impactos sociais identificados 

 

6.3. Salvaguarda de Reassentamento 

 

Não há previsão de desapropriações ou reassentamentos involuntários para a execução de trechos 

de obras.  O plano de execução das obras elaborado pela nossa equipe técnica, quando da 

apresentação da proposta na licitação, foi constatada que não há necessidade de reassentamento 

ou desapropriações para a execução das obras bem como a abertura de grandes valas para 

implantação de redes. 

 As redes centrais já foram assentadas, em momento anterior, por outra empresa. A função do 

contrato é executar as ligações no domicílio e executar pequenos trechos de prolongamento com 

PEAD. 

 

Esses elementos descartam o acionamento dos procedimentos contidos no Marco de 

Desapropriação e reassentamento, relacionados às salvaguardas socioambientais 

correspondentes. A ausência da necessidade de valas centrais e dimensões maiores reduzem, por 

sua vez os impactos ambientais e transtornos sociais a serem mitigados pelas ações previstas 

nesse PGSA. 

 

6.4. Participação Comunitária  

 

As atividades de campo, preveem o cadastramento dos moradores dos imóveis e, feito por modelo 

de questionário da SABESP, seja o ponto de partida para uma identificação e caraterização inicial, 

ainda que limitadas, da população local. Pretende-se que a coleta de informações permita ajudar, 

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. Em 

reuniões com os moradores e em visitas domiciliares, executadas pela equipe socioambiental da 
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contratada, nas comunidades está previsto o mapeamento e cadastro das lideranças, e, a 

apresentação do Programa à população.  

Devido ao cenário de pandemia sanitária existente no país e no mundo, as reuniões presenciais 

terão número reduzido de pessoas, e serão realizadas de acordo com as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde – OMS, do Banco Mundial e da SABESP, como o uso da máscara 

durante o expediente, do álcool em gel e o distanciamento social. Para as distribuições de material 

educativo físico etc., e caso haja a necessidade de alguma visita para cadastramento de novos 

clientes, deve ser dada atenção para a obrigatoriedade da utilização de máscaras e a higienização 

frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70°.  Recomenda-se também o uso de face shield 

e luvas. 

A CDHU forneceu ao consórcio o levantamento cadastral de todos os moradores que serão 

beneficiados com o programa. Existem vários projetos locais de caráter social, com destaque para 

Projeto Varre Vila e coletivo RAIZ que integra o Projeto de Urbanização Pimentas. O projeto é de 

cunho socioambiental e tem por objetivo sensibilizar e conscientizar a população em relação ao 

descarte adequado de resíduos e coleta seletiva. O Projeto ComCom de Comunicação 

Comunitária, tem como missão potencializar a comunidade do Sitio São Francisco em comunicação 

no processo de urbanização e desenvolvimento juntos aos órgãos públicos e entidades privadas 

local que o bairro passa. Este projeto promove a formação em diferentes técnicas em comunicação 

e mídias (fotografia, vídeo, jornal, programas de rádio e TV documentários e redes sociais), por 

meio da apropriação, produção e difusão de conteúdos pela própria comunidade sobre diversos 

temas e questões locais na perspectiva da comunidade, facilitando o diálogo com a comunidade. 

Identificamos também na região os Projetos socioambientais Criadoras de Sabores Cozinha 

Sustentável formado por um grupo de mulheres que empreendem no bairro e fornecem 

alimentação para a comunidade com preços acessíveis e o Viveiro Escola. Os moradores locais 

também têm projetos em parceria com o comércio local e participam com voz ativa e contribuem na 

elaboração das ações coletivas.  

 Para manter a aproximação com a comunidade o consórcio além do apoio que será oferecido aos 

projetos já em andamento, está programando as seguintes ações socioambientais:  

 

Fortalecimento da comunidade: 

 Reunião Virtual de Alinhamento com as Comunidades;  

 Proposta de Melhoria na acessibilidade, após o reconhecimento da área e sugestão da 

própria comunidade identificamos a necessidade de construção de rampas de acesso para 
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cadeirantes no bairro. No ato das obras de reposição de pavimentação serão a analisado a 

necessidade delas. 

 Construção de um acesso no espaço comunitário da CDHU. A pedido da entidade. 

Atualmente o centro comunitário tem apenas um acesso pela Avenida Norte e Sul e a 

Companhia CDHU solicitou ao consórcio a construção de um outro acesso pela Travessa 

Tapuio para facilitar e ampliar a participação da população que atualmente necessita andar 

mais para chegar ao local. É uma ação física, obra.  

 

Educação Ambiental: 

 Em projeto a construção do Viveiro de Mudas. Por meio dos viveiros de mudas e em 

parceria com a CDHU serão promovidas oficinas de Educação Ambiental com a 

comunidade, distribuição de mudas frutíferas e plantas medicinais, como também, 

orientações sobre hortas verticais para pequenos espaços. Esta é uma demanda da 

comunidade com respaldo da CDHU; 

 Fortalecimento do Projeto Varre Vila que tem foco na limpeza urbana e reciclagem de 

resíduos. As equipes da   contratada participarão das oficinas de coleta seletiva oferecida 

pelo Projeto para aplicar no canteiro e em contrapartida a contratada irá revitalizar o espaço 

coletivo utilizado pelo Projeto. Com propostas de grafites e expressão da arte local, 

financiando o material necessário para as oficinas de grafite. 

 Contratação de mão de obra, preferencialmente do local de intervenção para a equipe de 

trabalho de campo e de escritório 

 Capacitar profissionalmente esta equipe para que possam além de desenvolver melhor os 

trabalhos em campo também possam se aperfeiçoar para o mercado de trabalho;  

 O comércio local se fortalece com a implantação do canteiro, mais pessoas circulando, mais 

empregos e mais dinheiro circulando no bairro 

  O contrato vai inovar contratando homens e mulheres da comunidade para trabalhar nas 

frentes de obras. Assim se cria um legado deixando pessoas da comunidade, que 

trabalharam nas obras como conhecedoras das obras na localidade. No próximo relatório 

apresentaremos as quantidades, a forma de treinamento e capacitação e, principalmente as 

suas atividades. 

 

Fortalecimento de gênero 

 Curso de encanadora em especial para as mães solo. Além da contratação de mulheres 

para as equipes de obras o consórcio irá promover um curso de caça vazamento exclusivo 
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para as mulheres e serão ministrados pelas mulheres que trabalham nas frentes de obras, 

incentivando a participação delas nas elaborações e nos estudos, dando vez e voz a elas. 

Ao final, quem concluir o curso receberá uma maleta com um kit de trabalho, podendo 

trabalhar no bairro e atender outras mulheres, e, inclusive multiplicar e compartilhar o 

conhecimento adquirido com outras mulheres mães solos. Havendo muita procura, o curso 

será dividido em turmas menores para atender os protocolos de segurança.  A parte prática 

do curso será realizado no espaço coletivo da CDHU e a parte teórica será virtual, coso não 

seja possível realizar presencial. 

 

Em todas as atividades, remotas ou presencias teremos com mecanismos de comprovação o 

registro fotográfico, bem o registro em lista de presença. Para as ações virtuais, o registro será feito 

com captura de tela durante a atividade. 

 

6.5. Indicadores  

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

Inclusivo. 

Indicador Descrição/Definição 

Pessoas com acesso a fontes de água melhorada. 
Número acumulado de pessoas que se beneficiaram dos serviços de água 
melhorados com o apoio do Projeto (número de ligações executadas x 3,5 
pessoas) 

Redução do volume de água não faturada (milhões de 
metros cúbicos/ano) 

Volume de água economizada por intervenções para a redução de perdas 
de água. 

Volume micro medido de água das novas conexões ao 
sistema público de abastecimento de água (milhões de 
metros cúbicos/ ano) 

Volume de água micro medido por equipamentos instalados nos bairros 
beneficiados pelo Programa Água Legal 

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. 

Tabela 4 – Indicadores do Programa 

 

 

6.6. Plano de Comunicação 

 

 

O Plano de Comunicação envolve a análise dos veículos de comunicação local grupos de 

WhatsApp, facebook e Instagram dos projetos moradores e comércio local, porta-a-porta com 
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material informativo do programa e os canais de atendimento SABESP, podcast para atender o 

público que não sabe ler, faixas, banners e cartazes e funpage. 

Com relação à incorporação de ferramentas com potencial de integrar os beneficiários e possibilitar 

a mobilização social pelas redes sociais, incorporemos ao trabalho socioambiental e técnico um 

sistema WEB de gestão das adesões, Obras e Aceites, sugestões, reclamações e elogios. 

Com o Sistema WEB, proposto, realizamos a identificação das áreas a serem beneficiadas com o 

programa Água Legal, nomeando ruas, numerando os imóveis e relatório fotográfico de como 

estava a área antes da entrada do Consórcio. O aplicativo WEB móvel permite que o morador 

consiga de forma remota preencher o cadastro e assinar digitalmente com o apoio da equipe social 

de campo, há espaço para comentários, além deste sistema de comunicação, a comunidade dispõe 

do “AguaZap” (número de WhatsApp exclusivo para o programa).   

 

Após a identificação realizaremos o cadastro dos clientes (adesão) no Sistema WEB, contendo 

dados pessoais, dados do imóvel, situação financeira do cliente, relação de moradores, pavimento 

etc.  Será implantada a Plataforma de auto cadastro, onde o cliente terá acesso ao QR Code no 

cartão de visita entregue em sua residência que o direcionará a plataforma de cadastro e as redes 

sociais.  Após as Adesões, as ordens de serviço serão geradas para cada tipologia e 

posteriormente encaminhada à execução em campo. Será aproveitado o contato com o cliente para 

realizar pesquisas de satisfação, depoimentos sobre o Programa Água Legal, Satisfação com as 

obras e atendimento das equipes e inserir a ligação no Sistema Sabesp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cartão de divulgação do Programa Água Legal na localidade 
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Figura 2 - Sistema WEB Utilizado pelos técnicos em campo via celular 

 

Desenvolvimento do 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. 

 

 

6.7. Mecanismo de Reclamação  

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

WEB. 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. 

 

 

7. RELATÓRIOS 

Os relatórios serão elaborados mensalmente de acordo com o estabelecido no PGSA da obra, 

apresentando as atividades executadas como também suas respectivas evidências (fotos, material 

de treinamento, material de comunicação etc.). 
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