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OBJETIVO
 
Apresentar a tabela de códigos com os resultados da realização dos serviços socioambientais
em campo, padronização de  procedimentos e servir de parâmetro para o faturamento de
serviços prestados por terceiros em empreendimentos de esgotamento sanitário.
 
TERMOS/DEFINIÇÔES
 
ABORDAGEM DOMICILIAR PARA ADESÃO AO EMPREENDIMENTO: Consiste na
continuidade do processo de sensibilização dos usuários de família   em família, visando nesta
abordagem à obtenção da adesão formal do usuário e a   entrega de material educativo,
informativo e técnico. Deverá ser orientado o   usuário com relação à política tarifária e demais
requisitos em relação à   comercialização do serviço de acordo com as normas vigentes. Outro
tema   essencial nesta abordagem refere-se aos procedimentos e cuidados para efetuar   as
instalações intradomiciliares e como se dará a ligação na rede coletora da   Sanepar. A adesão
formal deve se dar de forma individual, mediante assinatura   do Termo de Adesão pelo chefe da
família ou responsável, com a definição da   forma de pagamento da Ligação Predial de Esgoto.
Neste momento podem ser   necessárias as complementações de dados do cadastro/pesquisa
do usuário.
 
ABORDAGEM DOMICILIAR PARA SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL: Consiste no processo inicial
de sensibilização ambiental dos usuários de   família em família, informando-os sobre os ganhos
sociais, econômicos e   ambientais com o empreendimento, a abrangência dos projetos
socioambiental e de   engenharia, os trabalhos que serão realizados, bem como, efetuar
entrevista com   o morador para o preenchimento de cadastro e/ou pesquisa de cunho
socioambiental necessária ao empreendimento e entregar material educativo.
 
ABORDAGEM DOMICILIAR PARA VISTORIA TÉCNICA AMBIENTAL: Constitui-se na
verificação nas instalações prediais de cada imóvel,   objetivando vistoriar as instalações
intradomiciliares do imóvel e de sua   correta interligação com a rede coletora de esgoto.
Evitando-se com isso, o   despejo de esgotos em galerias de águas pluviais, rios, córregos ou em
fossas   sépticas e sumidouros onde haja rede pública implantada.   As vistorias técnicas
ambientais nas ligações de esgoto dos imóveis objetivam   contribuir para o pleno funcionamento
do serviço implantado, de maneira que   sejam adotadas atitudes responsáveis e cidadãs na
utilização adequada do   sistema de coleta e tratamento de esgoto. Isto proporcionará a melhoria
 ambiental no imóvel e na região, contribuindo na proteção à saúde e ao bem   estar, com melhor
qualidade de vida, promovendo a despoluição dos rios   formadores da bacia hidrográfica,
criando uma conduta ambiental sustentável   pelo processo de sensibilização e conscientização
da comunidade por meio da   implantação de um projeto de educação e intervenção
socioambiental.
 
EVENTO COMUNITÁRIO: É a atividade dos mais diferentes tipos, reunindo pessoas, sendo as
mais   comuns  as Reuniões Comunitárias com a População e com o Grupo Gestor, Cursos   de
Capacitação e Formação e outros.
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APLICABILIDADE: Identificação dos processos onde o código pode ser aplicado no Programa de
 Educação e Intervenção Socioambiental em empreendimentos novos na execução de   ligações
prediais de esgoto novas ou para empreendimentos existentes, na   execução de ligações
prediais existentes, na realização em campo de serviços   socioambientais.
 
CÓDIGO: Numeral composto por dois algarismos utilizado para identificar a situação
encontrada em campo quando da realização do serviço de Abordagem Domiciliar   para
Sensibilização Ambiental e/ou Adesão ao Empreendimento e/ou Vistoria   Técnica Ambiental.
 
DESCRIÇÃO: Descrição da situação encontrada em campo durante a realização do serviço
socioambiental.
 
EMPREENDIMENTO: No âmbito da Sanepar é a concretização de um projeto idealizado e
concluido,   tendo como etapas projetos, obras, ações socio ambientais, visando a   instalação,
apmpliação ou melhorias de unidades operacionais de sistemas de   água, esgoto ou resíduos
sólidos.
 
LPE: Ligação Predial de Esgoto
 
P R O G R A M A  D E  E D U C A Ç Ã O  E  I N T E R V E N Ç Ã O  S O C I O A M B I E N T A L  E M
EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL: Trata-se de um programa institucional
desenvolvido pela Sanepar, com objetivo   principal de melhorar a qualidade do saneamento
ambiental das bacias   hidrgráficas e tem como parceiros as Prefeituras, Governo do Estado e
entidades   públicas e privadas, com o intuito de eliminar o  lançamento irregular de   esgoto
doméstico nas galerias pluviais e nos rios urbanos em redes existentes e   novos
empreendimentos.
 
SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS: Compreende os serviços socioambientais previstos em um
empreendimento de   esgotamento sanitário podendo ser: Abordagem Domiciliar para
Sensibilização   Ambiental - SA, Abordagem Domiciliar para Adesão ao Empreendimento -AE,
Abordagem Domiciliar para Vistoria Técnica Ambiental-VTA ou trata-se de Evento   Comunitário-
EC.
 
SGO: Sistema de Gestão/Gerenciamento de Obras
 
SGC - SISTEMA DE GERENCIAMENTO COMERCIAL: Sistema integrado que tem por objetivo
controlar e gerenciar os processos   comerciais de água, esgoto, resíduos sólidos e serviços
relacionados ao   cadastro, comercialização, faturamento, arrecadação, cobrança,
relacionamento   com o cliente e manutenção de redes.
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DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)
 
IA/COM/0001, IT/AMB/0020, IA/AMB/0031, MN/AMB/0002, IT/AMB/0019.
 
PROCEDIMENTOS
 
*A tabela descrita será utilizada na operacionalização do Programa de Educação e Intervenção
Socioambiental em Empreendimentos de Saneamento, durante a implantação de novas ligações
prediais de esgotos conforme MN/AMB/0002 e IT/AMB/0019 e para ligações prediais de esgoto
existentes especificadas constante no documento  IT/AMB/0020.   
Após a realização das abordagens domiciliares para sensibilização ambiental e  adesão  ao
empreendimento, o resultado do serviço executado, constante nesta tabela será registrado na
IA/COM/0001 ou no IA/AMB/0031,  no Sistema de Gerenciamento Comercial(SGC) e de obras
(SGO).  
 
 
*1 - TABELA DE CÓDIGOS DE RESULTADO DE SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS 
  

Cód. Descrição do serviço socioambiental Resumo Serviço Aplicação

51 É uma data e/ou lote e/ou terreno vago, não existe geração
de esgoto 

Data / Terreno / Lote
vago SA, AE Nova   /

Existente

52 Imóvel demolido Imóvel demolido  SA, AE Nova   /
Existente

53 Imóvel abandonado imóvel abandonado  SA, AE Nova   /
Existente

58 Sensibilização Ambiental ou Adesão ao Empreendimento não
realizada. Solicitação em duplicidade 

Solicitação em
duplicidade SA, AE Nova   /

Existente

59 Sensibilização Ambiental ou Adesão ao Empreendimento não
realizada. Solicitação cancelada  Solicitação cancelada SA, AE Nova   /

Existente

74 Serviço prorrogado. Necessita de serviços de topografia Necessita topografia  SA, AE Nova   /
Existente

75 Serviço prorrogado. Imóvel em construção. Imóvel em construção  SA, AE Nova   /
Existente

76 Serviço prorrogado. Imóvel em reforma. Imóvel em reforma SA, AE Nova   /
Existente

77
Serviço prorrogado. Imóvel não localizado, no logradouro há
RCE disponível, nº do imovel não existente, nº do HD não
confere.

Imóvel não localizado SA, AE Nova   /
Existente

78 Serviço Prorrogado. Necessidade de orientação
técnica/Sensibilização

Necessidade de
Orientação Técnica SA, AE Nova   /

Existente

79 Serviço prorrogado. Imóvel fechado. Imóvel fechado SA, AE Nova   /
Existente

80
Abordagem Domiciliar não realizada. Usuário não não quis
responder ao Questionário de Sensibilização e/ou não quis
efetuar a Adesão ao Empreendimento 

Usuário não quis
responder Questionário
ou efetuar Adesão

AS, AE Nova
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81
Abordagem Domiciliar realizada. Usuário responde ao
Questionário e/ou pesquisa e/ou cadastro de Sensibilização
Ambiental e/ou efetua a Adesão ao Empreendimento.

Abordagem Domiciliar
concluída AS, AE Nova /

Existente

82 Reunião Comunitária - População Reunião Comunitária EC Nova /
Existente

83 Reunião Comunitária de Grupo Gestor  Reunião Grupo Gestor EC Nova
84 Curso de Capacitação Técnica para Encanadores  Curso Encanadores EC Nova

85 Curso de Capacitação para Agentes Socioambientais  Curso Agentes
Socioambientais EC Nova

86 Kit Didático Socioambiental Kit Didático SA, AE,
VTA Nova

99 Outro Serviço. Outro Serviço. SA, AE,
VTA

Nova/
Existente
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