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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. n0211/18-GPC Carazinho, 25 de setembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP/174/2018

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL

DECAttl}jI:JG L ""ProlocOIi"~ ~'tW\J.1 o
HOta S .

2 6 SEI. 2UIlI

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de In-

formação, oriundo dessa Casa, encaminhamos expediente recebido da Secretaria

Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, contendo as informações

solicitadas sobre o saneamento básico do Município de Carazinho.

Atenciosamente,

~ L C---
Ma ia Luiz Hoppen
Prefeito em exercício

DDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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MEMO n° : 099/2018

DATA : 24/09/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO -

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO
E OBRAS PÚBLICAS
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DE : Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

PARA : Secretaria Municipal da Administração

REFERÊNCIA. ..... : OP 174/2018 da Câmara Municipal de Carazinho.

Prezados Senhores:

Em resposta ao OP 174/2018 da Câmara Municipal de Carazinho-RS, do Vereador
Alaor Galdino Tomaz -PDT, solicitando informações sobre o Saneamento Básico do
Município, enviamos resposta fornecida pela engenheira civil Marli T. van RieI.

Sendo o que se apresenta, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente:

~ ,CMJ
Vanderlise G rardello

Secretária Municipal de Planejamento,

Urbanismo e Obras Públicas
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Av. Flores da Cunha. 1264 - Centro - Carazinho-RS - Cep:99.500-000
Tel. Pref.: (54)33312699



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Memo. SEPLANM.V.RNº 33/2018 Carazinho, 19 de setembro de 2018

Para: VanderliseGirardello- Secretária do Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Para: Lori Luiz Bolesina - Secretário Municipal da Administração

Assunto: OP 174/2018 - CÂMARAMUNICIPALDECARAZINHO

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, em atendimento ao pedido de informação do

Oficio nº 174/2018 da Cãmara Municipal de Carazinho na pessoa do Sr. ALAOR

GALDINO IOMAZ - PpI. que solicita que sejam prestadas informações sobre o

saneamento básico do Município de Carazinho fornecendo documentos e

informações.

Informamos que, conforme Lei Municipal nº 8.150/2016 a Polftica Municipal de

Saneamento Básico de Carazinho será executada pelo Departamento de Saneamento

Básico, nos termos do art. 26.

Dos itens solicitados, informamos sobre os quais fomos designados como fiscal.

3) Qual a avaliação acerca das condições atuais de saneamento básico no

Município, considerando-se:

a) abastecimento de água potável;

b) esgotamento sanitário;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

Resp.: A pergunta acima é extremamente ampla e muito subjetiva, como não foram

especificadas quais as condições a serem avaliadas referentes no saneamento básico do

Município sobre: abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana.

Seguem abaixo as considerações que consideramos pertinentes:

A Portaria nº 061, de 20 de janeiro de 2017 DESIGNAcomissão formada pelos

servidores Daniel Schu, Giovanni Fiorese, Marli Terezinha van Riel, bem como os

detentores dos cargos de Secretário do Planejamento, Secretário da Fazenda, Secretário
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MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Secretaria de Planejamento e Urbanismo

da Administração, Secretário do Desenvolvimento e Diretor de Meio Ambiente, para

atuar como fiscais do Contrato de Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e

Esgotamento Sanitário-CP200, firmado entre o município de Carazinho e a Companhia

Riograndense de Saneamento-CORSAN. Portaria em anexo OI.

Quanto ao abastecimento de água potável

INDICADORES

Número de economias atendidas (unidades)

Nrvel de universalização dos serviços de água

Tempo médio de atendimento ao cliente (hora)

Índice de satisfação do cliente

Índice de qualidade de água distriburda (unidades)

Volume de água disponibilizado (m3)

Volume de água utilizado operacional (m3)

Volume disponibilizado unitário (m3/Economia)

Volume utilizado unitário (m3/Economia)

Quanto ao esgotamento sanitário

Número de economias atendidas (unidades)

Economias atendidas (%)

Ligação ativas de Esgoto (ligação)

Ligação ativas de Esgoto (%)

26.461

100%

18,33

94,24%

94,36

6.578.710,00

3.265.271,00

248,62

123,40

O

O

O

O

Inexistência de Rede de Esgoto Sanitário

Quanto a fiscalização do Contrato de Programa n2 200/2010, firmado com a

CORSAN- Companhia Riograndense de Saneamento, em especial quanto ao projeto

execução do SES- Sistema de Esgotamento Sanitário do munidpio de Carazinho.

Assim temos a informar o que segue:

Objetivando atender as cobranças e alertas quanto ao atendimento as metas do

PMSBno dia 26 de junho de 2017, na sala de reuniões dos Centros de Apoio, 102 andar,

Torre Norte a Promotora de Justiça de Carazinho: Drª Adriana Costa. o Prefeito Milton

Schmitz. a então Secretaria do Planejamento e o Procurador do Munidpio, o Gestor do

Departamento de Projetos para Redes Coletoras de Esgoto da CORSAN(DEPRED), Eng.
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Carlos Machado, a Gestora do Departamento de Negociação e Gestão de Contratos de

Programa (DENEPRO) da CORSAN, Engª Denise Schallemberger, o Gestor do

Departamento de Defesa do Patrimônio (DEDEP)da CORSAN,Dr. Jonas Garcia de Borba,

para tratar do contrato de programa para abastecimento de água e esgoto entre

CORSANe Município de Carazinho, onde resumidamente foram cobradas as metas e

ações previstas no Contrato de Programa. Ata de Reunião em anexo 02,

Já no dia 10 de agosto de 2017 reuniram-se no auditório da Promotoria de

Justiça de Carazinho o diretor presidente da CORSANFlávio Ferreira Presser, o

prefeito Milton Schmitz, a promotora de Justiça Rosângela Mazzuco, além dos

secretários de Obras e de Planejamento, o Procurador Jurídico e a engenheira do

município, Marli van Riel. A CORSANentregou uma proposta de execução de obras de

saneamento com previsão de cronograma, onde a CORSANcomprometeu-se através de

ofício a iniciar a execução das metas. Ata de Reunião em anexo 03. A Comissão emitiu

parecer quanto a proposta da CORSANque estava em desacordo, parecer e proposta, em

anexo04.

Por fim, consultando o site da CORSANverificamos o andamento dos processos

Iicitatórios abaixo descritos e verificamos o andamento das Licitações que seguem

abaixo:

1. Modalidade CONCORRÊNCIANº 038/17 referente a ETE (Módulo [ e 11) e EBEJ1

no valor de R$ 5.655.478,93, contempla a EXECUÇÃODO MÓDULO 11 - SES

CARAZINHO,que contempla:

Os remanescentes do MÓDULOI da ETE- Estação de Tratamento de Esgoto;

EBEJ1- Estação de Bombeamento da LR- Linha de Recalque;

Reforma da ETE- Estação de Tratamento de Esgoto;

Status: Homologada com ordem de início e obras iniciadas.

Disponível em: http://www.editais.corsan.com.br/index.php?op=1&edital=3257

2. Modalidade RITO ORDINÁRIO - PRESENCIALNº 0018/2018, no valor de R$

13.967.222,62, que contempla:

Execução das redes coletoras J1 complementar, J1A,J1B,coletores tronco, linha

de recalque e estação de bombeamento de esgoto (EBE) J3, para o sistema de

esgotamento sanitário do Município de Carazinho/RS.

Status: Homologada em 03/07/2018.

http://www.editais.corsan.com.br/index.php?op=1&edital=3257
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Disponível em: http://www.editais.corsan.com.br/index.php?op=1&edital=3378

Os membros da comissão formada pela Portaria nº 061 de 20 de janeiro de 2017,

reuniram-se para tratar do contrato de programa para abastecimento de água e esgoto

entre CORSAN e Município de Carazinho, no dia 24 de maio de 2018. A comissão

constatou que se as obras dos processos licitatórios acima descritas de fato ocorram,

porém não contemplarão na totalidade as metas previstas para os anos de 2017/2018

no PMSB, e que seria oportuno notificar contratualmente a CORSAN. A comissão

entendeu necessário iniciar expediente com base nas diretrizes previstas, no anexo 111,

do contrato de concessão. Ou seja formalização do termo de notificação - TN,

justificada em virtude da constatação do descumprimento das metas relativas ao

Esgotamento Sanitário contidas no PMSB, em específico as redes coletoras e unidades

domiciliares a serem atendidas e também quanto a conclusão do módulo I da Estação de

Tratamento. Ata de reunião e Termo de notificação - TN, em anexo 05.

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos - PGIRS, bem como o

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) identificam e caracterizam as

secretarias do município envolvidas no sistema de limpeza urbana e manejo de Resíduos

Sólidos Urbanos (RSU), assim como as áreas de atuação de cada uma na implementação

dos mesmos. O PMSB apresenta três cenários distintos: o Tendencial, o Otimista e o

Ideal. Sendo adotado pela municipalidade o cenário otimista.

No Cenário Otimista para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos da área

urbana de Carazinho, estão previstas metas a serem atingidas no decorrer dos anos de

2016 a 2035, com descrição dos seus prazos para a implantação e/ou execução das

mesmas. Cópia em anexo.

Abaixo quadro com descrição das metas e atendimento das mesmas para os horizontes

de 2016 a 2018:

http://www.editais.corsan.com.br/index.php?op=1&edital=3378
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UniversallZiÇJo dos SêlVlÇ05 Aumentar os ServiÇOSde vatTiçJo
de
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de Ne oi

SaboraçJo de contrato entre a
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Sendo o que tínhamos a informar, encaminhamos para a vossa apreciação e os

encaminhamentos necessários.

Atenciosamente,

14.-eh.,..,'h-I
Marli T. van Riel

Eng. Civil - CREA 174.607
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Registre-se e Publique-se no Painel de
publicaç~e~ da{refeitura:

. ev.~Lori Luiz Bolesi
Secretario da eminístração
DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PORTARIA N° 061, DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

Designa Comissão para atuar como fiscal

do Contrato de Prestação de serviços

de abastecimento de água e esgotamento

Sanitário CP200e revoga as portarias 838/16

e 951/16.

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, DESIGNA os servidores Daniel Schu,
Giovanni Fiorese, Marli Terezinh Van Riel, bem como os detentores dos cargos de Secretário
do Planejamento, Secretário da Fazenda, Secretário da Administração, Secretário do
Desenvolvimento e Diretor de Meio Ambiente, para atuar como fiscais do Contrato de
Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário-CP200, firmado
entre o município de Carazinho e a Companhia Riograndense de Saneamento-CORSAN.

Art.10 A Comissão deverá anotar, em registro próprio, todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato CP-200 determinando o que for
necessário á regularização das faltas ou defeitos observados.

~ 10 As decisões ou providências que ultrapassarem a competência da
Comissão, inclusive o aditamento do contrato, deverão ser solicitadas á autoridade superior
em tempo hábil para adoção das medidas cabiveis.

~ ~ Em caso de descumprimento contratual, a Comissão deverá informar
imediatamente a autoridade superior, para adoção das providências nedessárias, inclusive a
abertura de processo administrativo especial para a aplicação de sanções e rescisão
contratual, se for o caso.

Art.~ A Comissão poderá solicitar, a qualquer tempo, a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes para o desempenho das
suas atribuições.

Parágrafo único. A Comissão também poderá realizar diligências, bem
como solicitar parecer técnicos ou jurídicos, que forem necessários para o regular
desempenho das suas atribuições.

Art.3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4° Revogam-se as disposições das Portarias 838/161el"/ .

Gabinete do Prefeito, 20 de Janeiro de 2017. ;'
~I NI Prefeito

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264. Centro

Telefone: (54) 3331.2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO

Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística e
Questões Fundiárias

ATA DE REUNIÃO

Aos 26 dias do mês de junho de 2017, às 14h, na Sala
de Reuniões dos Centros de Apoio, 10° andar, Torre Norte, presentes o
Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional da
Ordem Urbanística e Questões Fundiárias, Dr. Daniel Martini, a
Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça Especializada de
Carazinho, Dra. Adriana Costa, o Prefeito de Carazinho, Sr. Milton
Schmitz, a Secretária do Planejamento do Município de Carazinho, Dra.
Maria Martins da Silva Meyer, o Procurador do Município de Carazinho,
Dr. Antônio Azir, o Gestor do Departamento de Projetos para Redes
Coletoras de Esgoto da CORSAN(DEPRED), Eng. Carlos Machado, a
Gestora do Departamento de Negociação e Gestão de Contratos de
Programa (DENEPRO) da CORSAN, Enga Denise Schallemberger, o
Gestor do Departamento de Defesa do Patrimônio (DEDEP)da CORSAN,
Dr. Jonas Garcia de Borba, para tratar do contrato de programa para
abastecimento de água e esgoto entre CORSAN e Município de
Carazinho.

Aberta a reunião, o Dr. Daniel Martini teceu algumas
considerações acerca do Programa RESsanear, asseverando a parceria da CORSAN
e FAMURS no projeto. Informou sobre a Resolução AGERGS que possibilita a
cobrança pela disponibilidade da rede de esgoto e relatou o projeto para que as

Av. Aurefianode FiQueirodoPrio, n•• SOl1()oardor. Torre Norte -CfP: 90.050-190 - POA/RS
Telefone: (51) 3295 1157 - E-mÓiI:cwb@>mp.rs.Qov.br
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soluções individuais sejam incorporadas no PMSBe para que a CORSANpasse a
executar a manutenção como serviço público passível de cobrança. Referiu ter
sido demandado pela Dra. Adriana para intermediar uma conversa entre Município
e CORSAN.Aduziu que a preocupação da Dra. Adriana se refere ao contrato de
programa celebrado entre Município e CORSAN,que prevê a universalização do
serviço de esgoto no prazo de 25 anos, assinado em 2010, com uma meta de
atendimento de 40% até 2020. Passadaa palavra à Dra. Adriana que esclareceu
que a iniciativa da reunião partiu do Município em busca de auxílio para conhecer
melhor a execução do contrato pela CORSANe verificar se o atendimento da meta
de 40% até 2020 é plausível, até mesmo para que se possaavaliar a necessidade,
ou não, de implantação de soluções individuais. Prefeito Milton manifestou
preocupação com os prazos, visto que recebe cobranças do TCE, do MP e
principalmente da comunidade, aduzindo que as obras demandam tempo,
dependem de licitação e faltam apenas 03 anos para o término do prazo para a
meta de 40%. Dr. Daniel mencionou a possibilidade de apontamento em face
das disposições da Resolução 1009/2014 do TCE. Secretária Maria Meyer
afirmou que já receberam notificações do TCE quanto ao descumprimento de
metas da implantação do sistema de esgoto no Município. Salientou que o
Município é o gestor do PMSB,mas que a CORSANé a parceira solidária. Existem
mais de 20 ICs instaurados todos em razão do esgoto no Município. Informou que
há uma parte de rede coletora instalada, mas não está em funcionamento. Com
relação ao contrato, o Município foi apontado pelo TCE em razão da falta de
fiscalização. Tal apontamento, aliado às cobranças locais dos ICS já instaurados,
levam a se pensar na necessidade de adoção de medidas de notificação
contratual. Dra. Adriana explicou que o próximo passo da pJ seria cobrar uma
atitude do Município com relação à execução do contrato pela CORSAN,sendo a
ideia da reunião buscar uma aproximação para evitar a judicialização. Dr. Daniel
informou que tem conversado com o Presidente da CORSANe percebido que
muitos Município buscam o rompimento do contrato com a CORSAN,criando
departamentos próprios para prestação do serviço de esgoto ou licitam a
prestação do saneamento pela iniciativa privada, que busca o lucro. Relatou o
caso de Uruguaiana, onde a privatização ocasionou um aumento no valor da tarifa
social. Salientou o esforço da CORSAN em atender os contratos com os
Municípios.Secretária Maria referiu que o contrato de programa está dissociado
do PMSBno tocante à universalização. Dr. Daniel aduziu que há disposição da
CORSANem revisar os contratos para adequa-los aos PMSBe essa intenção já foi
colocada em uma audiência com o MP no pretérito. Há um compromisso da
CORSANnesse sentido, assumido perante o MP em audiência realizada na pJ do
Patrimônio Público. Procurador Antônio mencionou preocupação com a

Av. Au'eli<lnode Fiaueiredo Pnto. n •• 80/100 ondor, Torre Norte -CEP: 90.050-190 - POA/R5
Telefone: (51) 32951157 - E-mOI:cmb@mp.rs.Qov.b<
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legalidade e não há como respeitar as cláusulas do contrato no que diz com o
atingimento da meta de 40% da universalização no prazo previsto. Questionou a
CORSAN quanto à existência de um cronograma de obras, propondo uma
adequação do contrato com relação aos prazos. Pelo Dr. Daniel foi mencionada a
possibilidade de revisão do próprio PMSB para incorporar metas intermediárias,
entendendo bastante difícil retroceder nas metas já estabelecidas no contrato.
Procurador Antônio referiu que o contrato prevê investimento próprio da
CORSANaté 30 milhões, independente da captação de recurso. Questionado o
Município acerca do Fundo de Gestão Compartilhada, Secretária Maria afirmou
que foi usado para a contratação da elaboração do PMSB, que custou
R$300.000,00. Hoje o saldo do fundo é utilizado para a compra de containers
utilizados para manejo de resíduos sólidos. Enga Denise esclareceu que são
poucos os contratos da CORSAN que não preveem a execução de obra
condicionada à captação de recurso. Apenas nos casos que já havia o recurso para
tanto. O PMSBfoi aprovado no final do ano passado e a CORSANparticipou de
várias reuniões, orientando que as metas de universalização previstas no PMSB
não fossem diferentes das previstas no contrato, que no caso precede ao PMSB.
Afirmou o interesse da CORSANem cumprir o contrato, mas há condicionantes,
como recurso do Orçamento Geral da União a fundo perdido, que dependem de
análise dos orçamentos e aprovação pela CAIXA. Dr. Daniel questionou sobre a
existência de recursos, esclarecendo o Eng. Carlos que 51 milhões estão
garantidos. Explicou que todo o orçamento tem que passar pela análise e
aprovação da CAIXA. Referiu que a CORSANfoi advertida pelo Ministério das
Cidades por ter licitado sem submeter os orçamentos à CAIXA em alguns
Municípios. Secretária Maria referiu que a CORSANestá centrando sua atuação
em financiamento, mas há cláusula contratual que prevê 30 milhões com recurso
da CORSAN. Pelo contrato, não seria necessária a aprovação da CAIXA,
entendendo inaceitável a justificativa focada na demora na captação de recurso.
Eng. Carlos afirmou desconhecer essa cláusula de 30 milhões em recursos
independente de financiamento. Afirmou que 40 milhões estão com a CAIXA
esperando aval para licitar. Tinha expectativa que a finalização da ETE estivesse
com a obra em andamento. Dr. Daniel questionou se existe cronograma de
investimentos para Carazinho. Eng. Carlos desconhece qualquer investimento
além dos 51 milhões do PAC2. Aduziu que, tecnicamente, não vê como ser
atingida a meta de 40% em período tão curto, mesmo que houvesse a liberação
do recurso de 51 milhões em breve. Ora. Adriana salientou entender que a
inércia da CORSANnão pode ficar justificada na ausência do recurso, diante da
cláusula que prevê recurso independente de financiamento. Secretária Maria
relatou que Município está respondendo sozinho nos ICs, sem a parceira CORSAN

A., Atreiano de FíQueiredoPilto. n,. 8O/1lJO andar. Torre Norte -CEP: 90,050-190 - POA/R5
:: TeIeI"",: (51) 32951157 - E-mOii:cWb@mp,rs,Qov,br
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e se vendo obrigado a, quem sabe, investir em soluções individuais, diante das
cobranças que vem sofrendo, embora tenha o contrato firmado com a CORSAN.
Enga. Denise sugeriu o encaminhamento de uma proposta ao MP e Município
com a previsão de novas licitações dentro dessa linha de recursos próprios,
salientando que dependem do aval da diretoria, solicitando um prazo para tanto.
Como foi afirmado pela CORSANque não será possível atingir a meta, Secretária
Maria retomou a questão da revisão do contrato. Ora. Adriana afirmou que não
concordaria formalmente com um retrocesso nos prazos do contrato e que cabe
ao Município estudar/avaliar a possibilidade de repactuar os prazos. Salientou que
o MP não presta consultoria para contratos e que, uma vez iniciadas as obras, não
sendo possível a conclusão para que seja atingida a meta, outro panorama estaria
estabelecido, podendo se estudar a possibilidade de postergação. Prefeito
Milton afirmou que não pode o Município discutir postergação de prazo sem
qualquer início de execução de obra, concordando com o posicionamento da Ora.
Adriana. Dr. Daniel contatou o Presidente da CORSAN - Flávio Ferreira Presser -
que se comprometeu a dar uma resposta formal e ir a carazinho nos próximos
dias com cronograma a ser apresentado ao Prefeito e MP.

Finalizados os debates, restou encaminhado que a CORSAN
formalizará ao MP e Município uma proposta de execução de obras de saneamento
com previsão de cronograma, no prazo de 15 dias, salvo estipulação de agenda
diretamente com o Prefeito, Presidente da CORSANe Ora. Adriana.

A reunião foi encerrada às 15h30min. Eu, Manoela Castro Oiniz
Tarragô, Assessora Jurídica do CAOUrb, participei da reunião e digitei esta ata.
Nada mais.

Av.Au'eIiarode_edopnto, n.OeollOO andar, TorreNorte-CEP: 90.050-190- POA/RS
Telefone: (51) 32951157 - E-mOil: ,aooib@lmp.rs.Qov.br

mailto:,aooib@lmp.rs.Qov.br
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Aos dez dias do mês de agosto de ~017' às 11h30min, no Auditório da Promotoria de Justiça
de Carazinho, presentes a Promoto a de Justiça Rosângela MazzucO,o Prefeito de Caralinho,
Sr. Milton Schmitt. o Diretor Prcsi ente da CORSAN, Sr. Flávio Ferreira Presscr, a Secretária

de Planejamento do Município e Carazinho, Ora. Maria Martins da SlIva Mever, o
Procurador do Município de carazi~ho, Sr. Antõnio Allr, o Gestor da CORSANde Caralinho,
Sr. Alexandre dos Santos de Oli~eira, a Advogada da CORSAN,Sra. LiHane da Silva, o
Superintendente Regional da COR~AN.Aldomir Antonio Santi, o coordenador Operacional
da CORSAN.Sr. Rudnev Cracco, O Secretário Municipal de Obras, Sr. Alexandre Capitânio. a
Engenheira Civildo Municipio, sratMarli Van Riel, para tratar do contrato de programa para
abastecimento de água e esgoto entre CORSANe Município de Caralinho no tocante à
questão do esgoto. Aberta a eunião, o Sr. Flávio Ferreira Presser teceu algumas
considerações sobre o projeto e s a evolução. O Sr. Milton Schmitz manifestou a visdo do
Município de Carazinho sobre o faso. A CORSAN se comprometeu a concluir o primeiro

módulo da Estaç;;o de Tratamentp de Efluentes - ETEem seis meses e. em dois anOS, o
segundo módulo, ndo havendo c~lpa de terceiros. O cronograma apresentado. em anexo,
refere-se às áreas pintadas no map~. O primeiro prazo (setembro/2017) refere-se;' ETE,na cor
azul-esverdeado. O segundo praz9 (janeiro/2018) refere-se a cor "amarelo-claro". O terceiro
prazo (janeiro/2019) a cor verde. q quarto prazo (janeiro/20) a cor violeta. Ao final dos prazos,
será implementado 46,73% das ligações das economias à rede. Em relação às demais áreas
não previstas no cronograma, a C RSI\Nainda realizará a confecção de projetos. No final da
Estação de Tratamento de Esgot ,'ao concluir o segundo módulo, a Estação estarJ apta ao
recebimento de outras cargas o sistema (fossas sépticas). A CORSANpretende firmar
contrato com os prestadores e serviço de limpeza de fossas sépticas para que se
comprometam a não efetuar a li eza de outros tipos de resíduos. ACORSANirá aguardar até
janeiro de 2018 a Caixa Econõm a Federal aprovar o financiamento para realizar as redes,
com recursos do PAC/OGU,send que, em caso de não aprovação até aquela data, as obras
serão realizadas com recursos róprios da CORSANou outras fontes de financiamento.
segundo o Engenheiro Rudnev racco, em relação ao Inquérito Civil 742.13/2011, houve
reunião do Fundo Municipai de estão compartilhada, em 2016, o que seria a I\TA02, mas
n:io foi registrada. na qual foi rep ovada a aplicaçJo de r~cursos na so1nçflo do sistema coletivo/1

de tratamento de esgoto do bai ro Fá~. Foi deferido o prolo de 30 dias/para a CORSAN
manifestar-se quanto à solução ~voi~endo o Inquérito Civil13/2011. NadL~ais .

. ~(\ --~" \ -- ,
A tênlo Azír, .: I;
jo'cur"dOrdo J:,1u.nicipi9"dt:.co,ozinho.

.£iV /-?y~P.J.
Ale)(ancr.:~'ij&;.~:nt'osdkivelra.
Ge:'ilor d(l CORSAN de Car<lzinho.
1.,. \ ..\_ '). J
Lil1~ncd~.Sl1va,~ ,i
AdvoRt ~:.7trt:..;.--
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A omu:p..'ntont anti,
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Of.0981/2017-GP
Porto Alegre, 09 de agosto de 2017.

Ao Excelentissimo Senhor Milton Schmitz,
Prefeito Municipal,
Carazinho/RS.

Assunto: Investimentos em esgotamento sanitário.

Senhor Prefeito:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos cronograma de obras de
esgotamento sanitário no Município de Carazinho, tendo em vista o compromisso firmado
pela Companhia com este Poder Concedente em reunião realizada no dia 26 de junho do
corrente ano no Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística e Questões Fundiária
(CAOURB) do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul:

• Setembro de 2017: Licitação da estação de tratamento de esgotos (ETE),
cujo valor orçado é de R$ 6.253.512,27. O objeto da licitação contemplará
a conclusão do módulo I e o módulo 11 da ETE, bem como a conclusão da
estação de bombeamento de esgotos EBEJ1 sendo estimado um período
de quatro meses para a conclusão do processo licitatório;

• Janeiro de 2018: Licitação da obra das redes coletoras de esgoto nas
bacias nA, nB, n complementar, EBEB e linha de recalque, cujo valor
orçado é de R$ 16.747.063,85. Estima-se um incremento de 15% no
número de economias de água atendidas com esgotamento sanitário
após a conclusão da obra e entrada em operação, atingindo-se o nívél de
atendimento dos serviços de esgoto sanitário de 19,13%. O prazo
estimado de execução da obra é de três anos.

• Janeiro de 2019: Licitação da obra das redes coletoras de esgoto nas
bacias U1, U2, B,nc, no e nE, estações de bombeamento de esgotos e
linhas de recalque, cujo valor orçado é de R$ 15.250.000,00. Estima-se
um incremento de 15,25% no número de economias de água atendidas
com esgotamento sanitário após a conclusão da obra e entrada em
operação, atingindo-se o nível de universalização de esgoto de 34,38%. O

prazo estimado de execução da obra é de três anos. t'

1
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Janeiro de 2020: licitação da obra das redes coletoras de esgoto nas
bacias U5A, U5B, U1B e U2B, estações de bombeamento U5A e U5B e
emissários por recalque, cujo valor orçado é de R$ 17.492.543,27. Estima-
se um incremento de 12,35% no número de economias de água atendidas
com esgotamento sanitário após a conclusão da obra e entrada. em
operação, atingindo-se o nível de atendimento de esgoto sanitário de
46,73%. O prazo estimado de execução da obra é de três anos.

•

Contudo, é de se destacar que d Corsan não permaneceu inerte por este
tempo. Foi contratada a obra da primeira etapa da ETEa qual foi 90% executada, só não se
concluindo por conta da falência da empresa contratada. Após esse fato a CORSANrealizou
vários processos Iicitatórios para a retomada dessa obra, mas sem obter êxito pois todos
deram desertos. Destaca-se também o fato de que as obras previstas para serem realizadas
no curto e médio prazo pelo Plano Municipal de Saneamento Básico contarem com
financiamento federal no valor de cinquenta e um milhões de reais, tendo como fonte o
OGU. É perfeitamente entendível que a. Corsan não possa preterir tais recursos a fundo
perdido, pois eles fazem parte da viabilidade econômica da companhia com a manutenção
do valor atual da tarifa. Pois bem, até o presente momento não houve liberação por parte da
CEF dos valores contratados, a medida que repetidamente nos são solicitados mais
esclarecimentos sobre alternativas técnicas ou valores de orçamento.

Não obstante, o cronograma de obras agora proposto resultará no montante
de investimentos superior a R$ 55,7 milhões no período de 2017 a 2023 e atendimento de
46,73% das economias de água com o serviço de esgotamento sanitário. Para a consolidação
de tal proposta, sugere-se (l repaetuação do Contrato de Programa.

Sendo o que se apresenta paf~ o momento, reiten~mos nossos votos de

estima e consideração.

Atenciosamente,

~ o clc.",,~,,--\.
Flávio Ferreira Presser,

Diretor-Presidente.

2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

EBE jl, tem suas metas previstas para operacão no ano de 2017 (ver pág. 101 -
Prognóstico), metas com código BO18 e BO31.

Assim, consideramos que ocorre uma divergência entre cronograma apresentado
e as metas do PMSB,já que apenas licitar os objetos das metas, não cumprem estas, pois
elas deverão estar concluídas e operando até o fim de 2017, segundo o PMSB.

• uanto a rede coletora nas bacias
de recalque:

A previsão do cronograma apresentado estabelece que em janeiro/2018 serão
licitados as redes coletoras nas bacias jlA, jlB, jl complementar, EBE j3 e linha de
recalque, com valor orçado de R$ 16.747.063,85, e estimou a execução da obra em 3
(três) anos, atingindo-se um nível de atendimento dos serviços de esgotamento sanitário
de 19,13%, ao final de 2020.

As metas previstas no PMSB,dentro do cenário otimista, para a rede coletora das
bacias jlA, jlB e Jl no PMSBestá relatada no código BO23 (ver pág. 101 - Prognóstico),
o qual devem estar implantados e operando já a partir do ano de 2017 em 30%, em 2018
com 70% e até 2019 em 100%.

Neste item também consideramos que ocorre divergência entre o cronograma
apresentado e as previsões do PMSB, pois a licitação iniciando em Janeiro/2018 e
considerando o prazo de 3 (três) anos de execução, teremos a obra concluída somente ao
final do ano de 2020. Desta forma estaremos descumprindo totalmente o PMSB e
também o Contrato de Programa, em sua cláusula oitava, sub cláusula quinta, que
estabelece atendimento de 40 % das unidades domicilares do municipio com rede
coletora de esgotamento sanitário operando.

• uanto a rede coletora nas bacias
bombeamento e linhas de recalque:

o oficio estabelece que a rede coletora das bacias Ul, U2, J3, jlC, 11D e jlE,
estações de bombeamento e linhas de recalque, com valor orçado de R$ 15.250.000,00,
serão licitados em Janeiro/2019, com prazo estimado de conclusão das obras de 3 (três)
anos, atingindo-se um nível de atendimento dos serviços de esgotamento sanitário de

34,38 %, ao final de 2021.

As redes coletoras da bacia jl 01C, jlD e JIE), tem sua meta prevista no PMSBde
100% para 2019, implantada e operando. Já para a rede coletora das bacias Ul e U2 a
'''''.,', éd' 30% ,tê 2019 , d, 100% ,tê 2023 C'"~,á, 101 - 'mgn6,ti<o) t a

Pág. 2 de 4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Novamente há uma divergência entre o cronograma apresentado pelo ofício e as
metas previstas no PMSB. A rede coletora da bacia J1 deverá estar implantada e
operando até o final de 2019, e a rede coletora das bacias UI e U2 deverão estar
implantadas e operando até o final de 2023. Assim como o nível de atendimento que
deverá ser de no mínimo 40% ao final de 2019, e não de 34,38% ao final de 2021, como
está no cronograma apresentado.

• Quanto a rede coletora nas batias USA, USB, UIB e U2B estacões de
bombeamento e linhas de recalque:

o cronograma informa que a rede coletora das bacias USA, UsB, U1B e U2B,
estações de bombeamento e linhas de recalque, com valor orçado de R$ 17.492.543,27,
serão licitados em Janeiro/2020, com prazo de estimado de execução das obras de 3
(três) ano, atingindo-se um nível de atendimento 46,73%.

Ocorre que a rede coletora U1B e U2B deverão estar implantadas e operando até
o final de 2023, conforme já relatado e previsto no PMSB.Já a rede coletora das bacias
USAe UsB, tem prazo mais extenso podendo estar 50% concluídas até o ano de 2023 e
100% até o ano de 2035 (ver pág. 101- Prognóstico).

• Consideracões e recomendacões finais:

Importante registrar que o Contrato de Programa foi assinado em 29/12/2010, e
já passados 6 (seis) anos e 10 (dez) meses não tivemos avanço de sequer 1% em rede
coletoras implantadas e operando no municfpio. Justificar um prazo tão extenso de
inércia com falência de empresas contratadas, problemas Iicitatórios e também questões
quanto a liberação de recursos orçamento do OGU,nos parece um tanto por menor.

Consequência desta inércia além das questões sanitárias e ambientais são os
inquéritos civis movidos pelo Ministério Público, originados principalmente por
destinação irregular de esgoto sanitário, exemplo disto é a rede coletora existente na
Rua João Olaneck que em função da EBEJ1 e ETE,juntamente com sua linha de recalque
não estarem concluídos. Assim como este caso temos vários no municfpio que poderiam
ser resolvidos com a rede coletora de esgoto sanitário e o seu tratamento.

Outro aspecto importante a salientar, é que o cronograma apenas se refere as
Iicitacões dos contratos de obras que serão abertas pela CORSAN,e estabelece um tempo
estimado para execução destas. Já tivemos licitações que foram abertas sem resultado
efetivo, relatadas pelo próprio diretor-presidente da CORSAN no ofício, ou seja, é
necessário maiores garantias a respeito da execução das metas.

Pág.3de4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

l

A CORSANsugere que seja feita a repactuação do Contrato de Programa, com a
finalidade de regulamentar/legalizar esta proposta, mesmo ela divergindo do PMSB -
Plano Municipal de Saneamento Básico. A fiscalização entende que estabelecer um
cronograma com maior detalhamento e garantias das informações, bem como
participação e validação do Ministério Público, desde que atendidos requisitos mínimos
do PMSB,pode ser apreciada, porém é importante lembrar que a CORSAN,Câmara de
Vereadores e sociedade de Carazinho, validaram o PMSB,e que qualquer alteração deste

deverá ter suas aprovações.

As metas do PMSB podem parecer um tanto exigentes para o momento, porém
estão todas fundamentadas e respaldadas pelo Contrato de Programa existente, além de
já ratificadas pela CORSAN.Garantir que as metas sejam fielmente executadas podem
compensar o período sem investimentos desde 2010 na área de esgotamento sanitário.

Por fim recomendamos apreciação da Procuradoria do Município e Controle
Interno, para os apontamentos realizados acima, e considerando as cláusulas contratuais
do Contrato de Programa nQ 200/2010, execute os procedimentos jurídicos necessários.

Sem mais assinamos abaixo os membros da comissão.

>
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE CARAZINHO
Comissão de Fiscalização - Contrato de Programa nO200/2010

TERMO DE OTlFICAÇÃO - TN

Notificante ..........•........... : MUNiCíPIO DE CARAZINHO

Endereço : Av. Flores da Cunha nO1264 - CARAZINHO-RS

Contratada - Notificada: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Endereço : Rua Caldas Júnior nO120, 18°andar - PORTO ALEGRE-RS

Pelo presente a Comissão de Fiscalização nomeada pela Portaria n° 061/2017, a

qual tem a função de fiscalizar os serviços de abastecimento de água e esgotamento

sanitário concedidos a CORSAN (Companhia Rio Grandense de Saneamento), através do

Contrato de Programa (CP) n° 200/2010, assinado em escrito, tendo em vista a

possibilidade de aplicação da penalidade de ADVERT~NCIA, consoante abaixo indicado:

Descrição dos fatos levantados:

Cláusula contratual ou dispositivo legal descumprido:

CLÁUSULA OITAVA - parágrafo 111 - Operar e manter os serviços de
esgotamento sanitário, incluindo coleta, transporte, tratamento e destino
final do esgoto, nos termos definidos pelo Plano Municipal de
Saneamento;

Subcláusula Quinta - No perldo de 10 (dez) anos, a contar da celebração
deste contrato, a CORSAN assume o compromisso de atender 40 % das
economias de água, com esgotamento sanitário, independente da
obtenção de recursos financeiros extemos, até o limite de R$
30.000.000,00 (Trinta milhões de reais).

Indicação de não conformidade(s) e/ou determinação de ações a serem
empreendidas pela CORSAN:

Considerando a cLÁUSULA OITAVA, Subcláusula quinta, identificamos uma defasagem

quanto ao prazo para o cumprimento das metas do PMSB (Plano Municipal de

Saneamento Básico), metas parciais para atendimento nos anos de 2016, 2017 e 2018 (

metas BO-18, BO-19, BO-20, BO-21 , BO-22, BO-24 do grupo ESGOTAMENTO

SANITÁRIO - REDES COLETORAS) para atendimento desta cláusula. Abaixo

transcrevemos as metas para entendimento:

• META BO-18 Implantação da ligação da EBE J1 com a rede coletora já im

à ETE Jacuí (aproximadamente 1000 m de rede)

Meta do PMSB: 100% para o ano de 2016-2017
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CARAZINHO

Comissão de Fiscalização - Contrato de Programa nO200/2010

Situação: obra contratada e em andamento porém ainda não concluída.

BO-19 Implantação da rede coletora de esgoto (aproximadamente 160 km).

Meta do PMSB: 10% para o ano de 2016, 20% para 2017 e 30% para 2018.

Situação: obra em processo licitatório porém ainda não contratada e iniciada.

• BO-20 Instalação das estações de bombeamento (9).

Meta do PMSB: EBE J1 para o ano 2016, EBE J3 para o ano de 2018.

Situação: obra em processo Iicitatório porém ainda não contratada e iniciada.

• BO.21 Implantação do coletor tronco (aproximadamente 6.500 m)

Meta do PMSB: 30% para o ano de 2017 e 50% para o ano de 2018.

Situação: obra em processo licitatório porém ainda não contratada e iniciada.

• BO-22 Economias atendidas pelo SES público.

Meta do PMSB: 15% para o ano de 2017 e 25% para o ano de 2018.

Situação: obra em processo Iicitatório porém ainda não contratada e iniciada.

• BO-23 Implantação/ Operação/Manutenção na rede coletora: Área J1

Meta do PMSB: 30% para o ano de 2017 e 70% para o ano de 2018.

Situação: obra em processo Iicitatório porém ainda não contratada e íniciada.

• BO.24 Implantação/ Operação/Manutenção na rede coletora: Área J3

Meta do PMSB: 50% para o ano de 2018.

Situação: obra em processo Iicitatório porém ainda não contratada e iniciada.

Prazo para atendimento: 30 dias contados do recebimento do TN

Sanções pelo descumprimento:

Penalidades previstas em Contrato de Programa (CP) n° 200/2010.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CARAZINHO

Comissão de Fiscalização - Contrato de Programa nO200/2010

Carazinho, 6 de agosto de 2018.

Comissão de Fiscalização

1-1=1<Ju.•,l~~1
Marli T. van Riel

Eng Civil CRENRS 174.607
SEPLAN

Secretário da Faze da e
Arrecadaçao

Agente Plan. e Orçamento
SMFA

Secretária de Planejamento e
Urbanismo

10 de Desenvolvimento,
Ciênci T cnologia, Mobilidade

Urban e Meio Ambiente
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qualidade do serviço de

varriç!o

Ampliar a area de
alendmlCnto dos serviços de

capina e roçada

Campanhas de educaçllo

Reduzir a ambiental pcnnnnentes. Prefeitura Municipal
disposição de Reduzir a geraçllo de incenlivando a populaçilo de Canuinho:

resíduos sólidos em resíduos sólidos
CQ.<l7 para o consumo consciente. Depanamcnlo de Meio

alerros as..••im como a aplicaçAo dos Ambiente.J R's (redução. reutilização.
recida em

Conforme
levantado no AlleraçAo do conlralO

diagnóstico. em (mantendo o sistema atual
2015. sAo limpos previsto em contraio com aem média 630
km/mês. Sugere-~e adição das ações descrilas

nm horil.ontcS). Prefeilura Municipal
a ampliação a fim Universalizar o serviço CQ.<l8 Aumentar o serviço dc de Cara1.inho c
dc marllcr ali vias de vamção. v{\rriçilopara I. IOOkmlmês. empresn contralada
públicas limpa ••• a fim de atender o centro.evitando o acúmulo avenidas (Pátria. Flores da
de reslduos e Cunha e Sêo Bento) econsequcntemcnte praças diariamenle,problemas com a
drenagem.
Conforme ContrataçAo de OI fi~al. Prefeitura Municipal

apresentado no
CO-09

intensificando a de Carazinho:
diab'l1Óslico.não é físcali7.ação da prestação do Secrelaria de Obras e

realizada a Implementar o controle ~rvi o Servi os Urbanos
físcali1.ação do

serviço de varriçfto. e a fiscalização na

nilo possuindo prestação do serviço.
lomando a execução Prefeilura Municipalconvicção da mais eficienle. Co-IO

Elaborar e implcmcnlar de Carazinho e
efelivaç:lo do cronograma e rotas. empresa conlmtadaserviço de vaTrição
e a quahdadc do
!iervi o oferecido.

Conforme
levantado no

diagnôslico. em
2015 u serviçu de Ampliar o "i:etViçode capinacapiM e roçada.,
atendeu 11km/mê •• e roçada para

da arca urbana aproxJnladamente 17 km.,a

Sut!ere-se a UniversaliT..aro serviço fim de atender praças e Prefeilura MUlllcipal
CQ-II canteiros centnus de Carao.jnho e

mnpliaç:loa fim de de capina e roçada mensalmente. Atender toda empre'i" contralada
manler as vias
públicas limpas. a area pavimentada

realizando a capina (aproximadamente 285 kml

e roçada a lim de 2 vcus por ano.

evitar a
proliferaçAo de

vetores de doe a,.

INFRA-G£O
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Conforme Cllrllrntaçâo de um liscal. I'refeilura MUrlICifl'11
apresentado no CD-12 intensificando a de Carazinho:
diagnóslico. em fi!õCali7Jlçãoda prestação do Secretaria de Obras e
2015 não era servi o. Servi os Urbanos.
realizada a Implementar o controle

Melhorar/assegurar a fiscalizaçfl.odo e a fiscalizaçoo na
qualidade do serviço de serviço de capina e prestação do serviço.

capina e roçada roçada. n;'lo tomando a execução Elaborar e implementar
Prefeitura MuniCipal

possuindo mais eficiente CQ.13 de Carazinho e
convicção da cronog.rama e rotas empresa contrarada
efetivnç;'lo e u
qualidade do

servi o oferecido
Confonne Cal"acitar os funcionarios Eml"resa tcrceiri7.ada

diagnosticado em CQ.14 responsáveis pelo serviÇO respon~vel pelo
2015. os resíduos de ca ma e r~llda serviço.
de capina e roçada Instruir e informar demais

Empresa terceirirnda
são enviados para [) CQ.15 envolvidos na atividade.

respon~vel pelo
alerm de RSU do servi o.

Dispor adequadamente os municipio Porém. Adequar a destmação
os resíduos final dos reslduos dereslduo ••de capina e roçada provementes da capma e roçada

capma e roçada Dispor os residuos de Empresa terceirizada
podem ser enviado •• CQ.16 capina e roçada no aterro de responsável pelo
para o aterro de poda do municipio serviço

poda do mumcipio.
vi"to que se trata de
reslduos or Anteos
Foi diagnosticada a Contratação d~ O I fiscal a

Prefeitura Municipal
realização de podas CO-17 fim de fi!õCalizarcortes e

de Call17jnho:
megulares no disposição irregulares.

Departamento de Meio
municlpio e Il Ambiente.

disposição desses Criaçllo e imp1crJl('ntaçtlo
reslduos em via" de regulamentação Prefeitura Municipal

Reali7.aro serviço de poda publicas e terrenos Implemcnlar o controle
CQ.18

municipal, a fim de de Carazinho:

com periodicidade e baldios. Esta e a fJscahlllçAo na penalizar os mponsaveis Departamento de Meio

qualidade em toda D arca pr.itica poJe estar pn:stllçllo Jo servii;o. quunrJo possível identifidl- Ambiente

urbana vinculada à tomando a execução los.
inexistência de mais eficiente. Criaçi'lo e implemenlação

roteiro e frequênclU de um canal de ouvidoria Prefeitura MuniCIpal
pura IIexecuç30 para a comunicaçdo de de Carazinho:
deste tipo de CD-19 corte e dl"posiçAo irregular DepllrtllffiCnlna ser

serviço, devido à de reslduos de poda. assim criado para gcslâo do-;
deficil!nc18 de como para a solicitação do 4 ei);os de saneamento
e ,!iralll~'-"'_t~e servi o .

C.JfüJnho IM'RA-GEO



Coleta
Selelivll

Ampliaçll.o da arca de
atendimento da coll:la

seletiva

m1l.0de obra, visto
que o municlpio
conla com arc=na!>
três funclonario!>,
sendo possível
atender com
periodicidade

apenas as praça!>,
canteiros cenlrnl5 e
solicitações da
populaçllo

Conforme
levantado no

diagn&õtico, pane
da área central era
alendlda pela eolela
!>e1ctiva,e mui las

vele!> os
contêineres eram

alocados
individualmente.
Desta fonna
sugere-se a

ampliação da arca
de alendimento e a

alocaçAo dos
mesmos em . rt:s.

Universalizar o serviço
de poda

Univcrsalil..ação da
coleta seletiva

CQ-20

C0-21

CQ-22

CQ-2J

C0-24

CQ-2S

C0-26

CD-27

C0-28

CQ-2Q

C0-30

Crinçi\o de 11mecoponlo
junto à Secretaria de Ohras

para a disposiçlio de
residuos pronnientcs de
pequenas podas de jardins
em cont!ineres metálicos
para posterior destinaçllo
dos residuos no ateITO de

__ a

Atender 1()()oIo da área
urbana

ContrataçAo de quatro
funciomírios.

RealilUçllo de treinamentos.
a fim de Citpacitar os

t~nicos responsaveis pelo
servi o de

Aquisição de um caminhão
com ceslo aerco para a
reali7..ação de podas em
arvores de grandc ponc.
OU terceirizar o servi o

Aqulslçllo de um caminhão
~l.~~ue o':!...h:rc.:eiriL:'tr
AquisiçJo de Irês

moto!t"eITa'l. ou terceirizar.
Aquisição de dua<;

moto as ou terceirizar.
AqUISição de um tnlurador

de residuo or "nico.
Locução c/ou Aquisição de
245 contêineres para o
acondicionamento de

reslduo seletivo e 145 f'Illra
o acondiclOnamenlo de
res(duo orgânico para

atendimento de toda a area
do eentro e Avenidas (S.1Io
Bento, Piltna e Flores da

C~'!..ha .

Alocação dos contêineres
aos pares (rc!l.lduo orgânico

e residuo selelivol.

Prefeitura Municipal
de Carazínho:

Sccrelarm de Obras e
Serviços Urbanos

Prefeiturtl Municipal
de Camlinho

Secretaria Municipal
de Planejamento,
Urbanismo e Obras

Públicas
Prefeilura Municil'81
de Carazinho: DEMA
Prefeiturt!. Municipal

de Carazinho:
Depunamenlo de Meio

Ambientc.

Prefeitura Municipal
de Cafalinho' DEMA

Prefeílura Municipal
de Cutarinho: DCMA
Ilrereiluru Municipal
de Carazinho: DEMA
Prefeitura Municipal
de Cafll1inho: DEMA
Prefeitura Municipal
d~ C,!l}I;linho: DEMA

Prefeitura Municipal
de Carazinoo:

Secretaria Municipal
de Planejamt:l1lo,
Urbanismo e Obras

PUblicas

Prefeitura MunicIpal
de Cara7.inho:

Secrelaria Municiral
de Planejamento,
Urbamsmo c Obras

Publicas_

CãfáZinho !tERMiEO



Para a I'releitum Municiral
ulliversal1zaçllo do Aquisição de um caminhão

de Carazillho.
sislema de coleto

CD-31 comp"ctodor com 25m' de
Secretaria Municipal

seletiva, sugere--se de Planejamento,
que nos demais capocidade Urbanismo e Obras
boirros a coleta PUblicas
seletiva seja Estudo e elaboraçlln de l.eircali7.ada porta a Municlplll que regulamenta Prefeitura MUnlcipal

porta. através da
implantaçllo de CD-32 11coleta seletiva pOnil a de Curazinho:

lixeiras sob 1"'Orta.com prazo para Departamento de MelO

responsabilidade
adequoçfto e multa para Amhiente

dos eradores.
mfratores.

Foi diagnosticado
que a falia de Campanha'! de educaçll.o

conscientização da
I"'Opulaç1l.oquanto

ambiental permanentes.
Conscientí7.ar a instmindo como deverá. ser I'refel!um Municipal

Conscientizaçlio da ao funeionamenlo POPUlllÇé'iOsobre a realí7roa a !lCgregação dos de Carazinho:
populaçâo da coleta seletiva correta segregaçll.o dos CD-33 residuos nos dOlUlCilios,e o Departamento de Meio

acarreta no
acondicionamento residuos. correto ilcondicionamento Ambiente.

incorreto dos
dos mesmos nos

reslrluos nos eontêineres c lixeiras.

contêineres.

Definiçllo e implemenlaçll.o
Prefeitura Municipal

CD-34 de Carazinho e
de rota e horario de eolela em resa contralada

Devido à falta de Comunicar a população
Prefeilura Municipal

de Carnzínho:
um roteiro pura a CD-3S quanto aos horá.rios de Departamento de Meio

coleta. foi colela definido~. Ambiente
diagnosticada a flrefellura Municipal

Melhorias na preslaçfto de sobreposição de Tomar a execução do de Carazinho.
!õCrviçode coleta selellVa. rota.••ocaSIOnando serviço mais eficieOlc. Fiscalização do serviço Secretaria Municipal

maiores Cll!ilM. CD-36
ausência de hotirio preslado de Planejamento,

fixo e possíveis
Urbanismo e Ohras

Públicas
falhas na coleta dos Prefeitura Municipal

reslduos.
Criaçao de um canal para

de Cant7jnho
C0-37 Depanamento a serreclamaçllcs e sugestões. criado para gt:st1\odos

•• eixos de saneamento.

CSfãi:Jnho INFRA-GEO



Hahorar e implementar
campanhas permanentes de
conscientização do destino

Devido ã correto de residuos de
Ampliar a área de

deficiência na
pilha~ bateria!<,lâmpada~, Prefeitum Municipal

atendimento das camflanha.~ divulgação das Co-38 pneu!<.óleos lubrificantes. de Cant:t.inho
Logistiea de coleta de resíduos

campnnha'l de
eletroeletfÓmcos, Departamento de Meio

re,,'ersa especiais (pneus, pilhas.
coleta de Rsiduos Atender tooos os embalagens de agrotóxicos, Ambiente.

(resíduos baterias e eletroeletmnicos)
especiais. residuos geradores entre outro<;que podem

especiais) realizada pela Prefeitura estar inclusos dentro de
Municipal de Cnrazinho em eletrocletrônicos programas de logisticasão disro<;tO<;parceria com empresas. Inadequadamente. reversa

Elaborar campanhas de Prefeitura Municipal

C0-3Q divulgação dos programas de Cara •..inho:
de recolhimento de residuO!'i Departamento de Meio., CtaIS. Ambiente .

orçÃo OI - F.XH:llT,\R NOV,\ CtUll~\
A celula de
disposição do

aterro sanitário de
Carllzinho atingiu a
sua capacidade Prefeitura Municipal

C(ln'lOmedida provisória os máxima, e ate ser Definir o aterro sanitàtio
de Caralinho

rec;lduosdomiciliares definido o destino Dispor adequlldunlente C()..IO que-os RSU gerados em Secretaria Municipal
deverAo ser enviados para final dos resíduos os RSIJ. Canuinho serão destinados.

de Planejamento.
outro município do município os Urbanismo e Obms

mesmos deverão PUblicas
ser cnviados para
outro município
l:omuterro
licenc!ll_d~

Prefeilura Municipal

Disposição C()..II SolUCIOnarproblemas com de Caruzmho:
\'otamento de chorumc:. S«relaria de Obras eFinal Servi os Urbanos.

A atual célula de Preft'Ítuta Municipal
Encerrar a célula de dísposiçllo já Regularit..ar o aterro de Cat37.inho'

disposição atingiu a sua sanitário de Cata7inho.
C()..I2 Cobcnura final. Secretaria de Obras ecapacidade de Servi os Urbanos.armazenamento, Prefeitura MuniCipal

CQ-43 Sistema de drenagem das de Cara:t.inho:
águas superficiais. Secretaria de Obras e

Servi os Urbanos.
A célula de Análi!<edos estudos
disposiçllo do referentes a avaliaçllo da Prefeitura Municipal

Ddíniçao do destino final aterro sanitário de Determinar o local de viabilidade técnica e de Carnzinho:
dos reslduas sólidos urban~ Carazinho ntingiu a disposição fmul dos CQ-44 eCOnOmicade alternativas Departamento a ser

de Carazinho. sua e0f\8cíd3de e a RSU. de disposiçâo final dos criado para gestao do<;
mesma será rtsiduos sólidos .• eixos de saneamento

" encerrada domiciliares do munici 'o.

Cá1'üínho IM'RA-GEO



Prefeitura MUnicipal

Oefinir o melhor CQ.4S
de Cara;r.inho:

Secretaria de Ohra'l eprocedimento em Regularizar o aterro Servi os Urhanos.termos de
qualidade e menor sanilário de Carll7.inho Operaç;1n do aterro Prefeitura Municipal

de Carazinho:custo ao mumcJpio. CQ.46 sanitãrio de resldoos sólidos Secrelaria de Obras e
de Carazinho. Setvi os Urbanruõ

O municlpio não Prefeitura Municipal
possui um controle

C0-47 Inststaçll.n de halança de Carazinho:
da geração de Secretaria de Obras e
resíduos sólidos Servi os Urbanos.
devido à falia dt:" Controlar a geraçao de
balança no aterro residuos sólidos do Prefeitura MUOlcipal
sanitário. Desta municipio. Contrataçao de um de Cara7.inho:foro\a sugere-se a C().48 funcionário para registrar as Secretaria de Obra'l einslalaçdo a fim de pesagens.. Serviços Urbanos.realizar a pesagcm
dos caminhõcs.

Prefeitura Municipal

CQ.4Q ImpermeabilízaçJo do piSO de Curazinho:
em conformidade com a lei. Secretaria de Obras e

Serviços Urbanos.

Dispor os residuos Prefeitura de
CQ-SO Conserto da esteira Cara7.inho: Secretariadomiciliares no alerro de de Obras.RSU do municlpio. Prefeitura Municiplll

Modemi7.açdo e
CQ-SI Con"Crto da I"ren~ de Camzinho:

ampliação da estrulura Secretaria de Obras.
Reduzir os custos c:<isteme de Iriagem Estruturação de a'õ.c;ociaçl!es
com a disposiçl1o para melhoria do serviço e coopcrati ••.as de eatadores. Prefeitura Municipal

de reslduos sólidos, de segregação de CQ-S2 objeti ••.ando a in~rçao de de Carazinho:
malerillis reçicloveis, Secrelaria dainsenr os cutadores possibilitando 11

catadores na triagcm dos Assistc:ncia Soeifllno sistemll de resíduos da eolcta seletiva.
coleta seletiva. implunlaçtlo dc novas Imptantaçâo de cursos dell.<;.sociaçõcsJcooperali••.a

capacitação visando a
Prefeitura Municipal

s e a incJu<;fJosocial dos de Carnzinoo:
catadores. CQ-S3 su.<;.lentahilidadede Secretaria daaS!lOCiaçôcslcooperalí••.a de Assistência Social

eatadores.
Prefeitura Municipal

Reciclar 8()OIo dos residuos de Carnz;nho
Secrt:'lariu de Obras e

CQ-S4 reciclA••.cis gerados no Serviçosmunicipio. Urbanos/Departamento
de Meio Ambiente

Possuir dadO" Criação e implementação Prefeitura Municipal
qUllnto tiO••.olume Registrar a quantidade de um inventArio quali- de Cltrazinho:
de reslduos sólidos de resldoos enviados CO-SS quantitativo dos resíduos Departamento a ser
en ••.iados para pora reciclagem. cn ••.iados para reciclagem. criado para geslao dos
recida em 4 eixos de saneamento

CS1tiinho INFRA-GEO



OH - (Wç.\.() 02 - ENVI \R OS lu:sIlU1(}S '";\lU (}lJTR() .\IU~IC.h'IO

Enviar os reslduos
domiciliares para oulro

municipio.

Definir o melhor
procedimento em

tcnnos de
qualidade e menor
custo ao munícipio.

Reduzir os cuslo,"
com a disposição
de re••lduos~lidos.
im:erir os caladnre"l
no sistema de
coleta selell\'11

Possuir dados
Quanto ao volume
de reslduos sólidos
enviados para
Tecicla em.

OisJlOf adequadamente
o"lRSU.

Modernização c
ampliação da estrutura
existente de triagem

pata melhoria do serviço
de segregação de

materiais recicl:iveis.
po<Osibilitando a

implantaç/lio de novas
assocluçõeslcoo~rnti vu
5 e a indus..'lo !Klein1dos

catadores.

Registrar a quantidade
de reslduos enviados
para reciclagem.

C().S6

C().S7

C().S.

C(),SQ

CO-6O

CQ.61

CQ-62

CQ.63

CO-64

CQ.6S

Definir ~pon~vel pelo
controle dos registros do
volume do••reslduos que

são enviados para
redem em

ElaboraçAo de um cadastro
de deJlÓSitos. sucaleiroo; e
indústrias recieladora.••.

Elaboraçlio de contrato
entre a Ilrefelllua Munteipó,1

de Carazinho e
responsáveis pclo aterro

saniláno.

Impermeabiliz.aç30 do piw
em conformidade com a lei.

Conserto da esteira

Conserto da prensa

Estruturaçl'o de associações
e cooperatIvas de eatadores.
objctivando a inserçllo de
ca!adores na triagem dos
residuos da coleta seletiva.
Implanlaç/lo de cursos de
capacitação visando a
sustentabilidade de

a••sociaçt\cs/cooperativa de
catndnrcs

RecieJar 80% dos resíduos
reçiclâveis gerudos no

municipio.

Criaçllo e implementaçao
de um inventario quali-
quantitativo dos resíduos
enviados para reciclagem

Prefeitura Municipal
de Car.V-lnho:

Departamento a ser
criado para gest.1l.odos
4 eixos de sanenmc:nlo.
Prefeitura Municipal
de Carazinho

Departamento de Meio
Ambiente.

Prefeitura Municipal
de Carazmho:

Secretaria MuniCipal
de Planejamento.
Urbanismo e Obras
Publicas e SEPLAN
Prefeitura Mumcipal
de Carazinho.

Secretaria de Obras e
Servi os Urounos.
Prefeiturn Municipal
de Carnzinho.

Secretaria de Obras e
Servi os Urbanos.
Prefeitura MumcipaJ
de Carazinho

Secretaria de Ohras e
Servi os Urbanos.

Prefeitura MuniCIpal
de Canuinho
Secretaria da

Assistência Social

Prefeitura Municipal
de Carazinho
Sccl'etaria da

Assistência Social

Prefeitura Municipal
de Carazinho:

Secretaria de Obras e
Serviços

t lrhanos/Departamento
de Mcio Ambiente
Prefeitura Municipal
de Cumlinho:

Departamento l'l ser
criado para geslllo do!':
-4 eixos de snneamento

ClFãtinho N'RA-G£O
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Possuir dndos
quanto ao volume
de re5lduos sólidos

enviados para o
alerro sanitário.

()U - opçAo 3 - íERCEIRllAR TODOS

Fonte: PMSIl de:CJll1l7lnho, 2015.

Prefeitura Municipal
de Cara/inho:

Depanamento a scr
criado para gestao dos
4 eixos de saneamento.

Prefeitura MUniCipal
de Carazinho

Depunamento de Meio
Ambiente.

Prefeitura Municipal
de Carnzinho:

Depl.lnamento a ser
criado para gestão do!:
4 eixos de saneamento.

Prefeitura Municipal
de Carazinho

Departamento a ser
criado l)ata gcstllo dos
4 eixos de saneamento.

Prefeitura Municipal
de Carnzinho:

SEPLAN
Prefeitura Municipal

de Carazinho:
SEPLAN

Prefeitura Municipal
de Carazinho:

Depanamento a ser
criado para gesltlo dos
4 eixos de saneamento.

Prefeitura Municipal
de Carazinho:

Departamento a ser
criado para gestão dos

quatro eixos de
saneamento

Prefeitura Municipal
de Carazinho:

Dcpanamento de Meio
Ambiente.

Empresas que prestam
!i.erviço.

Criação e implementaço'lo
de um inventârio quali.

quantitativo dos residuos
enviados para o aterro.

Abenura de edital para
Iicitaçao

Divulgação dos serviço ••de
coleta de reslduos dc

const /lo e demoli ;\0.

Concessão a empresa
vencedora

Criaçllo e implementação
de um invenlário quali-

quantitativo dos resíduos
gerados

Drfinir responsável pelo
conr.rolc dos registros do

volume dos resíduos
gerado!'io

Oc!'ioenvolver e implementar
programas de educação

ambiental

Definir responsavel pelo
controle das condicionantes
impostas no conlrato.lllim
de a.'lscgurar li qualidade do

serviço prestado pela
tcrceiril.ada

CQ-7'

CQ-73

CQ-75

CQ-71

C()..12

CQ-70

CO-<>9

Eliminar a dispo<õiçtln
incorreta dos reslduos
da construção civil.

Manter os registros de
gera~o atualilado<:

Detinir respons3vel IlClo
controle dos regi!>lros do

CQ..66 volume dos residuos que
são enviaJos para

reciclagem.

E1aboraçAo de Uni cadastro
C0-61 de dcpó!ütos. sucateiros e

indústrias reçicladorRS.

Registrar o \'olutnc de
reslduos destinados no CD-68

aterro.

Implementar o controle
e o fiscah7..açilo dos
serviços prestados

COnltntação de urnn
empresa especializada
para rt"til.nr o serviço

de coleta e opcraçtlo do
aterro sanitário.

S SERViÇOS OE CiERENCrAMENTO DOS RESlDUOS

Possuir dados
quanto ao volume

de reslduos de
serviços de saúde

gerados no
munidpio

Realizar a
disposição correta

dos resíduo ••da
construçAo civil.

Definir o melhor
procedimento em

tennos de
qualidade e menor

custo ao municlpio

Garanlir B
disposição

ambienlalmenle
adequ.tJa dos

residuos sólidos
A5.~gurnra
qualidade do

serviço prc!>tado
la em resa.

Acondicionar e dispor os
RSCC de fonna adequada

Reali".ar a concessão do
serviço de eolela c operação

do aterro samlário.

Reali:t.ar le"anlamenlo dO!'
reslduos de serviÇCK de saude

gerados no municipio.

Resíduos
Sc\lido!'l da
Construção

Civil

ResiJoos
de Sen';ço-.

de Saúde

Cmlmho
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