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 1  IDENTIFICAÇÃO: 

 
 1.1  Dados da Contratação 
 

Programa: PAC 2 – 2013 – Saneamento para Todos Contrato Caixa n.°: 435.384-49 
Ação/Modalidade: Manejo de Águas Pluviais Fonte de recursos: Repasse  CEF 

Nome do Empreendimento: Implantação de Reservatório de Contenção de Cheias do Bairro das 
Indústrias  

Bairro: das Indústrias (Regional Barreiro)  

Município/UF: Belo Horizonte/MG 

Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte  

Executor da intervenção: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI 

Telefone: (031) 3277-8192 

e-mail: adriana.lbraga@pbh.gov.br 
 
 1.2  Valores da Intervenção

1
 

 
COMPOSIÇÃO DO 

INVESTIMENTO 
OBRAS PTTS TOTAL 

Repasse/Financiamento R$39.356.000,00 R$444.000,00 R$39.800.000,00 

Contrapartida (Financeira) R$2.169.147,47  R$2.169.147,47 

TOTAL R$41.525.147,47 R$444.000,00 R$41.969.147,47 

 

 2  EXECUÇÃO DO PTTS 
 

 2.1  Responsabilidade Técnica  
 

Área Gestora do Trabalho Social: Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – 
URBEL – Diretor Presidente Claudius Vinícius Leite Pereira 
Responsável Técnico Social: Ana Flávia Martins Machado 
Formação: Doutora em Sociologia  

Tel: (031) 3277-6950 e-mail: ana@pbh.gov.br 

 
 2.2  Prazos e Regime de Execução 
 

PRAZO DE OBRAS PRAZO DO PTTS REGIME DE EXECUÇÃO DO PTTS 

18 meses 20 meses 
Menor preço / empreitada por preço 

unitário 

Empresa responsável pela elaboração do PTTS: a licitar 

 
 

 3  CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FÍSICA 
 

As ações de Trabalho Socioambiental compreendidas no escopo da presente licitação deverão estar 

integradas às ações e intervenções físicas. O escopo das intervenções físicas abrange:  

 

                                                 
1
Quadro de Composição do Investimento (QCI): outubro/2018. 



  
 

a) Implantação do Reservatório de contenção de cheias do Bairro das Indústrias: 

Reservatório ao longo do próprio bairro, através de alterações no relevo do terreno atualmente em 

leito natural. Para reter a água no reservatório, será construída uma pequena barragem, transversal 

ao canal do Arrudas, próxima à ponte existente sobre a Rua José Carlos Mata Machado, que liga os 

municípios de Contagem e Belo Horizonte. O nível de água máximo estabelecido para o reservatório 

(cota 906,00m) garantirá que as pistas da Avenida Teresa Cristina (novo trecho implantado) e da 

CBTU (linha férrea existente) não sejam alagadas durante o enchimento do reservatório. Por outro 

lado, o campo de futebol em fase de implantação na cota 906,00, parte do projeto PAC Arrudas, será 

coberto pela água durante as cheias. Para manter a água do reservatório abaixo da cota 906,00m e 

garantir a segurança da vizinhança, será instalado um dispositivo de emergência na lateral da 

barragem, que permitirá a saída da água. Aproximadamente 1km (um quilômetro) do Ribeirão 

Arrudas será escavado e retificado (alteração de seu traçado, reduzindo as curvas - meandros - e 

tornando-o mais retilíneo) com gabião, para ampliar o volume de sua calha neste trecho, que abrange 

um pouco além do limite da área do futuro reservatório, alcançando a ponte da Rua Visconde de 

Ouro Preto (acesso ao estacionamento da Mannesmann) (Figura 01); 

 

b) Melhoria do canal no trecho de aproximação da bacia de detenção; 

c) Contenções nas áreas adjacentes a área de acumulação. 

 



  
 

 

Figura 1 – Planta Geral da Intervenção Física – Reservatório Bairro das Indústrias 

Fonte: EIA/RIMA/SUDECAP/2013 

 

O empreendimento em questão está inserido em um conceito recente de drenagem urbana, que 

ganhou impulso no Brasil a partir da década de 1990, sendo que as primeiras experiências práticas 

foram desenvolvidas na Região Metropolitana de São Paulo. Opondo-se à visão tradicional, que 

implantava obras de canalização de rios para afastar rapidamente as cheias das áreas urbanas para 

os córregos à jusante, atualmente busca-se reter a água das chuvas próxima à sua fonte, ou seja, 

seu objetivo é atrasar o escoamento por meio da retenção parcial do volume precipitado, por tempo 

determinado, amortecendo assim a vazão e, consequentemente, os volumes das enchentes. 

 

Nesse sentido, a solução mais comum que vem sendo adotada nas grandes cidades é a construção 

de reservatórios em locais estratégicos da bacia hidrográfica, conhecidos como bacias de detenção.  



  
 
 

Para garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental para estas intervenções, ações e 

atividades do Trabalho Socioambiental, que darão apoio à execução das obras, necessitam ser 

planejadas e executadas conforme diretrizes previamente estabelecidas (pelo Ministério das Cidades, 

pela Secretaria Nacional de Saneamento, bem como pela Política Municipal de Habitação).  

 

 4  CONTEXTUALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
E DO ENTORNO 

 

 4.1  Contextualização 
 

A partir dos resultados do Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDU, o município iniciou os estudos 

do programa DRENURBS em 2001, que tinha como meta uma análise ampla de soluções para o 

problema da drenagem e a manutenção dos córregos em leito natural, sempre que essa prática 

conservacionista fosse compatível com as condições de equilíbrio morfodinâmico dos cursos de 

água. No programa DRENURBS foram aprofundados os estudos de diagnóstico e analisadas 

alternativas de intervenções para reduzir as probabilidades de transbordamento dos canais. Dessa 

forma, as bacias de detenção foram introduzidas como uma das medidas estruturais passíveis de 

aplicação, principalmente nas bacias hidrográficas que ainda dispunham de áreas para formar 

reservatórios de acumulação e que tinham problemas de inundações frequentes à jusante. Diante 

desse problema iminente, as bacias de detenção propostas no empreendimento figuram como de 

importância vital, quase se qualificando como única solução viável de engenharia.  

 

Com relação ao Reservatório do Bairro das Indústrias, sua implantação, em conjunto com a seção de 

controle de vazão, permitirá reter volumes hídricos ao longo da calha do Ribeirão Arrudas, atenuando 

os picos de vazão a jusante, incluindo um dos trechos mais críticos em termos de magnitude e 

frequência de ocorrências de alagamentos ao longo desse curso de água, localizado próximo ao 

cruzamento do Anel Rodoviário com a Avenida Teresa Cristina.  

 

 

 4.2  Localização 
 

         Localizado no Bairro das Indústrias, o empreendimento abrange área classificada pela LPOUS 

municipal como Zona de Grandes Equipamentos – ZE em sua porção leste, englobando o vasto 

território ocupado pela Usina Integrada do Barreiro, siderúrgica produtora de tubos de aço do grupo 

Vallourec e Mannesmann Tubes do Brasil. A porção oeste da área de intervenção do 

empreendimento abrange pequena área do município de Contagem, classificada pelas leis 

complementares nº 33/2006 e 88/2010 como Zona de Ocupação Restrita 1 – ZOR-1 que 



  
 
compreendem “áreas com deficiência de infraestrutura viária ou de saneamento e aquelas onde o 

adensamento será contido em virtude da necessidade de adequação às características ambientais e 

topográficas”. Nesta porção, incide também mancha de sobrezoneamento de Áreas de Especial 

Interesse Social – AEIS-1, que são “áreas públicas ou particulares ocupadas por assentamentos 

habitacionais precários de interesse social nos quais haja interesse público em promover a 

regularização urbanística e fundiária” (PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 2006). Essas 

AEIS-1 correspondiam às vilas Dom Bosco e Teresa Cristina, que foram recentemente removidas no 

âmbito do PAC Arrudas.  

 

 

Figura 2 – Mapa de localização – Fonte Praxis. 

 
 
 4.3  Caracterização de aspectos físicos e urbanísticos do entorno 

 
A porção do Bairro das Indústrias inserida na área de estudo organiza-se em um traçado urbano 

regular, formado por quarteirões extensos, implantados sobre relevo plano. As instalações da 

Mannesmann limitam este setor ao sul e, ao norte, tem-se o traçado orgânico da linha férrea, 

acompanhado pela Rua Lusitânia (Foto 01). O uso residencial é predominante, em edificações de até 

dois pavimentos, de médio a baixo padrão construtivo (Fotos 02 e 03, respectivamente). Os poucos 

edifícios com maior número de pavimentos destacam-se nesta paisagem homogênea. 

 
Foto 01: Rua Lusitânia, ao final da Rua Catulo da Paixão Cearense, acompanhando o traçado 
da linha férrea - limite dos municípios BH/Contagem 



  
 

 

 
 

Autoria: Praxis, 2012 
 
 
 

Foto 02: Predomínio do uso residencial – Rua Jornalista Wander Moreira 
 

 
 

Autoria: Praxis, 2012 
 
 
 

Foto 03: Edificação residencial de 3 pavimentos na Rua Catulo da Paixão Cearense 
 



  
 

 
 

Autoria: Praxis, 2012 
 
 

Os estabelecimentos de comércio e serviço concentram-se ao longo dos principais corredores do 

Bairro das Indústrias, as avenidas Presidente Costa e Silva, José Carlos Mata Machado, Dr. Ribeiro 

Pena e Catulo da Paixão Cearense. Em meio aos quarteirões de predomínio residencial ao longo das 

ruas Lusitânia e Olinto Orsini há pontualmente depósitos, retíficas e oficinas mecânicas, instaladas 

principalmente nas esquinas (Foto 04 e Foto 05). Cabe ressaltar que as manchas de comércio e 

serviços indicadas no mapeamento dos usos predominantes coincidem com as antigas Zonas de 

Comércio 1 - ZC-1, instituídas na primeira LPUOS municipal (1976), na qual se definiu a 

permissividade dos usos não residenciais em função da hierarquização viária. Nas ZCs-1 os 

comércios e serviços de abrangência local eram permitidos, distribuição visível ainda hoje nas 

grandes centralidades lineares que atravessam bairros e regiões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Foto 04: Raro exemplar de edificação com maior nº de pavimentos, na Av. Dr. Ribeiro Pena, 
abrigando uso misto 

 

 
 

Autoria: Praxis, 2012. 

 
 
 
 

Foto 05: Rua Costa e Silva – corredor que articula o Bairro das Indústrias ao município de 
Contagem 
 

 
 

Autoria: Praxis, 2012. 
 

 



  
 
 
 
 
 
 4.4  Atendimentos de serviços de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, drenagem 
urbana, transporte. 
 

A partir do Plano Municipal de Saneamento – PMS 2008/2011
2
 elaborou-se um Índice de Salubridade 

Ambiental – ISA, construído a partir do somatório ponderado de índices setoriais referentes aos cinco 

aspectos tradicionalmente identificados como componentes do saneamento ambiental, sendo: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem urbana e controle de 

vetores.  

 

No entorno da intervenção no Bairro das Indústrias, há redes alimentadoras e/ou adutoras ao longo 

da Avenida Tito Fulgêncio e das ruas José Carlos Mata Machado, Dom João dos Santos, Vasco de 

Azevedo, Padre Machado e Garcia Rodrigues. Contudo, as obras em curso do trecho viário da 

Avenida Teresa Cristina no local provavelmente apresentaram interferência com o cadastro da rede 

de distribuição disponibilizada pela COPASA em 03/10/2012 e deverão apresentar nova configuração 

com o término das obras, já considerando as áreas de reassentamento das famílias removidas das 

vilas que ocupavam as margens do Arrudas. 

 

Com relação à região do Bairro das Indústrias, apenas os esgotos coletados na margem direita do 

ribeirão Arrudas (município de Belo Horizonte) são interceptados e conduzidos à ETE Arrudas. Ainda 

assim, grande parte dos esgotos coletados no Bairro das Indústrias não é interceptada, conforme 

dados do PMS (PBH, 2010). Os dejetos da ocupação na margem esquerda (município de Contagem) 

são lançados diretamente neste curso de água. Tal deficiência na infraestrutura de saneamento 

justifica a classificação da área como Zona de Ocupação Restrita 1 – ZOR 1 pela legislação 

municipal de uso e ocupação do solo de Contagem. Essa situação, contudo, está sendo alterada 

pelas obras do PAC Arrudas, que contemplam a implantação de interceptor também na margem 

direita, proporcionando inclusive condições ambientais adequadas às áreas de reassentamento que 

estão sendo implantadas no local. Em alguns trechos, estão previstos túneis-bala, implantados em 

grande profundidade para o escoamento dos efluentes. 

 

Em relação ao serviço de limpeza urbana, as regiões em estudo são atendidas por coleta de resíduos 

sólidos domiciliares, efetuada por caminhões compactadores, serviços sob supervisão da SLU. 

 

No extremo leste do projeto da bacia de detenção, a articulação da Via Expressa com a Avenida 

Teresa Cristina, bem como o ramal da ferrovia CBTU, permitem a ligação com a região do Barreiro, 

chegando até a localização proposta para o reservatório do Bairro das Indústrias, já considerando as 

                                                 
2
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 2008/2011. Volume 01 (texto).  



  
 
obras em curso do PAC Arrudas. A complementação da Avenida Teresa Cristina terá 2.700 metros 

de extensão, com duas pistas, cada uma com 10,50 metros de largura em pavimentação asfáltica, 

passeios com 3 metros de largura e canteiro central. 

 

Outros importantes eixos viários do Bairro das Indústrias são o Anel Rodoviário e as avenidas Tito 

Fulgêncio, Waldyr Soeiro Emrich e Olinto Meireles. Dessa forma, as áreas do empreendimento 

contam com ampla oferta de transporte público. 

 
Em relação ao mapeamento dos equipamentos comunitários e serviços públicos, considerando 

principalmente as áreas do entorno do local no qual será implantado o reservatório de contenção de 

cheias do Bairro das Indústrias, vale ressaltar que, no decorrer das atividades realizadas pelo 

Trabalho Técnico Social, essas informações serão coletadas e disponibilizadas para consultas 

necessárias durante a execução do TTS e em etapa posterior a ela. 

 
 

 5  CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO  
 
 

A população residente no Bairro das Indústrias era de aproximadamente 5.000 pessoas em 2010, 

apresentando taxas negativas de crescimento, tanto do número de habitantes, como do número de 

domicílios, entre 2000 e 2010. Esse dado corresponde à realocação de moradias conduzidas pelo 

PAC Arrudas desde 2008, que envolveu a remoção e o reassentamento das vilas que existiam no 

local. 

 

A densidade demográfica nesta vizinhança é relativamente baixa. A principal causa desse resultado é 

a grande parcela da área total considerada ocupada pela siderúrgica do grupo Vallourec & 

Mannesmann Tubes – V&M do Brasil (Usina Barreiro), na margem direita do Ribeirão Arrudas, 

voltada para a produção de tubos de aço sem costura. Outro fator é a presença menos significativa 

de apartamentos, que se reflete na paisagem da região, caracterizada pela ocupação horizontal. As 

áreas de reassentamento do PAC Arrudas estão contribuindo para a verticalização, pois as novas 

moradias estão distribuídas em prédios de 4 andares. Observam-se valores relativamente baixos 

para os rendimentos médios dos responsáveis pelos domicílios, que atingia somente 2,1 salários 

mínimos em 2010. Esse dado se reflete no padrão construtivo das residências da área em questão, 

que varia de médio a baixo.  

 

A Área de Influência Direta – AID do bairro das Indústrias, conforme mostrado na Figura 03, é 

formada por setores censitários situados nos municípios de Belo Horizonte (na região do Barreiro) e 

de Contagem, no Parque Industrial (bairro Jardim Industrial). 

 



  
 

 

Figura 3 - Setores censitários da AID – Bairro das Indústrias, 2000 e 2010 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 

 

Na AID do Bairro das Indústrias inexiste vilas com alta densidade de ocupação, sendo o maior valor 

da densidade o verificado em 2000 no setor censitário 9 (segundo a numeração de 2010), que foi 

igual a 184 hab./ha, mas que caiu para 69 hab./ha em 2010. No ano de 2010, a maior densidade da 

AID foi igual a 123 hab./ha no setor 219 de Belo Horizonte. Todos os três setores da área onde será 

implantado o empreendimento apresentam densidades baixas, igual a 1 hab./ha no setor 178, 16 

hab./ha no setor 8 e 45 hab./ha no setor censitário número 11, os dois últimos no município de 

Contagem.  

 

Em termos da alfabetização dos responsáveis pelos domicílios, observam-se na AID do Bairro das 

Indústrias proporções altas de alfabetizados, sendo todas as proporções superiores a 94% do total. 

Entre os setores censitários considerados na Área de Influência do Bairro das Indústrias, a maior taxa 

de analfabetismo dos responsáveis é encontrada no setor censitário 7, em Contagem, com valor igual 

a 10,3% em 2010. 

 

Com relação aos aspectos econômicos, com o controle das inundações a Prefeitura deixará de arcar 

com gastos extraordinários que essas situações de emergência acarretam e evitará as perdas 

patrimoniais e de vidas humanas nas áreas de risco nos períodos chuvosos. A conclusão das obras 



  
 
resultará, também, em incremento no valor dos imóveis urbanos atualmente atingidos pelas 

inundações que, assim, poderão exercer impactos positivos sobre as finanças do município.  

 

Do ponto de vista técnico o projeto não apresenta qualquer dificuldade em sua execução, uma vez 

que as atividades previstas são dominadas e amplamente conhecidas e já foram executadas pelo 

município de Belo Horizonte em passado recente. Quanto à sua viabilidade econômica, os 

investimentos previstos (contrapartida) programados serão suportados pelo município dentro do plano 

proposto. 

 

A situação prevista após a conclusão do empreendimento é o controle do risco de ocorrências de 

inundações.  

 

 6  JUSTIFICATIVA 
 

Belo Horizonte, bem como a maioria das grandes cidades brasileiras, vem experimentando ao longo 

dos últimos anos os efeitos negativos da expansão urbana acelerada, que resulta, entre outras 

coisas, na ocorrência de inundações frequentes, com prejuízos econômicos, financeiros e, 

principalmente, sociais. 

 

Devido aos constantes problemas de inundações ocorridos nas Bacias do Ribeirão Arrudas e do 

Ribeirão da Onça, a Administração Municipal contratou estudos detalhados de Modelagem 

Matemática Hidrológica e Hidráulica do Sistema de Macrodrenagem das Bacias, identificando os 

trechos críticos ou potencialmente sujeitos às ocorrências de inundações, que subsidiariam a 

elaboração da Carta de Inundações de BH, concluída em 2009 (publicada no site www.pbh.gov.br). 

 

Dessa forma, a proposição do empreendimento justifica-se devido a constante ocorrência de 

inundações ao longo da calha do Ribeirão Arrudas, conforme identificado na Carta de Inundações de 

Belo Horizonte, inclusive com grandes transtornos e prejuízos para a população, indústrias e 

comércios residentes na Bacia do Ribeirão Arrudas. 

 

Os principais problemas diagnosticados no Ribeirão Arrudas são os seguintes: (I) ocorrências 

constantes de inundações; (II) interrupção do tráfego devido às inundações; (III) estruturas hidráulicas 

subdimensionadas em locais específicos, que contribuem para a deficiência do sistema de 

macrodrenagem; (IV) ocupação inadequada de suas das margens; e (V) poluição de suas águas em 

decorrência do recebimento de esgotos “in natura”. 

 

http://www.pbh.gov.br/


  
 
A Administração Municipal contratou também um estudo, que se encontra em fase final de 

elaboração, referente à Reestruturação e Revitalização Ambiental dos Córregos da Bacia do Ribeirão 

Arrudas, com Requalificação Urbana das suas Áreas de Influência, o qual definiu e priorizou 

intervenções visando a minimização dos riscos de inundações. Os estudos hidrológicos e hidráulicos 

realizados indicaram a necessidade de construção de duas intervenções prioritárias, uma Bacia de 

Detenção no Bairro Calafate e o Reservatório do Bairro das Indústrias, com a finalidade de 

minimização das ocorrências de inundações ao longo da calha do Arrudas. Este empreendimento se 

mostra como fundamental para o estabelecimento de um nível de segurança adequado à calha 

principal do Ribeirão Arrudas, do ponto de vista de sua capacidade de resposta a chuvas intensas. 

As intervenções beneficiarão diretamente cerca 150.000 habitantes e indiretamente toda a população 

do município. Ressalta-se ainda que circulam ao longo das vias marginais ao canal do Arrudas, que 

ficam interditadas quando das inundações, cerca de 145.000 veículos/dia (sentido bairro-centro e 

sentido centro-bairro). 

 

 7  OBJETIVOS 

 

 7.1  Objetivo Geral 
 
Promover o desenvolvimento da participação efetiva no gerenciamento de todo o processo de 

implantação das intervenções no Bairro das Indústrias, de modo que se estabeleça um nível de 

interação e desenvolvimento da noção de corresponsabilidade dos moradores do entorno garantindo, 

assim, a sustentabilidade da intervenção. 

 

 7.2  Objetivos Específicos 

 

 Criar e/ou consolidar canais de comunicação entre o poder público e a população afetada, a fim de 

garantir o constante fluxo de informações, possibilitando o andamento do processo e o alcance dos 

objetivos propostos; 

 Estabelecer princípios, estratégias e prioridades para divulgação das intervenções; 

 Contribuir para visão articulada das intervenções, por parte da comunidade afetada; 

 Garantir a informação sobre as diversas etapas das obras, a fim de buscar junto aos moradores 

diretamente afetados soluções de convivência e tratamento para os impactos consequentes das 

obras; 

 Sensibilizar a população atingida quanto à necessidade de preservação das intervenções 

estruturais, ambientais e sociais, bem como estimular uma nova percepção e apropriação do espaço 

coletivo; 



  
 

 Fomentar e valorizar as potencialidades dos grupos sociais atendidos; 

 Promover a gestão participativa, com vistas a garantir a sustentabilidade do empreendimento. 

 

 8  PROPOSTA PARA A INTERVENÇÃO SOCIAL 
 

 8.1  Metodologia 
 
As ações do Trabalho Técnico Social serão desenvolvidas de forma integrada ao projeto de 

intervenção física – antes, durante e após a conclusão das obras, privilegiando-se o enfoque 

interdisciplinar, as dinâmicas de grupo, a educação popular, de forma adequada à realidade e 

dinâmicas presentes, estimulando as potencialidades locais e trabalhando os pontos a 

desenvolver diagnosticados na comunidade. 

 

Conforme diretrizes da Política Municipal de Habitação, todas as ações pressupõem a 

mobilização e a participação das famílias beneficiárias, assim como o acompanhamento social 

visa apoiar a organização dessas famílias e viabilizar o atendimento de demandas 

apresentadas por elas a órgãos responsáveis por políticas sociais, em especial aquelas 

relacionadas à saúde, educação e programas de estímulo a geração de emprego e renda.  

 

Tendo em vista o atendimento aos objetivos estabelecidos e levando-se em consideração as 

diretrizes para o Trabalho Socioambiental da Secretaria Nacional de Saneamento, a Portaria 

nº 21, de 22 de janeiro de 2014 do Ministério das Cidades e o Termo de Referência, a 

intervenção técnico-social encontra-se amparada em quatro eixos estruturantes, a saber:  

 

 Mobilização, Organização e Fortalecimento Social  

 

A concepção de mobilização adotada vai além da usualmente utilizada na qual o termo é 

reduzido a um mero processo de repasse de informações. A presente proposta utiliza a 

perspectiva de que “mobilização é a convocação de vontades para atuar na busca de um 

propósito comum sob uma interpretação e um sentido compartilhado” (TORO, 2005). 

 

Criar canais de participação e de incentivo ao desenvolvimento comunitário sócio-organizativo 

no território é requisito fundamental do trabalho social, uma vez que possibilita o exercício da 

cidadania e amplia a inclusão social. Somente a população atuante é capaz de buscar 

alternativas adequadas à satisfação de seus interesses e necessidades, por meio de um maior 

controle social.  

 



  
 

 Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção 

 

Permitir à população atingida acompanhar todo o processo de execução da obra, a fim de 

sanar dúvidas e fomentar discussões que promovam uma melhor compreensão da 

necessidade da intervenção e os ganhos que ela trará ao território e, consequentemente, aos 

moradores do local e do entorno. 

 

Promover uma maior apropriação dos bens e serviços implantados e incentivar o cuidado para 

a sua manutenção, alcançando, enfim, a melhoria da qualidade de vida. 

 

 Educação Ambiental e Patrimonial 

 

O eixo educação encontra-se amparado na visão holística que considera a integração homem-

meio ambiente. Assim, têm-se como abordagens principais a temática ambiental, de saúde, 

patrimonial e da mobilidade urbana, adotando-se, para tanto, métodos da educação popular, 

acreditando que educar é trocar conhecimentos, experiências, fomentar potencialidades e 

buscar superar as carências verificadas.  

 

 Desenvolvimento socioeconômico 

 

Objetiva articular as políticas públicas, fomentar parcerias para implementação do Plano de 

Desenvolvimento Comunitário visando contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 

das famílias do entorno da obra e a sustentabilidade do empreendimento, por meio da oferta 

de ativos capazes de ampliar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, o 

enfrentamento e superação da condição de vulnerabilidade. 

 

Prevê a articulação com programas de capacitação das políticas públicas existentes no âmbito 

da Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e Emprego e Secretaria de Políticas Sociais, bem 

como a articulação com programas de geração de renda no âmbito da Secretaria Municipal 

Adjunta de Desenvolvimento Econômico, aliados ao fortalecimento de iniciativas locais. 

 

Produtos finais: 

 População mobilizada e informada sobre a agenda dos trabalhos do PTTS, através da 

elaboração e implementação do Plano de Mobilização e Comunicação Social; 

 Grupos de Interesse instituídos e acompanhados, através da elaboração e implementação do 



  
 

Plano de Gestão Local; 

 Apropriação das intervenções urbanísticas pela população beneficiada, com promoção de 

novas atitudes em relação ao meio ambiente, ao patrimônio e à vida saudável, através da 

elaboração e implementação do Plano de Educação Socioambiental; 

 Apoio e articulação de ações geradoras de renda e capacitação profissional, junto às 

políticas públicas relacionadas à temática, através do Plano de Desenvolvimento Comunitário.  

 Relatórios de acompanhamento das atividades, conforme orientações do COTS/CEF. 

 

 

 8.2  Tempos Metodológicos 
 
Há três grandes momentos para o trabalho social: anterior às obras, durante as obras e 

posterior às obras, também chamada de pós-ocupação (quando a intervenção prevê remoção 

e realocação de famílias).  

 

No caso deste empreendimento, que não prevê a remoção e o reassentamento de famílias, a 

constituição de multiplicadores do trabalho social (para ações de educação e desenvolvimento 

econômico) promoverá uma maior sustentabilidade da obra, já que a equipe social não se fará 

presente no pós-obra. 

Em cada um desses momentos há especificidades para o desenvolvimento do trabalho social. 

 

 
 

Fonte: Raichelis, Oliveira, Paz, 2006. 

 



  
 

 
 

Os elementos básicos desta metodologia são: conhecimento da realidade local; participação e 

organização da comunidade; negociação e pactuação; formação e capacitação; articulação e 

integração de diversas intervenções públicas; acompanhamento social e avaliação.  

 

De maneira a propiciar o melhor entendimento dos eixos mencionados apresentamos o 

detalhamento das fases e ações a seguir especificadas. 

 

Nas especificidades do empreendimento em questão, a etapa que na figura acima é 

identificado como “anterior às obras” coincidirá com o início efetivo da intervenção, ou o mês 

em que será emitida a ordem de serviço, como será verificado nas ações previstas no 

presente plano. 

 

 

 8.3  Eixo Mobilização, Organização e Fortalecimento Social 
 

O trabalho social será direcionado para toda a população atingida pela intervenção, visto que 

os impactos gerados afetarão a comunidade na sua totalidade bem como o entorno da área, 

adotando-se como base metodologias recorrentemente utilizadas pela Urbel em outros 

empreendimentos similares, com resultados positivos. 

 

A metodologia prevista será desenvolvida levando-se em consideração os seguintes 

propósitos que deverão nortear todas as fases do trabalho, conforme a seguir explicitadas: 

 

 Garantir o acesso a informações relativas a todas as fases do empreendimento, desde o 

projeto executivo das obras, bem como o PTTS, seja através de reuniões com toda a 

comunidade ou através da capacitação e realização de reuniões temáticas com grupos de 

referências, membros das associações e grupos comunitários atuantes no território; 

 Fomentar a consolidação das bases organizacionais e associativas presentes na 

comunidade; 

 Incentivar e assessorar a formação de grupos de interesse das temáticas trabalhadas; 

 Criar mecanismos visando à apropriação, por parte da população atingida, de seu novo 

espaço habitacional, pós-intervenção; 

 Consolidar canais de comunicação entre o poder público e a população afetada, a fim de 

garantir o constante fluxo de informações, possibilitando o andamento do processo e o alcance 



  
 

dos objetivos propostos; 

 Consolidar parcerias institucionais de forma a potencializar as ações empreendidas no 

território. 

 

 8.3.1  Fases do trabalho  
 
A mobilização, a organização e o fortalecimento social dar-se-á em três fases: 

 

 Divulgação da implantação do empreendimento; 

 Mobilização para as atividades do PTTS; 

 Monitoramento e registro das ações realizadas. 

 

A fase 1 - Divulgação da Implantação do Empreendimento - caracteriza-se pelo 

conhecimento das propostas de intervenção – física e social, por parte da equipe social, pelo 

reconhecimento da área e projetos diversos existentes na área, planejamento do trabalho, 

além das informações atualizadas sobre o empreendimento para a população da área.  

 

Atividades a serem desenvolvidas nesta fase: 

 Sistematização das informações e diagnósticos da comunidade com base em dados 

secundários que serão fornecidos pela SMOBI /URBEL, e levantamento de informações cuja 

coleta será necessária, dando início à revisão e aprimoramento do PTTS, especialmente no 

que se refere ao conhecimento da população do entorno e dos principais atores sociais 

existentes e atuantes no território; 

 Realização de reuniões com a SMOBI /URBEL, SUDECAP e Regional Barreiro; 

 Mapeamento dos meios de comunicação da comunidade; 

 Realização de visitas aos locais da intervenção, juntamente com técnicos da URBEL e 

Regional Barreiro; 

 Estabelecimento de contatos com as associações, grupos, lideranças comunitárias, 

representantes de equipamentos comunitários, outros segmentos atuantes na comunidade e 

demais envolvidos; 

 Implantação de estratégia para disseminação da informação na comunidade, tanto em 

reuniões setoriais como através de informativos de “entrada na área”; 



  
 

 Elaboração de instrumentos específicos de comunicação social (informativos, faixas, painéis, 

banners etc.), sob a supervisão da SMOBI/URBEL;  

 Realização de evento e/ ou assembleia de lançamento da obra, onde serão expostos os 

objetivos da intervenção, o plano de execução, os cuidados com a segurança nas áreas em 

obra, além de apresentar as empresas responsáveis pela execução das obras, bem como 

iniciar o processo de constituição do Grupo de Referência para acompanhamento da obra; 

 Mobilização “porta a porta” para divulgar as atividades e o andamento das obras; 

 Montagem de esquetes teatrais nas escolas e nos eventos culturais, retratando as 

intervenções locais;  

 Realização de caminhadas no trecho de obra (“travessia”) juntamente com equipes técnicas - 

obras e social, membros de núcleos, dos Grupos de Referência, lideranças comunitárias, 

representantes da regional, da URBEL e outros órgãos envolvidos para acompanhamento e 

reconhecimento da intervenção em andamento. 

 

A fase 2 - Mobilização Para as Atividades do PTTS caracteriza-se pelas ações de 

consolidação de grupos de representação da comunidade e/ou o fomento à criação de novos 

grupos, que serão agentes do processo educativo a ser implantado em concomitância com as 

intervenções físicas, bem como o incentivo do planejamento das atividades educativas e de 

desenvolvimento sócio-organizativo, em conjunto com os membros dos núcleos e centros de 

referência existentes. 

 

Trata-se de fase de grande significado, durante a qual será trabalhado junto às famílias e 

lideranças o sentido e as necessidades das intervenções a ser implementadas no território, os 

impactos sociais decorrentes, a importância do acompanhamento e da apropriação pela 

comunidade, bem como da gestão dos novos espaços.  

 

O trabalho será realizado por meio de ações socioeducativas envolvendo toda a comunidade, 

estimulando as manifestações e fortalecendo a rede de relações sociais internas e externas - 

base da identidade coletiva, visando, ainda, apoiar as ações de Controle Urbano com a 

participação direta da equipe técnica nos processos de negociação junto a pessoas ou grupos, 

decorrentes da premente necessidade de se manterem liberadas as áreas públicas, 

destinadas à consecução das obras. 

 

Nesta fase acontece também a implantação do Plantão Social na comunidade para 

atendimento permanente à população local, trabalhadores da obra e entorno. Funcionará 



  
 

como uma central de atendimento durante todo o período da execução das obras, tendo como 

principais objetivos: estabelecer fluxos de comunicação entre comunidade; prestar informação 

adequada e de qualidade a todos os atores envolvidos nas ações do empreendimento; dar 

suporte às ações de mobilização e divulgação das ações. 

 

Iniciam-se, também nesta fase, as ações visando a articulação das políticas públicas para o 

atendimento à população afetada, a divulgação de medidas de segurança e sinalização em 

virtude das obras e controle do trânsito local.  

 

Atividades a serem executadas: 

 Fazer o reconhecimento da área definida para tal fim, visando ajustes que se fizerem 

necessários; 

  Elaborar, preferencialmente em parceria com os grupos de representação já identificados no 

território e no entorno, um planejamento de ações educativas e de desenvolvimento 

socioeconômico que considere as particularidades e anseios da população local, a fim de 

alcançar os objetivos propostos pelo TTS; 

 Estabelecer um cronograma de atuação junto à comunidade; 

 Iniciar as ações e promover, periodicamente, a avaliação das atividades implementadas 

(fase 3), criando espaços para a inserção e/ou retirada de ações, conforme apontamentos 

apresentados. 

É na fase 2 que instrumentos específicos de comunicação social (informativos, faixas, painéis, 

banners etc.), referentes às ações desta fase também serão elaborados. As ações desta fase 

constituem o Plano de Gestão Local (PGL), por meio do qual são estabelecidas ações de 

fortalecimento das bases participativas e de gestão compartilhada no território objeto da 

intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO GESTÃO LOCAL - PGL 



  
 

NORMATIVAS / 
PROCEDIMENTOS 

DIRETRIZES 
METODOLÓGICAS 

ATIVIDADES PRINCIPAIS PREVISTAS 

. Secretaria Nacional de   
Saneamento; 

. . Portaria nº 21, de 22/01/14 
(Ministério das Cidades); 

. Lei municipal nº 9.959 de 
  20/07/10; 
. Lei municipal nº 7.165 de 
  1996; 
. Lei municipal nº 7.166 de 
  1996; 
. Política municipal de 
  habitação. 
 
 

. Promoção da participação 
   comunitária; 
.  Respeito e valorização das          
lideranças, das dinâmicas 
   e do conhecimento locais; 
.  Intersetorialidade das 
   políticas públicas; 
.  Gestão compartilhada e de 
   proximidade; 
.  Interdisciplinaridade 
   considerando diferentes 
   saberes; 
.  Interação entre projetos 
   físico e social; 
.  Suporte às intervenções 
   físicas. 

.  Formação e acompanhamento de grupo de gestão 
   local - ggl; 
.  Realização de reuniões periódicas do ggl; 
.  Realização de oficinas de capacitação para o ggl; 
.  Realização de reuniões temáticas com ggl; 
.  Realização de visitas técnicas orientadas com o 
   ggl; 
.  Realização de seminários de avaliação das ações 
   do  ptts. 
 

 
 

É também nesta fase que se pretende implementar o Plano de Mobilização e Comunicação 

Social (PMC) norteará os diversos processos informativos e de mobilização de todos os atores 

implicados com os objetivos e metas da intervenção física e social. 

 

 

PLANO DE AÇÃO MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL (PMC) 

NORMATIVAS /  
PROCEDIMENTOS 

DIRETRIZES 
METODOLÓGICAS 

ATIVIDADES PRINCIPAIS PREVISTAS 

 
 
   .Portaria nº 21, de 22/01/14 

(Ministério das Cidades); 
.Instrução para elaboração 
 de material gráfico Urbel; 
.Fluxos internos / aprovação 
 de material de comunicação 
Urbel. 

.Promoção da participação 
  comunitária; 
. Intersetorialidade das 
  políticas públicas; 
. Suporte às intervenções 
  físicas; 
. Consideração do saber 
  popular; 
. Interdisciplinaridade 
  considerando diferentes 
  saberes; 
. Ênfase da efetivação de 
  parcerias; 
. Gestão compartilhada e 
  de proximidade; 
. Promoção da 
  sustentabilidade das ações. 

. Realização de reuniões de caráter informativo  com a 
população do entorno imediato; 
. Confecção, reprodução e distribuição de materiais 
gráficos;  
. Filmagem e edição de vídeos; 
. Produção de informativos institucionais; 
. Confecção de material de divulgação do grupo de gestão 
local; 
. Realização de eventos diversos; 
.Implantação de plantão social de atendimento; 
.Implementação dos processos de comunicação  com a 
comunidade; 
. Participação em reuniões com a rede de parceiros e 
colaboradores. 

 

 

 8.4  Eixo Educação Ambiental e Patrimonial 
 

Para a implementação e êxito deste eixo, faz-se necessário reconhecer que a educação pode 

ser vista como um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam 

consciência de si e do meio onde vivem, adquirem conhecimentos, valores, habilidades, 

experiências e determinação que os tornam aptos a agir, individual e coletivamente, de forma 

a mudar a realidade e construir bases para um futuro diferente e melhor.  

 



  
 

As ações para o desenvolvimento dele deve colaborar para a formação de uma consciência 

coletiva voltada principalmente para os problemas locais, contribuindo para que os grupos 

sociais e indivíduos ampliem suas experiências, sua compreensão do meio, dos seus 

problemas e, possam ainda, participar ativamente da solução dos mesmos, visando à 

promoção da melhoria de sua qualidade de vida. Neste processo é fundamental que a 

linguagem seja adequada ao público envolvido, propiciando a fácil compreensão e estímulo a 

participação. 

 

Deste modo, as ações que norteiam este eixo se baseiam na identificação da realidade local, 

fraquezas e potencialidades, necessidades e demandas, sobretudo no que se refere aos 

aspectos ambientais, sanitários, educacionais e de mobilidade urbana, o que requer o 

levantamento de dados a fim de se obter um diagnóstico da situação local e elaboração de 

plano de ação. 

 

Neste eixo são reforçadas ações de educação sanitária, ambiental e patrimonial, razão pela 

qual denomina-se o Plano de Educação Ambiental e Patrimonial, embora compreenda outras 

temáticas. 

 

Assim, dentre as ações voltadas para a temática sanitária e ambiental, prevê-se: 

 

 Identificação e fortalecimento de grupos com iniciativas locais que contribuam com a 

melhoria do meio ambiente; 

 Desenvolvimento de atividades diversas junto à comunidade direcionadas para a 

sensibilização e mudança de hábitos, costumes e atitudes em relação às questões afetas aos 

cuidados com a saúde e o meio ambiente; 

 Fomento à constituição de grupos para conservação de áreas verdes e multiplicação da 

educação ambiental; 

 Estabelecimento de parcerias com programas e projetos de políticas públicas afetas aos 

temas trabalhados neste eixo, de forma a potencializar as ações; 

 Destaque para o trabalho junto às escolas locais e do entorno, visto serem principais agentes 

educacionais; 

 Realização de campanhas com a participação da comunidade para a limpeza urbana e 

plantio de mudas de árvores na área de intervenção e no entorno. 

  

No que tange à mobilidade urbana, esta pode ser entendida como conjunto de deslocamentos 



  
 

de pessoas e bens, com base nos desejos e necessidades de acesso ao espaço urbano a pé 

ou por meio da utilização dos diversos modos de transporte. O trânsito e a mobilidade urbana 

é hoje um dos maiores problemas enfrentados pelos moradores dos grandes centros urbanos, 

tanto com respeito à circulação quanto à segurança no trânsito.  

 

Neste contexto as ações relacionadas a esta temática visam priorizar as atividades voltadas 

para a orientação básica sobre legislação e regras de trânsito e mobilidade urbana, junto à 

comunidade, escolas locais e do entorno. Serão priorizadas, também, as orientações aos 

moradores a respeito das mudanças no trânsito local devido às obras.  

 

As ações serão realizadas lançando mão de estratégias diversas, tais como palestras, oficinas, 

esquetes teatrais, divulgação de material educativo e vídeos. 

 

Outra temática a ser abordada neste eixo - Educação Patrimonial - pode ser entendida como 

um processo constante de ensino/aprendizagem que tem como foco central a relação 

indivíduo/coletivos e o patrimônio físico edificado. 

 

As ações implicadas nesta temática visam identificar a situação presente apresentada na 

comunidade e trabalhar com os grupos envolvidos as noções do patrimônio edificado – novos 

e antigos/presentes e futuros, a necessidade de sua apropriação, cuidado, manutenção e 

preservação para o uso familiar e coletivo. Têm-se como foco principal a manutenção e 

sustentabilidade das intervenções físicas implantadas no território. Assim, prevê-se o 

desenvolvimento de atividades que têm como objetivo fazer a abordagem reflexiva e ativa 

destes conteúdos junto aos grupos envolvidos, considerando a realidade local e o perfil 

socioeconômico e cultural da população, por meio de técnicas e dinâmicas de grupo como 

“mapas falados”, “travessia”, bem como visitas orientadas, palestras, oficinas e esquetes 

teatrais. 

Desta forma, relacionamos abaixo as normativas/procedimentos, diretrizes metodológicas e 

principais atividades do Plano de Educação Socioambiental de forma a direcionar o trabalho 

técnico social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PLANO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL.  

 

 

 

NORMATIVAS / 

PROCEDIMENTOS 

DIRETRIZES METODOLÓGICAS ATIVIDADES PRINCIPAIS PREVISTAS 

.Portaria nº 21, de 22/01/14 
(Ministério das Cidades);. 
. Caderno metodológico 
  para ações de educação 
  ambiental e mobilização 
  social em saneamento, 
  do Ministério das 
  Cidades; 
. Resoluções do Conselho 
 Municipal de Meio 
  Ambiente (COMAM); 
. Resoluções do Conselho 
  Municipal de 
  Saneamento (COMURSA). 

 

 Promoção da participação  
comunitária; 
 

 Respeito e valorização das 
dinâmicas  e do    conhecimento 
locais; 
 

 Intersetorialidade com 
programas de saúde,  zoonoses, 
meio    ambiente, limpeza    
urbana, educação        
 e  mobilidade  urbana; 
 

 interdisciplinaridade  
considerando diferentes saberes; 
 

 Suporte às intervenções físicas; 
 

 Promoção da sustentabilidade 
das ações; 
 

 Ênfase na efetivação de 
parcerias. 

 Realização de diagnóstico socioambiental  

 participativo do território; 

 Realização de campanhas, oficinas e 
cursos temáticos  referidos às  necessidades 
socioeducativas   verificadas na  comunidade, 
aplicáveis   a diferentes  púbicos;  

 Elaboração de mapas georreferenciados, a 
partir do   diagnóstico socioambiental; 

 Mapeamento de principais parcerias com 
elaboração  de catálogo de parceiros; 

 Mapeamento de programas e projetos de 
demais 

 políticas públicas pertinentes, municipais e 
estadual,  a serem levadas para o  território 
neste segmento   tais como saúde, meio 
ambiente, cultura, educação,   mobilidade 
urbana,  etc; 

 Identificação de moradores envolvidos com 
atividade   de coleta de material reciclável no 
território visando  apoio na organização da 
atividade de forma  associativa/cooperativa na 
região (foco na 

 preservação ambiental e geração de renda); 

 Elaboração de plano de ação juntamente 
com os 

 grupos envolvidos e divulgação na 
comunidade Formação de agentes 
ambientais; Realização de campanhas com a 
participação da 

 comunidade para a limpeza urbana e 
plantio de 

 mudas de árvores na área de intervenção, 
no entorno  ; 

 Realização de visitas externas orientadas 
para 

 observação in  loco de determinado tema 
trabalhado,   bem como   conhecimento de 
experiências  externas   ao  território; 

 Apoio às ações do programa "escola 
integrada”; 

 Divulgação de cronograma de atividades;  
Atualização de plano de educação 
socioambiental. 

 

 

 8.5  Eixo Desenvolvimento Econômico 
 

As estratégias de geração de trabalho e renda a serem implementadas junto à comunidade 

envolvida na intervenção devem contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das 

famílias do entorno da obra e a sustentabilidade do empreendimento, por meio da oferta de 

ativos capazes de ampliar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, o 



  
 

enfrentamento e superação da condição de vulnerabilidade. 

 

A implantação das obras, por si só, irá promover a geração de oportunidades de trabalho, a 

partir do momento em que será criado um grande número de vagas, favorecendo a 

contratação de mão-de-obra local. Entretanto, outras estratégias devem ser pensadas e 

implementadas, de forma a potencializar os resultados deste eixo. 

 

Além disso, pretende-se uma articulação de parcerias institucionais, técnicas e comerciais 

visando a estruturação de uma rede de proteção social e material, por meio da geração de 

trabalho e renda, por meio das ações propostas a seguir:  

 

 Articulação com programas de capacitação das políticas públicas existentes no âmbito da 

Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e Emprego e Secretaria de Políticas Sociais; 

 Articulação com programas de geração de renda no âmbito da Secretaria Municipal Adjunta 

de Desenvolvimento Econômico. 

  
9        PARCERIAS 
 
 

Como o presente PTTS se constitui como uma versão preliminar, que será revisado e 

complementado quando da conclusão do procedimento licitatório para contratação de empresa 

responsável pela elaboração de implementação do PTTS do empreendimento em referência, resta 

pendente no presente projeto o levantamento de entidades, ONGs e demais atores sociais presentes 

no território, que poderão constituir-se como parceiros potenciais na execução das ações, visando 

envolvimento da comunidade local, contribuindo para apropriação e sustentabilidade da intervenção. 

 
 
 

10 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 
 

NOME FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

ATRIBUIÇÃO NA EQUIPE HORAS 
SEMANAIS 

DEDICADAS 
AO PROJETO 

Ana Flávia Martins Machado Socióloga / Doutora em 
Sociologia 

Coordenação Geral / 
Responsável Técnico 

Conforme 
demanda 

Maria Aparecida Botelho 
Torres 

Pedagoga Coordenadora / fiscal do 
contrato 

Conforme 
demanda 

A contratar Técnico da área social Supervisor 4 horas 

A contratar Técnico da área social Técnico Social 40 horas 

 
 
 
Observa-se que a equipe técnica será definida após a conclusão do procedimento licitatório para 

contratação de empresa para elaboração e implementação do PTTS. Na contratação está prevista a 



  
 
disponibilização de um técnico de nível superior supervisor, que deverá atuar por 4 horas semanais 

apoiando o planejamento das ações, e ainda um técnico de nível superior, na área social, que 

permanecerá à disposição do empreendimento por 40 horas semanais, mantendo o plantão de 

esclarecimentos e informações junto à equipe de engenharia que executará as obras. 

 

O trabalho social terá a coordenação geral da Assessoria de Trabalho Técnico Social da URBEL, que 

atuará como responsável técnico do empreendimento, e também com uma coordenação das ações 

em campo, que será responsável também pela fiscalização do contrato, ambas do corpo efetivo da 

URBEL. 

 

Conforme já mencionado, até que seja concluído o procedimento licitatório, a URBEL irá desenvolver 

as atividades previstas no cronograma de ações parte do presente Projeto, para que não haja 

prejuízo ao acompanhamento da obra em todas as suas etapas. 

 
 
 
11 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 
Segue em anexo a planilha de composição de custos, considerando a licitação que será realizada 
para a execução e implementação do PTTS em referência. 
 
Os custos previstos alcançam o valor de R$ 444.000,02, conforme valores destinados ao trabalho 
social no QCI – Quadro de Composição de Investimentos do empreendimento. 
 
 
 
12 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
Segue em anexo o cronograma de atividades. 
 
 
13 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 
Segue em anexo o cronograma de desembolso que será parte integrante do procedimento licitatório 
para contratação de empresa para execução e implementação do PTTS em referência. 
 
 
 
Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Ana Flávia Martins Machado 

Socióloga 
Responsável Técnico 

Assessora de Trabalho Técnico Social  - ATS 
URBEL – Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte 

 


