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AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2021

Às 13h35 do dia 30 de agosto de 2021, no Auditório Vereador José Nantala
Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada à Praça
Hafiz Abi Chedid, 125, teve início a 7a audiência pública do corrente exercício,
convocada pelo Edital n° 97/2021, para debates com a população acerca do
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 19/2021, de autoria do prefeito Jesus
Adib Abi Chedid, que dispõe sobre a revisão do Plano Municipal de Saneamento
Básico previsto na Lei Complementar n° 708, de 18 de novembro de 2011, e Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Bragança Paulista previsto
no Decreto n° 2.358, de 06 de outubro de 2016, e dá outras providências. A
audiência foi presidida pela vereadora Fabiana Alessandri. No decorrer dos
trabalhos, foi registrada a presença da presidente da Casa, Gislene Cristiane
Bueno, dos vereadores Marco Antonio Marcolino e Marco Leitão, da secretária
municipal de Meio Ambiente, Nádia Zacharczuk, da assessora de gabinete
Stefania Penteado Corradini Rela, do gerente de departamento da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo — Sabesp, Juan Carlos Rodrigues
Mallo Vasquez, e dos demais cidadãos cujos nomes constam na lista de presença
(Anexo I). Dando início à discussão, a presidente Fabiana Alessandri
cumprimentou as pessoas que estavam acompanhando pela internet e passou a
palavra à secretária Nádia Zacharczuk, que introduziu o assunto dizendo que os
planos de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos vêm
sendo estudados desde 2019 e que houve uma parceria bastante estreita com a
Sabesp no processo de revisão. A assessora Stefania Penteado Corradini Rela
acrescentou que a empresa Amplar Engenharia e Gestão Ambiental Ltda. também
participou desse trabalho e que o documento final foi elaborado com base no
diagnóstico da situação atual do saneamento básico em Bragança Paulista e nas
metas dos planos anteriores, verificando seu cumprimento e possíveis falhas.
Disse que essas informações, somadas à análise de campo realizada em 2020 e a
dados qualitativos e quantitativos, incluindo os do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento — SNIS, permitiram a elaboração de um
prognóstico com novas metas e que todo o documento foi submetido ao sistema
de consulta pública e debatido em audiência com possibilidade de participação
coletiva. Novamente com a palavra e utilizando como base o material que consta
nesta ata como Anexo II, a secretária Nádia Zacharczuk deu início a sua
apresentação e elencou os 4 pilares do saneamento — abastecimento de água,
esgoto, drenagem e resíduos sólidos —, destacando a importância de trabalhá-los
para garantir a saúde e a qualidade de vida da população. Explicou também que o
Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos trazem um conjunto de estudos, diretrizes, prioridades e
metas para garantir a universalização do acesso aos serviços de abastecimento
de água, esgotamento sanitário — ambos geridos pela Sabesp —, coleta de
resíduos sólidos — sob a responsabilidade da Carretero Agência de Viagens,
Turismo e Fretamentos Ltda. —, e drenagem — gestão conjunta de algumas
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secretarias municipais. Ato contínuo, apresentou todo o diagnóstico do projeto,
trazendo dados atuais referentes ao saneamento básico no município, explicando
o conceito de áreas atendíveis e mostrando como funciona o Sistema de
Abastecimento de Água — SAA e o Sistema de Esgotamento Sanitário — SES, e
falou sobre o Sistema de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, elencando
informações a respeito da coleta, transporte e destinação do lixo e explicando a
divisão entre os serviços que são de responsabilidade da Prefeitura, os
terceirizados e os que devem ser executados pelo próprio gerador. Na sequência,
comentou sobre o aterro sanitário, sobre os resíduos da construção civil, podas e
grandes volumes e sobre o lixo reciclável, mencionando os Ecopontos e
destacando a necessidade de se fazer um trabalho de educação ambiental junto à
população, e explicou sobre o Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais, apresentando algumas obras que foram executadas no município em
combate às enchentes e ao assoreamento de mananciais. Encerrada essa
primeira parte, deu início à apresentação do prognóstico do projeto, enumerando
as metas de curto, médio e longo prazos para abastecimento de água e
esgotamento sanitário e ressaltando que foram elencados alguns bairros que
precisam desses serviços com urgência, mas que o plano não é engessado e
pode sofrer alterações conforme o surgimento de novas demandas. Com relação à
parte financeira, o gerente Juan Carlos Rodrigues Mallo Vasquez explicou que o
quadro de investimentos foi elaborado no ano anterior, com o contrato firmado
entre Prefeitura e Sabesp, e que abrange o período de 30 anos. Disse que foi
previsto o valor total de R$ 61.376.000,00 para abastecimento de água e R$
42.657.000,00 para esgotamento sanitário e que a Sabesp já vem adiantando
diversas obras previstas no projeto. Novamente com a palavra, a secretária Nádia
Zacharczuk mostrou as metas para a gestão dos resíduos sólidos, destacando a
de aproveitamento energético e a de ampliação do sistema de coleta seletiva para
100% na área urbana, e detalhou o que foi planejado para os resíduos da
construção civil, os volumosos, os verdes, os de serviço de saúde, os de logística
reversa e os agrossilvopastoris. Para finalizar, falou das metas para o sistema de
drenagem urbana, reforçando os problemas de enchentes e inundações
enfrentados no município, e lembrou que Bragança Paulista tem Áreas de
Preservação Permanente — APP dentro da cidade. Dando sequência, a assessora
Stefania Penteado Corradini Rela apresentou a tabela de valores médios a
serem pagos pelos serviços de gestão de resíduos sólidos e disse que os cálculos
foram embasados em pesquisas de mercado e no próprio contrato com a
Carretero. Afirmou também que, após a aprovação do projeto, será criada uma
comissão para acompanhar a execução das metas, emitir relatórios e submetê-los
ao conselho, seja do meio ambiente ou outro que venha a ser constituído, e
mencionou o controle social, destacando as reuniões periódicas que serão feitas
pelas secretarias de Serviços, de Obras e de Meio Ambiente. Por fim, lembrou que
os planos trazem metas para até 20 anos, mas que em 2025 serão novamente
revisados, conforme determina a lei. Encerrada a explanação, a presidente
Fabiana Alessandri registrou seus agradecimentos, disse que aprendeu muito
com o material apresentado e parabenizou a equipe pelo trabalho. Ato contínuo,
perguntou se as metas previstas na revisão de 2016 foram cumpridas e a
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assessora Stefania Penteado Corradini Rela deu resposta a)firmati a, '''' ''''
que o anexo do projeto traz todo o investimento que foi feito e as obras que foram
realizadas. Ressaltou que os planos anteriores eram mais genéricos e não
indicavam especificamente os bairros e as intervenções que deveriam ser
executadas, mas que isso foi corrigido na versão atual. Novamente com a palavra,
a presidente Fabiana Alessandri perguntou se existe a possibilidade de fazer o
recolhimento dos defensivos agrícolas na própria zona rural e a secretária Nádia
Zacharczuk respondeu que a coleta desse tipo de resíduo deve ser feita por
logística reversa, ou seja, é de responsabilidade da empresa que fez o defensivo e
do agricultor que o utilizou. Destacou que o papel da Prefeitura é incentivar a
criação de pontos específicos de coleta e exigir que as empresas façam esse
recolhimento no campo e de forma organizada, porque são resíduos perigosos. A
presidente Fabiana Alessandri perguntou então quais foram os critérios, com
relação ao abastecimento de água e rede de esgoto, para definir os bairros
contemplados no projeto e a secretária Nádia Zacharczuk respondeu que as
decisões foram embasadas na demanda da própria população e no fato de alguns
bairros não terem adutoras para condução da água. Para complementar, o gerente
Juan Carlos Rodrigues Mallo Vasquez explicou que foram escolhidas áreas que,
de acordo com os estudos, estão próximas do crescimento urbano. Novamente
com a palavra, a presidente Fabiana Alessandri solicitou a inclusão do Portal São
Marcelo entre os bairros que serão contemplados com instalação de rede de água
e o gerente Juan Carlos Rodrigues Malio Vasquez ficou de fazer estudo para
verificar a viabilidade da solicitação. A secretária Nádia Zacharczuk reforçou que,
embora alguns bairros não tenham sido citados no projeto, não há impedimento
para que tais ações sejam realizadas, porque o plano traz a possibilidade de
expansão conforme as demandas e o crescimento da cidade. Dando sequência, a
presidente Fabiana Alessandri defendeu a retirada de lixeiras comunitárias nos
locais onde há o serviço comum de coleta de lixo e perguntou se, quando for
necessário mantê-las, é possível readequar o formato e o tamanho, colocando
tampa. Em resposta, a secretária Nádia Zacharczuk disse que a retirada dessas
lixeiras evita o acúmulo de resíduos no mesmo local, mas exige outra forma de
coleta, ponto a ponto. Opinou também que a readequação do formato é medida
necessária, mas que a tampa pode ser um problema, já que muitas pessoas
jogam os sacos de lixo sem descer no carro. A presidente Fabiana Alessandri
falou então da drenagem e da limpeza dos cursos d'água e perguntou se é
possível acelerar as licenças para a execução desses serviços. Em resposta, a
secretária Nádia Zacharczuk disse que essas autorizações são emitidas junto ao
Departamento de Águas e Energia Elétrica — DAEE e que o prazo mínimo para
obtê-las é de seis meses, salvo em casos emergenciais. Informou, no entanto, que
uma boa alternativa é enviar um único relatório com todas as intervenções, porque
a cada novo processo a análise se inicia do zero. Na sequência, o vereador Marco
Antônio Marcolino fez uso da palavra e comentou sobre o contrato de 30 anos
firmado entre a Sabesp e a Prefeitura, afirmando que a companhia vem realizando
excelente trabalho na cidade. Ato contínuo, perguntou de que forma os futuros
governos municipais devem contribuir para que as metas estabelecidas sejam
cumpridas e para que o andamento das projeções não seja prejudicado. Em
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resposta, o gerente Juan Carlos Rodrigues Mallo Vasquez disse que as obras
previstas em contrato estão bem encaminhadas e que a transição de governos
não vai prejudicar os planos de investimento da Sabesp, que já estão garantidos.
Disse que a companhia tem feito todos os estudos e que já avançou bastante,
tanto que em 2022 serão gastos quase 20 milhões de reais em obras, cumprindo o
que foi previsto para investimento do 1° ao 4° ano. Novamente com a palavra, o
vereador Marco Antônio Marcolino reforçou a importância de se investir em
educação ambiental, mencionou a falta de orientação e fiscalização por parte do
Poder Público para que as pessoas cumpram suas obrigações com relação aos
resíduos da construção civil e lembrou do projeto de sua autoria, aprovado no
mandato anterior, que prevê a absorção, pela Prefeitura, de materiais de
construção servíveis doados por particulares, a fim de repassá-los para quem
precisa. A secretária Nádia Zacharczuk parabenizou o vereador pela iniciativa e
disse que o maior problema envolvendo essas sobras de material é com relação
ao volume, que é grande, e ao espaço necessário para armazená-lo. Disse que
alguns Ecopontos também têm ficado superlotados e que a gestão de tudo isso
não é simples. O vereador Marco Antônio Marcolino disse que entende a
dificuldade, mas que inicialmente a própria Secretaria Municipal de Serviços
poderia fazer esse trabalho, como se fosse um projeto piloto, utilizando nas obras
da Prefeitura o material doado. Encerrados os questionamentos dos vereadores, a
munícipe Assunção Santos fez uso da palavra e observou que o Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, revisado em 2016, não foi aprovado
pela Câmara Municipal. Ato contínuo, pediu explicações a respeito do contrato que
foi firmado com a Carretero e mencionou que a atual Administração, dentro de
suas propostas para 2021, pretendia instituir a Parceria Público-Privada — PPP
para fazer a gestão dos resíduos no município. Disse também que os valores
contemplados no anexo de cidade sustentável dentro do Plano Plurianual — PPA
2022-2026, que seriam os mais adequados para aplicação nas metas
apresentadas, não constam no montante destinado à Secretaria de Meio
Ambiente. Falou também da denúncia protocolada no Ministério Público contra o
município em razão de resíduos da construção civil, mencionou que os 196
loteamentos clandestinos da cidade deveriam ter sido contemplados na renovação
do contrato com a Sabesp e destacou que a referida companhia já está
praticamente com a sua meta cumprida, uma vez que faltam apenas 20 milhões
de reais a serem aplicados. Solicitou também que os investimentos da Sabesp e
da Prefeitura sejam apresentados separadamente no projeto, destacou a
necessidade de aumentar o número de Ecopontos na cidade, afirmando que as 13
estações prometidas já constavam nas metas da Administração anterior, e
perguntou quantas cooperativas de reciclagem estão atuando no município. Para
encerrar, disse que o aterro sanitário da Empresa Bragantina de Varrição e Coleta
de Lixo Ltda. — Embralixo tinha nota 10 na avaliação da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo — Cetesb e perguntou por quê os resíduos têm sido levados
para Paulínia. Com a palavra, a secretária Nádia Zacharczuk explicou que o
contrato com a Carretero, que tem vigência de um ano, não é emergencial, tendo
sido firmado mediante licitação, e diz respeito à execução dos serviços de coleta
que vinham sendo feitos pela Embralixo. Disse também que não substitui a PPP,
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que ainda deve ocorrer. Com relação aos valores contemplados no PPA, explicou
que não é só a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que faz a gestão dos
resíduos no município, então os montantes constam também na Secretaria
Municipal de Serviços. Ato contínuo, disse que os 13 Ecopontos constam no
estudo que foi feito para a elaboração dos editais da PPP, chamado de
Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, então o número permaneceu.
Contou que, além do Ecoponto que fica no Parque de Exposições Dr. Fernando
Costa — Posto de Monta, estão sendo implantados mais dois no bairro da
Planejada, um deles dentro do Supermercado União, como contrapartida. Falou
também das duas cooperativas de catadores existentes no município, que estão
passando por processo de reestruturação, e disse que a intenção do Executivo é
seguir com a parceria, aumentando para cem por cento a coleta de recicláveis.
Para finalizar, disse que os inquéritos em andamento no Ministério Público já estão
sendo tratados, que a ideia agora é direcionar os resíduos da construção civil para
empresas que possam fazer sua reciclagem e que a Prefeitura está firmando novo
contrato para recolhimento desse material nos Ecopontos. Na sequência, o
gerente Juan Carlos Rodrigues Mallo Vasquez voltou a fazer uso da palavra e
explicou que, em sua fala anterior, quis dizer que, dos 20 milhões de reais que
estavam previstos para investimento da Sabesp do 1° ao 4° ano, já foram
executados 7,5 milhões para abastecimento de água e rede de esgoto e mais 12
milhões estão em andamento para outras obras. Destacou que o total de recursos
a serem investidos nos 30 anos de contrato chega a quase 105 milhões de reais.
Encerrados os questionamentos, a presidente Fabiana Alessandri agradeceu a
presença de todos e lembrou da próxima audiência sobre o assunto, a ser
realizada em 1° de setembro, quarta-feira. A munícipe Assunção Santos sugeriu
o envio de convite à empresa Carretero e ao Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente — Comdema, mas a presidente Fabiana Alessandri afirmou que a
audiência é pública e que o edital foi divulgado na imprensa. Sem outras
manifestações, os trabalhos foram encerrados às 15h37. De tudo o que houve, eu,
Glaucia Mariana Cesila Ferreira, ANsistente de Gestão
Legi lativa, lavrei a presente ata, revisada por \J\fv;tp,u,,J).
Marcelo
Martins, Especialista em Gestão Legislativa, que, lida e considerada conforme, vai
assinada pelo presidente da audiência. Para constar, assessoraram os trabalhos
os servidores Glaucia Mariana Cesila Ferreira e Gabriel Pedro Moriondo, do
Departamento Legislativo, e Jaqueline Montoya Mariano e Kleber de Oliveira
Murça, do Departamento de Comunicação Institucional. Casa do Poder
Legislativo, 3 de setembro de 2021.

Presidente da audiência pública
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2. 19/2021

- Dispõe sobre a Revisão do Plano de Saneamento Básico previsto
na LC n2 708, de 18 de novembro de 2011, e Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Bragança Paulista e o
previsto no Decreto n2 2358, de 06 de outubro de 2016.

OBJETIVO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
• APRESENTAR O PROJETO E MINUTA DO PLANO;
• ENVOLVER A POPULAÇÃO NA DISCUSSÃO;
• REALIZAR A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE
COLETIVA NA PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS
AMBIENTAIS;
• ESTIMULAR OS DIFERENTES ATORES SOCIAIS A PARTICIPAREM DE
TODOS OS PROCESSOS QUE ENVOLVEM A GESTÃO AMBIENTAL.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 23/11/2020
Audiência Pública

de Meio Ambiente - 23/11A
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ano morte

Do Carmo de Saara

1 .04,42/11649

Link da consulta pública e audiência pública:
https://braganca.sp.gov.br/servicos/consultaspublicas
https://www.youtube.com/watch?v=Zu-CdD kepo
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Link da ata da audiência pública on line:

https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a
57 O 1 02122020155823.pdf

QUAL É A IMPORTÂNCIA DO SANEAMENTO BÁSICO?
ÁGUA
ESGOTO
DRENAGEM
RESÍDUOS

SAÚDE
QUALIDADE DE VIDA
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SANEAMENTO BÁSICO
. Conjunto de medidas que visam preservar ou modificar as condições do meio
ambiente, com finalidade de prevenir doenças, promover a saúde e
proporcionar qualidade de vida da população

. As medidas são compostas por planejamento e execução de serviços,
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
manejo das águas pluviais.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
O QUE É ?
Conjunto de estudos, programas, projetos, diretrizes, prioridades,
procedimentos e metas.
COMO ESTÁ ? /
DIAGNÓSTICO
Avalia o estado de salubridade ambiental, inclusive da prestação dos
serviços públicos a ela referentes.
COMO QUEREMOS QUE
FIQUE?
Programação das ações e dos investimentos necessários para a
prestação dos serviços de saneamento básico.
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

°
I.

OBJETIVO
Consolidar os instrumentos de planejamento e gestão de forma a
viabilizar a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos.
ABRANGÊNCIA
• Setor de abastecimento de água;
• Setor de esgotamento sanitário;
• Setor de drenagem urbana;
• Setor de resíduos sólidos.

DIAGNÓSTICO DOS SETORES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)
. Consumo per capita: 157,71/hab/dia (SNIS 2019);
• 100% das áreas atendíveis (SABESP);
. Permanência de atendimento de 100% para a população
urbana;
. Redução do índice de perdas de 163,15 1/dia/lig (SNIS 2010)
para 146,3 I/dia/Iig (SNIS 2019);
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)
Extensão total da redes é de 859 km, com predominância de tubos de PVC.
O SAA é constituído por um sistema principal (sede) que atende a toda a área
urbana através de uma captação superficial junto ao Rio Jaguari, e um sistema
isolado, atendido por poço, denominado P02, para atendimento ao Loteamento
Chácaras Fernão Dias;
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rej ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A ETA possui um sistema de tratamento convencional de ciclo completo e o poço
possui um sistema de desinfecção por cloro.
A capacidade nominal da ETA é de 360 L/s. A capacidade do poço é de 14,94 m3/h.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)
Estação de tratamento de Água (ETA)

•

Capacidade nominal da ETA é de 360 lis. Mas, nos horários de pico produz cerca
de 480 I/s, porém, utiliza o do polieletrólito PRAESTOL N 3100 LTR, que permite a
manter a qualidade da água.
A ETA conta com: unidade de medição de vazão, floculação mecanizada com
palhetas verticais, decantação convencional e filtração descendente com filtro de
areia e antracito, além de unidades de desinfecção e fluoretação da água tratada.

•

A Limpeza dos decantadores é realizada de acordo com a necessidade, sendo o
lodo é encaminhado para o aterro sanitário da ESTRE localizado em Paulínia.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)
Estações Elevatórias Água Tratada (EEAT) e
Boosters
•

8 EEATs, todas com conservação adequada,
automação do sistema local e equipamentos
para telemetria.

•

A SABESP, possui uma equipe que realiza
programa de manutenção periódica em todas
EEAT;

• 31 Boosters, para manter os reservatórios com
níveis adequados e as redes devidamente
pressurizadas.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

kW

Reservatórios
SAA conta com 23 reservatórios,
responsáveis pelo armazenamento total de
16.130 milhões de litros;
•

Sistema Supervisório de automatização e
controle do Sistema de Abastecimento;

•

Vem atendendo o sistema de distribuição;

•

São realizadas adaptações conforme a
necessidade de se atender aos novos
bairros;
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)
Sistema Isolado — Chácaras Fernão
Dias
•

Captação de 14,94 m3/h do Aquífero
Cristalino por poço tubular;

•

Sistema de desinfecção por cloro;

•

Reservatório de 80m3;

•

Este sistema abastece todos os domicílios
do bairro;

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)
•

Índice de atendimento urbano de coleta de esgoto é de 99% das áreas atendíveis;

•

Geração per capita: 121,75 I esgoto/hab/dia;

•

O sistema de Esgotamento Sanitário de Bragança Paulista é constituído por:
530 km de Redes Coletoras;
17 km de Coletores Tronco, Interceptores e Emissários;
16 Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB);
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Sistema de Tratamento e Disposição
Final do Lodo da ETE;
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES
Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEEB)
•

15 EEEB, todas com conservação adequada,
automação do sistema local e equipamentos para
telemetria.

•

Área cercada, Gradeamento, pelo menos 02(duas)
bombas, gerador de energia instalado e nos locais
propensos a ação de vandalismo possui alarme.

•

A SABESP possui uma equipe que realiza programa de
manutenção periódica em todas EEEB.

Estação Tratamento de Esgoto (ETE)
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Estação Tratamento de Esgoto (ETE)
•

O Sistema de Tratamento de Esgoto conta com:
➢

Unidade de Gradeamento Preliminar;
Estação Elevatória de Esgoto Bruto;

➢

Tratamento Preliminar com calha Parshall;

➢

Desarenadores quadrados;

➢

Reatores Aeróbios de Lodos Ativados com aeração prolongada;

➢

Decantadores Secundários;

➢

Casa de Sopradores;

➢

Estações Elevatórias de Recirculação de Lodo;

➢

Unidade de Adensamento e Desidratação Mecanizada de Lodo e;

➢

Tanque de Contato.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
A ETE tem capacidade para tratar cerca de 240 lis, porém, em horários de pico a
ETE trabalha um pouco a cima de sua capacidade;
ETE trabalha com a eficiência de tratamento em torno de 92,4% de remoção de
matéria orgânica (DBO);
O lodo que é tratado por Desidratação Mecânica que é realizada por:
Adensador;

•

➢

Centrifuga,

➢

Clarificado e

➢

Adição de polímeros;
E encaminhado para o Aterro da Essencis Soluções Ambientais S.A;
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Sistemas de Tratamento Isolados

A SABESP atende com redes a 99% do território urbano do município,
porém, existem alguns condomínios que possuem sistemas de tratamento
individual na área urbana, como o Loteamento Santa Helena e o
Condomínio Rosário de Fátima que possuem fossas sépticas individuais,
independentes do sistema de esgotamento sanitário operado pela SABESP,
e, em áreas mais afastadas, onde a rede da SABESP não atende, como os
Condomínios Jardim das Palmeiras e Quinta da Baronesa que possuem
sistemas de coleta e tratamento próprios.

z

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS
•

Índice de atendimento de coleta de RSU em 100% da população;

• Geração per capita de resíduos: 0,94 kg/hab/dia;

• Volume diário de geração de resíduos aproximadamente 154,67 toneladas;

• Atualmente a empresa Carreteiro realiza toda a coleta, transporte e
disposição final dos resíduos sólidos domiciliares.
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SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SOLIDOS
URBANOS
PRÓPRIO GERADOR

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

SERVIÇOS EXECUTADOS
PELA PREFEITURA

• Resíduos Sólidos Domiciliares

•

Resíduos Industriais

MUNICIPAL

• Resíduos da Limpeza Pública

•

Resíduos com Logística
Reversa

• Resíduos de Coleta de Entulho

• Resíduos Verdes

• Resíduos de Feiras Livres

•

Transportes

• Resíduos dos Serviços de Saúde
• Resíduos Recicláveis

Resíduos dos Serviços de

•

Resíduos Agrossilvopastoris

•

Resíduos da Mineração

Coleta de RSU — Zona Urbana
LEGENDA
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SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Coleta, transporte e destinação
•

A Carreteiro conta com uma grande infraestrutura de apoio para a realização dos serviços de
coleta, transporte e destinação final de Resíduos Sólidos;

•

A Carreteiro dispõe de uma frota de 13 veículos compactadores de 15m3, sendo 12 na operação e
01 reserva;
A equipe de mão de obra para a execução da coleta de resíduos sólidos domiciliares é composta
de 01 motorista e 04 coletores por veículo.

ITEM

2

PERIODO

CATEGORIA OU

RESERVA
TOTAL

FUNÇÃO

Diurno

Noturno

TÉCNICA

Motorista

10

2

1

Coletor

40

8

13
52
65

TOTAL DE FUNCIONARIOS

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
VARRIÇÃO MANUAL
•

A varrição manual é executada diariamente, ou 3 vezes por semana em frequências

alternadas; 22, 49 e 62 e ainda 32, 52 e Sábado (a frequência da varrição é maior em
áreas de grande fluxo de pedestres e menor em regiões residenciais);
•

São necessários 47 (quarenta e sete) equipes compostas de dois elementos cada
(reserva técnica de 10% no número de varredores).

I Item

Função / Cargo

1

Varredor

2

Fiscal

Quantiade
Total Mensal
104,00
2,00
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SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Limpeza e Desinfecção de vias após Feiras Livres
•

O início das atividades de limpeza e desinfecção de vias após as feiras livres inicia-se em horários
diferenciados dependendo do local e dia da semana, normalmente, após o término e
desocupação dos locais de realização das mesmas;

•

Para cada lavagem de feira é usada 01 (uma) equipe composta de 02 (dois) varredores, 01 (um)
motorista, 01 (um) caminhão tipo Pipa com capacidade de 12.000 Its e equipamento de motobomba, com aspersores e dispersores, e utensílios e ferramentas necessárias para a perfeita
realização dos serviços.

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Limpeza e Desinfecção de vias após Feiras Livres
RELAÇÃO DAS FEIRAS
METRAGEM
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SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE
Coleta, transporte e destinação
•

A coleta considera a demanda prevista pela Prefeitura Municipal de Bragança
Paulista de 4,00 toneladas/mês;

•

28 pontos de coleta na zona urbana e 6 pontos de coleta na zona rural;

•

Uma equipe, realizando a coleta na zona urbana em 1 vez na semana (quintafeira) e na zona rural quinzenalmente (sexta-feira), composta por 01 motorista
efetivo e 01 reserva, além de 01 coletor efetivo e 01 reserva;

•

A empresa responsável pela destinação final dos resíduos sépticos é a Silcon
Ambiental 5/A, em sua unidade no município de Paulínia/SP.

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE
Coleta, transporte e destinação
•

Para a coleta de resíduos sólidos hospitalares é utilizado veículo utilitário tipo Furgão
adaptado para a função, com capacidade de 5.000kg, com característica hermética,
estanque e fechada, internamente revestida com material liso, impermeável, metálica
ou em fibras diversas, contendo drenos para fluídos;

•

O motorista e o coletor trabalham devidamente uniformizados com vestimentas
brancas e inscrições em vermelho alusivas ao tipo de serviço, equipados com os EPI's
indispensáveis à segurança pessoal.
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SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL,
PODAS E GRANDES VOLUMES
•

No município são coletados aproximadamente 113 toneladas/mês pela empresa
concessionária;

•

A coleta é realizada nos locais onde são detectados esses resíduos nas vias
públicas ou por solicitação da Prefeitura;

•

É composto por caminhão basculante com capacidade de 7m3 e 10 toneladas, o
qual é guarnecido de 01 (um) motorista e 04 (quatro) ajudantes que fazem a
carga dos detritos e limpeza do local;

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL,
PODAS E GRANDES VOLUMES
•

Os resíduos de podas de árvores são triturados pelo Picador de Madeiras com
capacidade de produção até 21,00 m3/hora;

•

Os entulhos da construção civil são utilizados para manutenção das vias
internas do Aterro Sanitário e o excedente é utilizado para manutenção de
vias e praças;

•

Os Grandes Volumes que não podem ser reciclados, tais como: geladeiras,
fogões, televisão, colchão, armários usados, entre outros são doados para
cooperativas de catadores ou outras instituições que a Prefeitura indicar.
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SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL
•

Os Resíduos de pequenos geradores, aqueles que produzem até 1,0
(um) m3/semana limitados a 3 m3/mês, podem destinar os resíduos
para os Pontos de Apoio (ecopontos).

•

No município atuam diversos caçambeiros irregulares, para os quais a
Prefeitura não mantinha nenhum tipo de cadastro, nem possuia
informações sobre os locais de disposição dos resíduos transportados.
Após iniciar a fiscalização desses caçambeiros, bem como solicitar
habilitação do Município no SIGOR — Sistema de Gerenciameto de
Resíduos /CETESB, a Prefeitura tem viabilizado uma solução para essa
problemtática.

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS

• A coleta e transporte de materiais recicláveis ocorre pelo
sistema "porta a porta" ou contêiner de todos os resíduos
com possibilidade de reciclagem.
•

A coleta seletiva ocorre 01 vez por semana em cada
setor;

• Os resíduos são destinados a duas cooperativas de
resíduos recicláveis presentes no município.
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DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS MUNICIPAIS
Aterro Sanitário de Bragança Paulista

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS MUNICIPAIS
Aterro Sanitário de Bragança Paulista
•

O Aterro Sanitário de Bragança Paulista é de propriedade da empresa
concessionária (IQR — 9,8);

•

O aterro tem recebido cerca de 180 toneladas diárias de resíduos gerados no
Município de Bragança Paulista e no município de Pedra Bela;

•

Há sistema de drenagem do chorume e armazenamento para posterior coleta e
tratamento pela empresa Tera Ambiental;

•

Utiliza o sistema de extração forçada e queima dos gases gerados e coletados na
área do Aterro.
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SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS
PLUVIAIS
•

A Gestão dos Serviços de Manejo de Águas Pluviais de Bragança Paulista é realizada
pela Secretaria Municipal de Obras, que atua no planejamento e Secretaria
Municipal de Serviços que atua na operação e manutenção do sistema. Há equipes
que realizam estudos de macrodrenagem e de microdrenagem de diversos pontos
da cidade, com vários projetos prontos, e alguns em andamento;

•

O crescimento da urbanização e consequentemente a impermeabilização do solo
pode ser considerado um dos fatores mais relevantes no que se refere à drenagem
urbana.

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS
PLUVIAIS - ASSOREAMENTO
•

O escoamento superficial de grandes volumes de água nos períodos de
chuva intensa e consequentemente, o carreamento de resíduos inertes e,
principalmente, areia, junto às enxurradas são responsáveis por ocasionar
graves casos de assoreamento em mananciais do município;

•

A seguir são apresentadas algumas obras executadas, relacionadas ao
assoreamento de mananciais.
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SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Obra de desassoreamento do Lago Santa Helena

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Implantação do sistema de proteção contra o assoreamento no Lago do Taboão

23

30/08/2021
C. M. E. B. P.
2)05

PROT GERAL N°
Fls

21

2)(jCi

a)

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS—
ENCHENTES E INUNDAÇÕES

•

Enchentes e inundações também são recorrentes no município de Bragança
Paulista;

•

A seguir apresenta-se uma obra realizada no Ribeirão Lavapés, considerado um
dos pontos mais críticos do município;

•

O subdimensionamento das travessias do sistema viário e as calhas de canal,
inadequadas para as vazões de pico, bem como a interrupção da canalização por
instabilidade nas paredes de contenção, eram apontadas como as principais
causadoras de impacto em épocas de cheia.

z•x:
‘■
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SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Obra Executada no Ribeirão Lavapés finalizada em 2020
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SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS
PLUVIAIS— ENCHENTES E INUNDAÇÕES

Evidenciou-se, também, no ponto localizado entre a Avenida Pires Pimentel e
a Travessa Itália, uma alta suscetibilidade à alagamentos, devido a existência
de um bueiro com provável diâmetro insuficiente, que faz com que as águas
pluviais cheguem até o bueiro com alta velocidade, não sendo o mesmo
suficiente para conter os alagamentos. É uma área problemática que
necessita de projetos de obras de contenção e/ou mitigação definidos.

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Ponto localizado entre a Avenida Pires Pimentel e a Travessa Itália
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SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS—
ENCHENTES E INUNDAÇÕES
Foram evidenciados projetos de drenagem que foram executados no município
de Bragança Paulista, como o projeto do bairro Chácaras Luzia Vicente. O
bairro encontrava-se sem infraestrutura há cerca de 60 anos e o projeto visava
implantar todo o sistema de drenagem no local, incluindo guias e sarjetas.
Também se destacou as obras de drenagem realizadas no Jardim Lago do
Moinho, que tratava-se também de um bairro sem infraestrutura, e as obras
de drenagem do L.U., localizado na Avenida Rosa Raffanti Cecchettini.

Objetivos e Metas do Município de Bragança
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Curto Prazo —1 a 4 anos

•

Adequação da captação;

•

Redução do nível das perdas físicas;

•

Adutora de reforço setor centro (zona baixa);

•

Ampliação da reservação com construção de reservatório de 1.000 m3 - Zona Norte;

•

Instalação de rede de distribuição de água nos bairros Arara dos Pereiras, Quinta dos Vinhedos,
Bom Retiro dos Mourão, Vale Encantado e Monjolo;

•

Manutenção periódica das estruturas componentes dos sistemas de abastecimento de água;

•

Crescimento vegetativo em redes e ligações de água.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Médio Prazo — 4 a 8 anos
•

Adequação da barragem;

•

Redução do nível das perdas físicas;

•

Obra de ampliação da capacidade de tratamento e renovação da infraestrutura de
produção de água tratada (de 360 para 560 1/s);

•

Manutenção periódica das estruturas componentes dos sistemas de abastecimento de
água;

•

Elaboração de estudos e projetos de aumento da capacidade de produção do manancial
superficial de acordo com o surgimento de novas demandas.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Longo Prazo — 8 a 20 anos
•

Redução do nível das perdas físicas;

•

Manutenção periódica das estruturas componentes dos sistemas de abastecimento
de água;

•

Ampliação da reservação com construção de reservatório de 1.000 m3;

•

Elaboração de estudos e projetos de aumento da capacidade de produção do
manancial superficial de acordo com o surgimento de novas demandas;

•

Obra de adequação da capacidade de tratamento e renovação da infraestrutura de
produção de água tratada, fazendo com que a ETA atenda o crescimento
populacional gradativamente.

INVESTIMENTOS NOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
UNIDADES

12 ao 49 ano

Wienffl
52 ao 172 ano

182 ao 309 ano

PRODUÇÃO/ADUÇÃO/
RESERVAÇÃO DE ÁGUA

R$ 7.470.000,00

R$ 29.692.000,00

REDE E LIGAÇÕES

R$ 2.612.000,00

R$ 9.619.000,00

R$ 3.021.000,00 R$ 15.252.000,00

REDUÇÃO DE PERDAS

R$ 691.000,00

R$ 3.146.000,00

R$ 4.116.000,00

R$ 7.953.000,00

RENOVAÇÃO DE ATIVOS

R$ 77.000,00

R$ 172.000,00

R$ 202.000,00

R$ 451.000,00

TOTAL

R$ 10.850.000,00

R$ 42.629.000,00

R$ 558.000,00

R$ 37.720.000,00

R$ 7.897.000,00 R$ 61.376.000,00

28

30/08/2021

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Curto Prazo —1 a 4 anos

•

Instalação de rede coletora de esgoto no bairros id. Amapola, Monte Tabor; Quintas de Bragança, Bom Retiro,
Chácara São Conrado, Estância Santana, Vila Mazuchelli, Moacyr Mendes;

•

Expansão de rede coletora esgoto - Vale Encantado e Chico Lopes;

•

Obra para ampliação da capacidade de tratamento - ETE Bragança Paulista (19 ETAPA), com a implantação de
um novo módulo de 401/s;

•

Ampliação do número de ligações de esgoto de acordo com o surgimento de novas demandas;

•

Ampliação da rede coletora de esgoto de acordo com o surgimento de novas demandas;

•

Manutenção periódica das estruturas componentes dos sistemas de esgotamento sanitário.

W
1
1

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Médio Prazo — 4 a 8 anos

•

Obras de adequação da capacidade de tratamento, fazendo com que a ETA atenda o
crescimento populacional gradativamente;
Instalação de rede coletora de esgoto — Bairro Residencial Campos Verdes;

•

Instalação de rede coletora de esgoto—Três Marias / Paturi;

•

Ampliação do número de ligações de esgoto de acordo com o surgimento de novas
demandas;

•

Ampliação da rede coletora de esgoto de acordo com o surgimento de novasdemandas;

•

Manutenção periódica das estruturas componentes dos sistemas de esgotamentosanitário.
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Longo Prazo — 8 a 20 anos

•

Ampliação da rede coletora de esgoto de acordo com o surgimento de novas demandas;

•

Ampliação do número de ligações de esgoto de acordo com o surgimento de novas
demandas;

•

Manutenção periódica das estruturas componentes dos sistemas de esgotamento
sanitário.

INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

UNIDADES
AFASTAMENTO/TRATAMENTO

12 ao 42 an

2 ao

172 ano

R$ 4.623.000,00 R$ 6.516.000,00

tOao 3Ó a

TAL

R$ 626.000,00

R$ 11.765.000,00

R$ 5.738.000,00

R$ 30.432.000,00

DE ESGOTO
REDE E LICAÇÃO DE ESGOTO R$ 4.838.000,00 R$ 19.856.000,00
RENOVAÇÃO DE ATIVOS
TOTAL

R$ -

R$ 149.000,00

R$ 9.461.000,00 R$ 26.521.000,00

R$ 311.000,00
R$ 6.675.000,00

R$ 460.000,00
R$ 42.657.000,00
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SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Curto Prazo: 1 a 4 anos
•

Manter o sistema de Coleta Seletiva e ampliar o atendimento para 100% na área urbana;

•

Manter o atendimento da coleta de resíduos sólidos domiciliares em 100% da
população;

•

Instalação de 100 contêiners de PEAD, a fim de iniciar-se a coleta mecanizada;

•

Manter e aprimorar de acordo com as necessidades, o atendimento a varrição do município,
aumentando a área de atendimento, e implantando varrição mecanizada;

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

•

Instalação de 03 (três) ecopontos ou método equivalente de ponto de entrega voluntária;

•

Galpão de triagem de resíduos recicláveis;

•

Ampliação do sistema de compostagem já existente para o aproveitamento dos resíduos de
poda, com ampliação para os resíduos orgânicos de feiras;

•

Instalação do Sistema de Aproveitamento do Biogás

•

Aproveitamento Energético dos Resíduos Sólidos;

•

Instalação de contêineres para a coleta para resíduos recicláveis nos prédios públicos;
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SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

•

Reciclar em 6,6% dos RSU secos coletados.

•

Reciclar em 3,6% dos RSU orgânicos coletados.

•

Aproveitamento de RSU reciclável em 60% do coletado;

•

Aproveitamento de RSU orgânico em 50% do coletado;

•

Redução do envio de RSU ao aterro em 15%;

•

Promover ações vizando a regularização das cooperativas de Resíduos Recicláveis;

•

Promover ações de integração entre geradores e catadores.

•

Implantação das açoes previstas no Programa de Educação Ambiental.

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Médio Prazo: 4 a 8 anos
•

Manter o sistema de Coleta Seletiva e ampliar de acordo com a expansão urbana,
bem como expandir o serviço para a zona rural;

•

Manter o atendimento da coleta de resíduos sólidos domiciliares em 100% da
população;

•

Manter e aprimorar, de acordo com as necessidades, o atendimento a varrição do
município;

•

Instalação de 04 (quatro) ecopontos ou método equivalente de ponto de entrega
voluntária;
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SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

•

Reciclar 11,4% do RSU secos coletados;

•

Reciclar em 7,2% dos RSU orgânicos coletados;

•

Aproveitamento de RSU reciclável em 80%;

•

Aproveitamento de RSU orgânico em 75%;

•

Redução do envio de RSU ao aterro em 26,7%;

•

Promover ações contínuas de educação ambiental.

•

Formalização de contratos com cooperativas e associações de catadores.

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Longo Prazo: 8 a 20 anos
•

Manter o sistema de Coleta Seletiva e ampliar de acordo com a expansão urbana e
rural;

•

Manter o atendimento da coleta de resíduos sólidos domiciliares em 100% da
população;

•

Manter e aprimorar, de acordo com as necessidades, o atendimento a varrição do
município;

•

Instalação de 06 (seis) ecopontos ou método equivalente de ponto de entrega
voluntária;
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SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

•

Reciclar 25,8% dos RSU secos coletados;

•

Reciclar em 13,5% dos RSU organicos coletados;

•

Aproveitamento de RSU reciclável em 90%;

•

Aproveitamento de RSU orgânico em 95%;

•

Redução do envio de RSU ao aterro em 63,9%;

•

Promover ações contínuas de educação ambiental;

•

Formalização de contratos com cooperativas e associações de catadores.

RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Curto Prazo: 1 a 4 anos
•

Desenvolver informativos à população quanto à segregação adequada de RCC,
principalmente dos resíduos Classe B (madeira, metal, papel, plástico, gesso e
outros);

•

Destinar os RCC's à ATT para triagem, armazenamento temporário dos materiais
segregados, eventuais transformação e envio a destinação adequada;

•

Destinar os RCC passíveis de beneficiamento gerados pela municipalidade e de
pequenos geradores à empresas especializadas;
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RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

•

Fiscalizar o envio dos RCCs passiveis de beneficiamento provenietes de geradores
particulares, transportadores à empresas especializadas;

•

Instalação de mais ecopontos e/ou PEV's para o recebimento dos RCC de pequenos
geradores;

•

Implementar um programa de levantamento, monitoramento e fiscalização dos pontos de
disposição clandestina/irregular;

•

Implantar ações visando a eliminação de pontos de descartes irregulares de RCC's;

•

Cadastramento dos geradores e transportadores de RCC's com a implantação do SIGOR;

%11
RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

•

Regulamentação da caracterização de grande gerador, anualmente, de forma gradual,
por meio de Resolução da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme a
consolidação do SIGOR no Município;
Reutilização dos Resíduos da Construção Civil pela Prefeitura na manutenção de vias,
praças, etc, após a realização de estudos e definição de estratégias de
aperfeiçoamento das ações de modo que o beneficiamento seja realizado de acordo
com a ABNT NBR 15114:2004, 15115:2004, 15116:2004 e Resolução CONAMA n2
307/2002;
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RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Médio Prazo: 4 a 8 anos
•

Continuidade das ações de educação ambiental;

•

Manutenção do programa de levantamento, monitoramento e fiscalização dos pontos
de disposição clandestina/irregular;

•

Eliminação dos pontos irregulares de destinação ambientalmente correta de RCC's;

•

Manutenção do cadastro de transportes de RCC e transportadores;

•

Envio de rejeitos de resíduos de RCC à aterros licenciados para recebimento.

RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Longo Prazo: 8 a 20 anos
•

Continuidade das ações de educação ambiental;

•

Manutenção do programa de levantamento, monitoramento e fiscalização dos
pontos de disposição clandestina/irregular;
Eliminação dos pontos irregulares de destinação de RCC's;
Reutilização dos RCC (Classe A, B e C);
Manutenção do cadastro de transportes de RCC e transportadores;
Envio de rejeitos de resíduos de RCC à aterros licenciados para recebimento.
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RESÍDUOS VOLUMOSOS
Curto Prazo: 1 a 4 anos
•

Instalação de PEVs / ecopontos para o recebimento de resíduos volumosos;

•

Promover a destinação ambientalmente correta.

•

Promover termos de parceria afim de se promover a destinação correta dos
volumosos passíveis de logística reversa.

•

Promover ações contínuas de educação ambiental.

Médio e Longo Prazo: 4 a 20 anos
•

Destinar os resíduos volumosos à empresa especializada em reciclagem;

•

Promover ações contínuas de educação ambiental.

RESÍDUOS VERDES
Curto Prazo: 1 a 4 anos
Assegurar medidas de fiscalização que garantam a adequada disposição dos resíduos
verdes de origem domiciliar, tais como podas de árvores, arbustos ornamentais e gramado
originários de chácaras e residências;
•

Instalação de ecopontos/PEVs para recebimento de restos de podas domiciliares;

•

Instalação de uma usina de compostagem ou ampliação do sistema já existente para
aproveitamento dos resíduos de podas de manutenção de áreas públicas realizadas pela
prefeitura e de podas encaminhadas por pequenos geradores;

•

Promover ações contínuas de educação ambiental.
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RESÍDUOS VERDES

Médio Prazo: 4 a 8 anos
Assegurar medidas de fiscalização que garantam a adequada disposição
dos resíduos verdes de origem domiciliar, tais como podas de árvores,
arbustos ornamentais e gramado originários de chácaras e residências.
Destinação dos resíduos verdes para compostagem (após a instalação da
usina de compostagem ou ampliação do sistema já existente);
•

Promover ações contínuas de educação ambiental.

RESÍDUOS VERDES

Longo Prazo: 8 a 20 anos
• Assegurar medidas de fiscalização que garantam a adequada disposição
dos resíduos verdes de origem domiciliar, tais como podas de árvores,
arbustos ornamentais e gramado originários de chácaras e residências;
Destinação dos resíduos verdes para compostagem;
•

Promover ações contínuas de educação ambiental.
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RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE

Curto, Médio e Longo Prazo
•

Garantia de coleta, tratamento e disposição final adequados dos resíduos de serviço
de saúde em 100% das unidades de saúde públicas;

•

Manutenção do Sistema de Gestão Compartilhada dos RSS no município e de acordo
com as diretrizes da Lei 12.305/2010 e demais legislações vigentes;

•

Fiscalizar e monitorar os geradores particulares na gestão dos RSSS com a
obrigatoriedade de elaboração dos PGRSS dos resíduos por eles gerados;

•

Promover ações contínuas de educação ambiental.

RESÍDUOS DE LOGÍSTICA REVERSA
Curto Prazo: 1 a 4 anos

• Coleta e destinação final adequada de pelo menos 10% das embalagens de
logística reversa;
• Implementação de acordo setorial que envolva o Poder Público e os fabricantes,
importadores, distribuidores e/ou comerciante na implantação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo do produto;
• Firmar parcerias com sistemas de logística reversa já existentes com a finalidade
de realizar a logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas;
logística reversa de pneumáticos inservíveisç logística reversa de eletrônicos e
lampadas fluorescentes, etc;
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RESÍDUOS DE LOGÍSTICA REVERSA
•

Definição de pontos de coleta primário e ponto secundário de armazenamento para posterior
destinação à associação cadastrada, bem como cadastramento dos borracheiros do Município
a fim de disponibilizar os serviços de recebimento de pneus inservíveis;

•

Firmar parceria para a destinação dos resíduos eletrônicos oriundos dos órgão públicos
Municipais, e cadastramento de pontos primários e secundários por meio de incentivo a
outras iniciativas de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos junto ao setor privado;

•

Estudos e ações visando incentivo e/ou responsabilização dos grandes geradores;

•

Instalação de ecopontos e/ou PEV's para o recebimento de eletrônicos, pilhas, baterias, óleos
de cozinha usados, etc;

•

Promover ações contínuas de educação ambiental.

RESÍDUOS DE LOGÍSTICA REVERSA
Médio Prazo: 4 a 8 anos

• Coleta e destinação final adequada de pelo menos 12% das embalagens de
logística reversa;
• Promover ações contínuas de educação ambiental.

Longo Prazo: 8 a 20 anos

• Coleta e destinação final adequada de pelo menos 18% das embalagens de
logística reversa;
• Promover ações contínuas de educação ambiental.
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RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS

Curto Prazo: 1 a 4 anos

•

Implementar medidas de controle da destição ambientalmente adequada dos resíduos
agrossilvopastoris pelos geradores;

•

Realizar parceria ou cadastro junto ao INPEV — Instituto Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias, para implementação de posto ou central para recebimento das
embalagens vazias;
Promover ações contínuas de educação ambiental.

•

RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS

Médio e Longo Prazo: 4 a 20 anos

•

Manter as medidas de controle da destição ambientalmente adequada dos
resíduos agrossilvopastoris pelos geradores;

•

Promover ações contínuas de educação ambiental.
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TABELA DE VALORES MÉDIOS A SEREM PAGOS PELOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
SERVIÇOS - LOTE 01
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR

ESTIMADA

UNITÁRIO(R$)

Coleta de resíduos domiciliares,

4.640

1.1

Industriais e comerciais

ton/mês

1.2

Varrição de vias públicas

KM/mês

93,83

1.3

Varrição e limpeza de áreas e

250.000

0,23

123,75

4009,32

logradouros públicos

1.4

m2/mês

Varrição mecanizada de vias e

1.036,46

logradouros públicos

KM/mês

60,30

TABELA DE VALORES MÉDIOS A SEREM PAGOS PELOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

1.5

Limpeza e desinfecção de feiras
livres

1.6

Coleta seletiva porta a porta

150.000

0,40

m2/mês

440

180,78

Horas

1.7

1.8

Coleta de entulhos,podas de

113

árvores e grandes volumes

Tonelada

*Valorização e o aproveitamento

4.640

energético dos resíduos, visando

Tonelada

308,92

120,00

a geração de energia
*Aterro Sanitário
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TABELA DE VALORES MÉDIOS A SEREM PAGOS PELOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

SERVIÇOS - LOTE 02

VALOR UNITÁRIO
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Coleta e destinação final de

4

resíduos de serviços de saúde

Tonelada

R$

7.298,62

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Curto Prazo —1 a 4 anos
•

Promover ações contínuas de desassoreamento e limpeza de cursos d'água;

•

Dar continuidade ao projeto de manutenção do vertedor no Lago do Orfeu para
regularização de vazões e controle de cheias, e obras de preservação do barramento do lago;

•

Dar continuidade ao projeto de implantação do sistema de proteção contra o assoreamento
no Lago do Taboão, bem como construção de bacia de retenção de sedimentos e obra de
preservação da comporta;

•

Implantar sistema de previsão e alerta de enchentes integrado com a Defesa Civil;
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SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
•

Implantar, onde possível, Parques Lineares Municipais nas Bacias: do Ribeirão Lavapés, do Ribeirão
Toró, do Ribeirão do Taboão, do Córrego Itapechinga, do Ribeirão Água Cumprida, do Córrego Santa
Helena, do Córrego Jardim América, do Córrego Anhumas e do Córrego da Cidade Planejada;

•

Realizar quando necessário intervenções em canal (canalização ou estabilização de margens) nas
Bacias: do Ribeirão Lavapés, do Ribeirão Toró, do Ribeirão do Taboão, do Córrego Itapechinga, do
Ribeirão Água Cumprida, do Córrego Santa Helena, do Córrego Jardim América, do Canal Anhumas e
do Córrego Cidade Planejada;

met

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
•

Realizar a manutenção periódica das estruturas componentes dos sistemas de macro e
microdrenagem;

•

Implantar Medidas de Macrodrenagem propostas no Plano Diretor;

•

Implantar infraestrutura de drenagem no Jardim Lago do Moinho, Hípica Jaguari, L.U., Chácara
Luzia Vicente, Jardim Comendador Cardoso, Ferroviário Atlético Clube, Chácara Fernão Dias,
Morada Campos Verdes, Bosque das Pedras, Avenida Atílio Menin e Rua Projetada;

•

Construção de Reservatório de Detenção de Cheias na Avenida Eusébio Savaio;

•

Readequação do sistema de macrodrenagem da Avenida José Gomes da Rocha Leal.
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SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Médio Prazo: 4 a 8 anos
•

Elaborar projeto de desassoreamento e limpeza do curso d'água na altura da Estância
depois da Vila Malva;

•

Elaborar estudos e projetos de adequação da microdrenagem para o ponto crítico
localizado entre a Avenida Pires Pimentel e a Travessa Itália;

•

Elaborar estudos e projetos de adequação da microdrenagem em caso de
identificação de novos pontos de alagamento;

•

Elaborar projetos e implantar novos sistemas de microdrenagem de acordo com o
surgimento de novas demandas;

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

•

Implantar Reservatórios de Amortecimento de Cheias nas Bacias: do Ribeirão Lavapés, do
Ribeirão Toró e do Ribeirão do Taboão;

•

Realizar intervenções em travessias (readequação de pontes) nas Bacias: do Ribeirão Lavapés,
do Ribeirão Toró e do Ribeirão do Taboão;

•

Realizar a manutenção periódica das estruturas componentes dos sistemas de macro e
microdrenagem;

•

Implantar Medidas de Macrodrenagem propostas no Plano Diretor.

45

30/08/2021
C. M. E. B. P.
PROT. GERAI N°
a)51
Fls

=5

a)

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Longo Prazo: 8 a 20 anos
•

Implantar Reservatórios de Amortecimento de Cheias nas Bacias: do Córrego Itapechinga, do
Ribeirão Água Cumprida, do Córrego Santa Helena, do Córrego Jardim América, do Canal
Anhumas e do Córrego Cidade Planejada;

•

Realizar intervenções em travessias (readequação de pontes) nas Bacias: do Córrego
Itapechinga, do Ribeirão Água Cumprida, do Córrego Santa Helena, do Córrego Jardim América,
do Canal Anhumas e do Córrego Cidade Planejada;

•

Implantar Medidas propostas no Plano Diretor de Macrodrenagem;

•

Consolidar a gestão dos serviços de manejo de águas pluviais no município;

•

Realizar a manutenção periódica das estruturas componentes dos sistemas de macro e
microdrenagem.

CONTROLE SOCIAL DO PMSB E PMGIRS

•

A responsabilidade pela elaboração dos relatórios de monitoramento do cumprimento das
metas previstas e estabelecidas nessa revisão do PMSB e PMGIRS será das secretarias afetas
às matérias aqui constantes, em especial a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Secretaria Municipal de Serviços e Secretaria Municipal de Obras, com a participação dos
servidores envolvidos na fiscalização e acompanhamento dos serviços executados pela
Prefeitura diretamente ou através de terceiros.

•

Todos os relatórios de monitoramento elaborados periodicamente serão submetidos ao
Conselho Municipal de Meio Ambiente ou outro que venha a ser constituído.
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