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RESUMO

Esta pesquisa visa apresentar uma Proposta de baixo custo para a Implantação da

Política de Reuso e Uso Racional da Água no Município de Estância/SE. Os fatores

que ensejaram este Projeto é o alto índice de perdas nas duas Concessionárias de

abastecimento de água da cidade, a Autarquia municipal o Sistema Autônomo de

Água e Esgoto-SAAE com 61,85%  Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO

com 81,76%. Outro ponto relevante foi  a aceleração do crescimento habitacional

com o surgimento de mais 5.000 (cinco mil) lotes novos no interstício de 2014 a

2018, com previsão de mais 2.000 (dois mil) lotes até o final de 2019. Corroborando

com a pesquisa, foi considerado o grande número de legislações que estão surgindo

em todo o Brasil com ditames de várias formas de reduzir o consumo exagerado de

água, assim como o incentivo de novos projetos de reuso da água. Esta proposta

versa pela adequação dos imóveis existentes que possuam potencial uso de água.

Com a política de reuso e uso racional da água, o responsável pelo empreendimento

apresentará seu projeto com cronograma de implantação de curto, médio ou longo

prazo, de acordo com a sua atividade. Já os novos empreendimentos, estes no ato

do licenciamento, deverão apresentar seu projeto de reuso, e a forma de incentivar o

consumo consciente  e  racional  da  água.    A  metodologia  adotada aplica-se  em

forma de Programa, atuando no Plano Diretor e suas leis complementares. Em que

pese o Plano Diretor ser o maior instrumento ordenador das urbes, balizado nos

ditames da Lei Federal 10.257/2000, o Estatuto das cidades, neste estudo funcionou

como  instrumento  jurídico  para  o  Programa  PRUÁGUA.  Para  a  interligação

legislativa  proposta,  foi  utilizado  o  elemento  primordial,  a  participação  popular

através de um Plano de Mobilização Social. Ao final deste trabalho, o ente federado

terá um Plano de Ações Integradas. O novo instrumento será utilizado em todos os

empreendimentos do município,  quer sejam imobiliários, comerciais ou industriais

desde que ofereçam de alguma forma potencialidade de consumo expressivo de

água. A pesquisa demonstrou que é possível a baixo custo apresentar uma proposta

de intervenção com participação dos diversos atores sociais e da população para a

criação de um instrumento técnico/jurídico. De igual forma, demonstrou a eficiência

de um programa de otimização do uso da água pela Administração Municipal.  O

papel discricionário do Gestor, o seu querer político e administrativo, possibilitará a

implantação do produto desta pesquisa e representará um marco de ativismo no



setor hídrico do município. É cediço que há a necessidade de uma ação concreta

para a garantia da permanência dos recursos hídricos nos municípios, a exemplo de

Estância/SE, para que os índices de desperdícios de água e o crescimento urbano e

rural desordenados não demandem mais do que os mananciais locais suportam,

desencadeando uma crise hídrica, como já é o caso de vários municípios brasileiros.

Palavras- chaves: Água. Política. Reuso. Racional.



ABSTRACT

This research aims to  present  a low cost Proposal  for  the Implementation of  the

Policy of Reuse and Rational Use of Water in the Municipality of Estância / SE. The

factors that led to this project are the high loss rate in the two concessionaires of

water supply of the city, the Municipal Autonomy the Autonomous System of Water

and  Sewage-SAAE  with  61.85%  and  Companhia  de  Saneamento  de  Sergipe  -

DESO with 81, 76%. Another important point was the acceleration of housing growth

with the appearance of another 5,000 (five thousand) new lots in the intersection

between 2014 and 2018, with a forecast of another 2,000 (two thousand) lots by the

end of 2019. Corroborating with the research, it was considering the great number of

legislation that is emerging throughout Brazil with dictates of various ways to reduce

the excessive consumption of water as well  as the incentive of new water reuse

projects.  This  proposal  concerns  the  adequacy  of  existing  properties  that  have

potential water use. With the policy of reuse and rational use of water, the developer

will present his project with a short, medium or long-term implementation schedule,

according to its activity. Already the new ventures, these in the act of the licensing

must present their project of reuse, and the way to encourage the conscious and

rational consumption of water. The methodology adopted applies in the form of a

Program,  acting  on  the  Master  Plan  and  its  complementary  laws.  Although  the

Master  Plan  is  the  largest  computerized  instrument  of  the  cities,  based  on  the

dictates of Federal Law 10.257 / 2000, the Statute of cities, in this study served as a

legal  instrument  for  the  PRUÁGUA  Program.  For  the  proposed  legislative

interconnection, the primary element was the popular participation through a Social

Mobilization Plan. At the end of this work, the federated entity will have an Integrated

Action Plan. The new instrument will be used in all developments in the municipality,

whether  real  estate,  commercial  or  industrial  since  they  offer  some  form  of

expressive water consumption potential. The research showed that it is possible at

low cost to present a proposal of intervention with the participation of the various

social actors and the population for the creation of a technical / legal instrument. In

the same way, it demonstrated the efficiency of a program of optimization of the use

of the water by the Municipal Administration. The Manager's discretionary role, his

political  and administrative will,  will  enable the implantation of  the product  of  this

research  and  will  represent  a  framework  of  activism  in  the  water  sector  of  the



municipality. There is a need for concrete action to guarantee the permanence of

water resources in the municipalities, such as Estância / SE, so that the indices of

wastewater  and  urban  and  rural  growth  disordered  demand  no  more  than  the

sources localities support, triggering a water crisis, as is already the case in several

Brazilian municipalities.

Keywords: Water. Policy. Reuse. Rational.
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1. INTRODUÇÃO

O Brasil comporta cerca de 12% da disponibilidade hídrica do mundo, todavia

esse percentual  não é bem distribuído,  existem lugares onde a seca castiga  as

pessoas  e  os  animais.  Reservatórios  quase  secos  esperando  chuva  para  suprir

necessidades  básicas.  Nos  lugares  que  ainda  há  água  em  abundância,  se  faz

necessário  vislumbrar  o  que  está  acontecendo  em  outras  localidades,  adotar

medidas as quais assegurem a esta e as próximas gerações, água tratada para os

diversos fins. Isso pode começar mudando a filosofia de vida das cidades, com uma

medida eficiente e barata, a exemplo da Política de Reuso e Uso Racional da Água

proposta para o Município de Estância/SE. 

Fonte: Site Brasil Escola. Texto: “Distribuição da Água no Brasil”

Com a implantação da Política, os novos empreendimentos serão dotados de

uma nova cultura, com apresentação de um projeto de reuso e medidas de incentivo

ao uso racional da água em seu investimento. Aos existentes no município, será

orientada a implantação da política a curto, médio ou em longo prazo, de acordo

com o tipo de atividade e a potencialidade do uso da água. Com isso, oportunizando

outros objetivos ao projeto, como a redução de gastos com a conta de água, de

energia, de manutenção dos corpos receptores e o alívio aos mananciais.  

Mesmo havendo disponibilidade hídrica é necessário pensar na possibilidade

de escassez. Por isso, o mundo todo está tratando de reuso da água como a grande

solução para  o  nosso planeta.  Uma das formas poderia  ser  o  uso de efluentes

tratados para fins potáveis e não potáveis,  como estabelece a Resolução 54 do

Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH no seu Artigo 3º.

Vislumbrando a aplicabilidade da Lei das águas, Lei Federal 9.433/1997, no

que tange aos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, ressalva a

água como um bem essencial e finito. O desperdício e o uso desordenado da água



2

vêm ocasionando desabastecimentos e até escassez. Fatos que corroboram com as

diretrizes da citada legislação.

Em que pese o ordenamento jurídico direcionar para responsabilidade do uso

consciente  da  água,  esta  prática  não  alcança  a  todos.  Faz-se  necessária  a

implantação  de  uma  Política  local  capaz  de  coibir  os  excessos  assim  como

disciplinar  este  uso.  A  forma  eficaz  é  através  de  instrumentos  jurídicos  e

administrativos próprios, balizando o ato na participação popular, através do trabalho

técnico social contínuo.

1.1. JUSTIFICATIVA

Este projeto nasce da necessidade do enfrentamento dos seguintes pontos

que  tendenciam  a  um  cenário  futuro  de  escassez  e  complicações  no  sistema

podendo levar ao desabastecimento:

 Desperdício de água tratada;

 Aceleração do desenvolvimento habitacional;

 Risco de desabastecimento;

 Tendência da legislação

O  município  de  Estância/SE  conta  com  a  prestação  de  serviços  de

abastecimento  de água de duas concessionárias,  Sistema Autônomo de Água e

Esgoto - SAAE (Autarquia municipal) e a Companhia Estadual de Saneamento –

DESO. Na primeira, o percentual de perda de água no Sistema de Abastecimento é

de 61,85% enquanto que a DESO o percentual chega a 81,76%, conforme dados do

Plano Municipal de Saneamento Básico, Caderno Diagnóstico. Com base nesses

dados,  não se admite mais  o padrão de consumo que está  sendo praticado na

cidade de Estância,  daí  a necessidade de induzir  a  população de modo geral  a

repensar  a  forma  como  está  usufruindo  dos  recursos  hídricos,  incluindo  nesta

missão  os  entes  públicos  e  concessionários  atuantes  inseridos  no  processo  de

abastecimento  de  água.  Para  tanta  é  preciso  analisar  e  pontuar  todas  as  suas

etapas: captação, adução, tratamento, reservação, distribuição e rejeição.

Corroborando com os indícios de desenvolvimento habitacional, em contato

pessoal com o engenheiro civil Sérgio Luiz Santos Nunes, Diretor do Departamento

de  Engenharia  da  Secretaria  Municipal  da  Infraestrutura  e  Habitação  de
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Estância/SE, no interstício de 2014 a 2018, mais de cinco mil  novos lotes foram

criados,  distribuídos  em  todas  as  direções,  ao  norte,  ao  sul,  ao  leste  e

principalmente no oeste. Informa ainda que existem projetos em elaboração com

perspectiva de aproximadamente 1.000 (mil) novos lotes.

Ante o longo período de estiagem vivenciado na cidade de Estância, mais

precisamente no ano de 2013, os bairros que já tinham algum tipo de problema de

dimensionamento  ou  de  reservação,  localizados  na  parte  mais  alta  da  cidade,

ficaram desabastecidos pelo  sistema de rede,  sendo necessária  a  prestação  de

serviços por meio de carro pipa. É evidente que este tipo de problema está ligado a

vários  fatores,  de  investimento,  manutenção  e  ações  do  Setor  Público  nesta

vertente, mas tudo desencadeou de um fenômeno natural, a falta de chuvas, o que

aciona um alerta para a prevenção, racionamento e ações no setor hídrico.

O último ponto de observação que impulsiona a pesquisa no Município de

Estância, é o cenário nacional no que tange a legislação praticada em todo o pais

com ênfase no âmbito nacional. 

O Senado possui projetos de leis voltados para o uso consciente e o reuso da

água, tais como:

INSTRUMENTO

JURÍDICO

OBJETO

PL 154/2009 Autoriza  o  Poder  Executivo  a  criar  o  Fundo  Nacional  de

Reutilização de Água (FUNREÁGUA)
Requerimento 98/2013 –

Proposta do Senador

Cássio Cunha Lima

Estabelece incentivo tributário que estimula a prática de reuso de

água em todo o território nacional.

PL7.818/2014-De autoria

do Senador Geraldo

Resende

Estabelece  a  Política  Nacional  de  captação,  armazenamento  e

aproveitamento de águas pluviais e define normas gerais para a

sua  promoção  (foi  apensada  para  análise  conjunta  a  PL

7.168/2017).

PL -2245/2015- De

autoria do Senador

Veneziano Vital Rêgo

Altera a Lei 9.433/97 para incluir entre os fundamentos da Política

Nacional de Recursos de Recursos Hídricos a determinação sobre

o  emprego  da  água  de  menor  qualidade  em  usos  de  menor

exigência.

PL 7.168/2017– De Institui o Programa Nacional de Conservação e Uso Racional da
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autoria do Senador Marco

Feliciano

Água em Edificações (PNCURAE).

PLS 51/2015 Permite o fornecimento de água potável  por  fontes alternativas-

reuso, água de chuva e águas residuais, entre outras. Este Projeto

teve emenda da Senadora Lúcia Vânia do PSB-GO que inclui na

lei  da  política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  a  previsão  de

contemplar nas metas estaduais de racionalização de uso da água.
PLS 252/2014 Trata  de  incentivos  fiscais  para  imóveis  construídos  com

medidas para a redução do consumo de água e para maior

eficiência  energética.  O  projeto  vai  para  a  sanção

presidencial.
PLC 51/2014 Obriga a instalação de torneiras com dispositivos de vedação

automática de água em todos os banheiros destinados ao

uso  público,  tanto  em  prédios  públicos  como  privados.  O

projeto vai para a sanção presidencial
PLS 770/2015 Garante  que  o  dinheiro  oriundo  da  cobrança  pelo  uso  de

Recursos hídricos seja destinado a obras para melhorar  a

quantidade e qualidade da água dos rios.
QUADRO 01- AUTORIA: PRÓPRIA

Todos  os  Projetos  acima  já  foram  aprovados  nas  Comissões  de

Desenvolvimento Urbano (CDU) e Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável (CMADS), faltando apena o crivo da Comissão de Constituição, Justiça

e  Cidadania  (CCJC),  com  exceção  dos  três  últimos  que  foram  anunciados  no

Seminário alusivo ao dia da água em março/2018 que os mesmos foram aprovados,

seguindo portanto para a sanção presidencial.

Estes instrumentos jurídicos coadunam com a proposta desta pesquisa, uma

vez que afunilam os objetivos diversos para a otimização do uso da água para a

necessidade de uma política local, a qual enfatiza e particulariza as ações gerando

um pertencimento dos recursos naturais e sua importância, valorizando o papel de

cada ator no processo de manejo da água.  

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 GERAIS
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- Implantar a Política de Reuso e uso Racional da Água, criando o  Programa de

Reuso  e  uso  Racional  da  Água no  Município  de  Estância  –  PRURÁGUA,

instrumento jurídico com vistas a determinação de ações voltadas para os novos

empreendimentos  assim  como  a  adequação  dos  existentes.  Enfatizando  a

conscientização  da  população  e  demonstrando  a  importância  da  adequação  da

legislação existente para o combate ao desperdício e ao mau uso da água.

1.2.2 EPECÍFICOS

I-Elaborar  a  minuta  da  lei  de  alteração  do  Plano  Diretor e  das  suas  leis
complementares, com a inclusão da Política Municipal de Reuso e Uso Racional da
Água.

II- Implantar o Plano de Mobilização Social para garantir a participação popular e

institucional no processo de implantação da nova política de reuso da água.

III-Levantar os dados do município nas localidades de escassez e as de maior índice

de desperdícios para pontuar as possíveis soluções, o que culminará no Plano de

Ação Integrado para o reuso e uso racional da água, este que é uma meta dentro

da nova Política.

IV- Instituir mecanismos de controle e avaliação da implantação do Programa de

Reuso e Uso Racional da Água – PRURÁGUA.

1.3 METODOLOGIA

Para  a  realização  desta  pesquisa  foi  utilizado  um  compêndio  de  leis

municipais  que  representam  instrumentos  jurídicos  de  ordenamento  urbano  da

cidade, as quais sejam: Plano Diretor, Código De Obras, Código de Meio Ambiente,

Plano municipal de Saneamento Básico e Lei de Parcelamento do solo urbano do

Município. 

Também foram pesquisadas as leis Federais e Resoluções de Órgãos afins

da Pesquisa e a oitiva de servidores da Secretaria Municipal  da Infraestrutura e

Habitação, onde estão concentrados os dados alusivos as obras que acontecem na

cidade. 

A aplicabilidade desta metodologia consiste em buscar indícios legais de uso

racional da água ou mesmo de medidas de controle de gasto dos recursos hídricos
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em todas as suas formas e etapas. Para a implantação da Política de reuso e uso

racional da água no Município de Estância, estas leis deverão ser adaptadas, razão

pela qual se faz necessário um aprofundamento nas mesmas.

I- Plano Diretor

O Plano Diretor de Estância foi elaborado por uma empresa terceirizada com o

auxílio de uma comissão do município e participação popular através de audiências

públicas. Segundo a Secretaria municipal da Infraestrutura e Habitação, o estudo do

citado  instrumento  foi  realizado  em  2006,  todavia  devido  a  alguns  entraves

administrativos e financeiros do Convênio que deu suporte, só analisado e aprovado

pela Câmara municipal  de Estância em 01 de fevereiro  de  2010 através da Lei

municipal 31/2010 sancionada pelo Prefeito a época Ivan Santos Leite.

O Plano Diretor de Estância trás vários enfoques de autorização condicionada as

condições  e  disposição  do  meio  ambiente,  mas  é  na  Seção  III  Art.  31  que  o

legislador foi mais enfático ao tratar da Qualidade do Meio Ambiente como tema. É

justamente nessa Seção que se propõe a inserção de um novo artigo, o que trata

da Política de Reuso e Uso Racional da Água por se tratar de diretrizes criadas para

disciplinar os setores criados pela legislação municipal em epígrafe.

II- Lei do Parcelamento do Solo Urbano

O  Parcelamento  do  solo  urbano  de  Estância  ganhou  uma  lei  que  veio

complementar o Plano Diretor em 02 de fevereiro de 2010, identificada como Lei nº

28/2010.

A intervenção nessa lei se inicia nas Seções II,III,IV,V e VI Loteamentos, onde

deverá ser inserida a obrigatoriedade da apresentação de um Projeto de Reuso de

Água nos empreendimento e nos condomínios, instituir a política de Reuso e Uso

Racional da Água.

III- Código de Obras do Município de Estância/SE

O Código de Obras de Estância foi aprovado através da Lei Complementar nº17

de 04 de março de 2008, antes mesmo do Plano Diretor, pois a anterior datava de

1964, defasada demais para atender a dinâmica urbana da cidade, logo precisou ser
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apreciada com mais urgência, como não havia polêmicas no âmbito legislativo a

esse respeito, foi tranquila a aprovação da nova lei.

Nesta Lei a aparte que receberá a intervenção é a Seção de Projeto e o Quadro

de descrição da documentação necessária a ser apresentada para o licenciamento.

Ressalve-se que o intuito dessa intervenção é atingir as edificações de uso coletivo

e  os  empreendimentos  imobiliários  de  múltiplos  fracionamentos,  loteamento  e

condomínios de todas as formas que subdividirem o solo.

IV- Código municipal de Meio Ambiente de Estância/SE

O Código municipal de Meio Ambiente de Estância foi aprovado no mesmo ano

do Código de obras, Lei nº 18/2008 aprovada em 04 de março de 2008.

Nesta legislação a inserção para a implantação da nova Política deverá ocorrer

no art.4º Seção II no rol das Diretrizes propostas para ordenamento e controle do

meio ambiente em Estância/SE.

Concluída a pesquisa, o Município poderá implantar a Política de Reuso e

Uso Racional  da  Água no Município  de  Estância  através da sua equipe técnica

multidisciplinar,  ou  através  da  contratação  de  empresa  especializada,  conforme

Termo de Referência sugerido nesta Pesquisa.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A  área  de  estudo  é  o  Município  de  Estância/SE,  o  qual  a  pesquisadora

desenvolve suas atividades laborais voltadas para a área de pesquisa ofertada pela

Agência Nacional de águas. 

O  Município  de  Estância,  situado  no  Estado  de  Sergipe,  conta  com uma

população  de  69.278  habitantes,  segundo  o  Censo  do  IBGE  previsão  2017.  A

população está concentrada quase que totalmente na zona urbana, que representa

82% da população. Já a zona rural, o percentual é de 13,5% e na zona costeira

4,5%. A cidade dista 74 Km da capital Aracaju, cidade de fácil acesso pela Rodovia

Federal BR 101 sentido Aracaju/Salvador e de Salvador/Estância pela Linha Verde.

Cortada pela BR, a Zona rural do Município está dividido em ocupações rarefeitas,

07 Projetos de Assentamentos e mais de 13 Povoados.

Estância  é  uma  belíssima  planície  litorânea  ao  longo  da  costa  formando

dunas  e  praias,  tabuleiro  costeiro  após  a  planície  litorânea  constituído  de  baixo

planalto pré -  litorâneo, com temperatura média de 25°.  A vegetação é litorânea

muito variada com coqueirais, restinga e manguezais. A mata atlântica é formada

por mata fechada de árvores altas, já o cerrado é espaçado com arbustos e árvores

baixas retorcidas.

Na hidrografia destacamos os principais rios Piauitinga medindo 4.256,24Km

e Piauí com 3.993,21Km , sendo o último, o principal da Bacia de mesmo nome.

Fonte: Wikipédia
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Os principais mananciais para captação de água para o consumo humano é o

Rio Piauitinga e o Riacho da Biriba na Zona Urbana e o Rio Rio Fundo na Zona

Rural.  Segundo PMSB no ano de 2014, tendo como fonte o IBGE 2010,  15.123

domicílios de Estância são atendidos com a rede Geral de abastecimento de água,

1.671  por  poços  artesianos,  99  por  cisternas  e  1.302  abastecidos  por  água  de

chuva.

O sistema hoje está composto por três subsistemas, por parte do SAAE, são

eles: Central, Cidade Nova e Albano Franco. A unidade central é abastecida pelo

Rio Piauitinga e é responsável por 70% do território, desta unidade são captados

cerca de 540m³ de água bruta que são conduzidos a ETA através de uma adutora

de 200mm de ferro fundido. Já o sistema Cidade Nova capta 144m³ conduzidos a

ETA Biriba através de dois conjuntos motobombas distantes 2,5Km  e conduzido por

uma adura de ferro fundido de 150mm com uma extensão de 3415m e no Conjunto

Albano Franco o abastecimento é através de águas subterrâneas a captação é poço

e capta 8m³.

Em que pese a cidade possuir um bom planejamento de abastecimento de
água, os índices de  desperdícios nos sistemas das duas concessionárias e nos
empreendimentos  de  grande  porte  demonstra  a  necessidade  urgente  de
intervenções. medidas que visem a mudança coletiva do pensar sobre o uso dos
recursos hídricos deste município.

É cediço de que existem várias formas de reutilizar a água e de fazer um uso
racional  da  mesma,  mas  nem  sempre  estas  práticas  são  utilizadas,  ainda  que
existam uma série  de  bibliografias  e legislações ambientais  que direcione o uso
ambiental nesse sentido. 

O  reuso  da  água  poderá  ter  dois  destinos  um  potável  ou  não  potável,

enfatizando apenas que quando a água for utilizada para fins potáveis, esta deverá

está dentro dos preceitos preconizados na Portaria 518 de 25/03/2004 do Ministério

da Saúde, primando pelos aspectos microbiológicos, turbidez e potabilidade. 

Quando o  uso for  para  fins  não potáveis,  poderia  diretamente  atender  as

atividades urbanas como: irrigação paisagística, lavagem de logradouros públicos,

veículos,  desobstrução  de  tubulação,  construção  civil  e  em  edificações  para  o

combate  a  incêndio.  Para  fins  industriais,  seu  uso  poderia  ser  empregado  no
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processo, nas atividades e higienização. Na agricultura, com projetos de replantio de

áreas degradadas e tantas outras utilidades.

Assim, é mister e necessário que a população possa se somar aos técnicos
para conjuntamente com os investidores buscar soluções individuais e coletivas a
serem apresentadas em cada empreendimento. Se novos desde o seu nascedouro
com a apresentação de um projeto de reuso da água e/ou de adoção de medidas
com vista  a reduzir  o  consumo,  aplicando a racionalidade como forma de gerar
economia.  Aos  existentes  um  estudo  do  uso  e  as  formas  que  possam  ser
implementadas no empreendimento de forma a reduzir os gastos e reutilizar a água.

Esta  pesquisa  não  tem como  objetivo  trazer  de  forma pronta  como  cada
empreendimento fará a reutilização da água ou mesmo como deverá se comportar
para fazer o uso racional da água, mas mostrar que pode ser feito a partir de cada
um, como destaca BRANDÃO(2005,p.140).

“Quando  em seu  quintal  ou  em seu

município  você  está  procurando  passar  de

uma relação utilitária e consumista diante de

tudo o que o rodeia, para um relacionamento

solidário  e  sustentável,  você  está

participando  da  teia  de  pessoas  em  sua

casa, em sua cidade e no mundo todo, que

estão tomando consciência de que partilham

um mesmo milagre e uma mesma aventura.”

2.2 LEGISLAÇÃO - RECURSOS HÍDRICOS

O Brasil é um país rico em legislação, todavia elas nascem no âmbito federal

com grande amplitude de alcance nos problemas dos municípios. Estes por sua vez,

não  acompanham  essa  dinâmica  normativa,  por  conseguinte,  não  conseguem

aplicá-las na sua essência disciplinadora e modificadora de conceitos. 

É  cediço  que  a  Constituição  Brasileira  de  1988,  no  seu  art.2,  inciso  XIX

estabelece que compete a União instituir  Sistema Nacional de Gerenciamento de

Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito de uso da água, todavia, a

Carta  Magna   não  restringiu  responsabilidades  em  disciplinar  apenas  ao  ente

federal,  pois  é  sabido  até  mesmo  pelos  constituintes  que  um  único  ente  não
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consegue ter alcance definitivo do controle de um bem tão vital a existência humana

no planeta como a água. 

O CONAMA foi criado pela Lei Federal 6.380 de 31 de agosto de 1981e trás

logo  na  sua  primeira  Resolução,  nº  01,  CONAMA,  art.2º  a  necessidade  de

elaboração de estudo de impacto ambiental  e respectivo relatório de impacto de

meio ambiente ao processo de licenciamento das atividades modificadoras de meio

ambiente. Ainda nesta Resolução no seu Art.4º de 23 de janeiro de 1986, trouxe as

diretrizes para avaliação de impacto ambiental  de projetos. 

O  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  tem  a  finalidade  de  assessorar,

estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais

para o meio ambiente e os recursos naturais. Também compete a este colegiado,

deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 

No âmbito Federal, nasce a Lei Complementar nº 140/2011 e no seu Art. 9º,

inciso XIV trata das ações administrativas dos municípios, no que tange a promoção

do  licenciamento  das  atividades  ou  empreendimentos,  da  alínea  “a”  focado  em

empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental local.

Considerando  que  a  intervenção  deste  trabalho  está  voltado  para  os

empreendimentos imobiliários, industriais e comerciais e qualquer modificação local

que  cause  ou  possa  impactar  no  meio  ambiente,  no  que  refere-se  a  água,  é

necessário que se busque também em âmbito estadual e municipal os instrumentos

jurídicos que estão disponibilizados. 

No  estado  de  Sergipe,  o  órgão  responsável  pelos  Recursos  Hídricos  é  a

SEMARH (Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e SRH a

Superintendência  de  Recursos  Hídricos.  Nestes  órgãos  a  ferramenta  de  maior

relevância para este trabalho é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, seguido do

Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Japaratuba, Piauí e Sergipe . Estância está

inserida na Bacia do Rio Piauí tendo como principal rio o  Piauitinga, onde capita o

maior  volume  de  água  bruta  para  abastecer  a  maior  parte  da  população  deste

município.
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No Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Sergipe recorta-se

para este estudo os dados do referentes as disponibilidades e demandas por bacia,

por  unidade de planejamento e respectivos saldos atualizados.  Tendo em tela  a

bacia hidrográfica onde está inserido o município de Estância, é mister e necessário

que se analise os seguintes dados:

BACIA UP

UNIDADE DE

PLANEJAME

NTO

DISPONIBILIDADE (M³/ANO)
DEMANDA

ATUAL

(E)

DEMANDA ATUAL

POR BACIA

(E)

SALDO

ATUAL F=D-E

SALDO

ATUAL

POR

BACIA (F)

SUPERFICIAL(

A)

TRANSPO

SI-ÇÃO

DESO (B)

SUBTERRÂNE

A EFETIVA (C)

TOTAL

(D)=A+B+C

TOTTAL POR

BACIA

PIAUÍ

17
ALTO RIO

PIAUÍ
3.468.960 8.71.159 3.900.000 8.240.119

41.364.990

7.516.119

39.963.813

724.000

1.401.177
18 RIO ARAUÁ 630.720 - 340.000 970.720 6.815.289 -5.844.569
19 PIAUITINGA 7.253.280 - 2.102.000 9.355.280 5.634.145 3.721.135
20 FUNDO 6.307.200 - 560.000 6.867.200 1.854.089 5.013.11
21 GUARAREMA 7.568.640 1.780.781 479.000 9.828.421 3.645.276 6.183.145
22 PIAUÍ 1.892.160 2.981.090 1.230.000 6.103.250 14.498.893 -8.395.644

QUADRO 02- AUTORIA: PRÓPRIA

O Quadro acima demonstra que o principal rio do sistema de abastecimento

Estância, o qual seja, o Piauitinga, não sofre com a escassez de água, todavia, é

importante  que  ações  de  conservação  e  uso  racional  da  água  possam  ser

instauradas no município com vistas as futuras gerações. 

Ainda no âmbito do PERH (Plano Estadual de Recursos Hídricos), observa -

se  com destaque os  Programas e  subprogramas que integram este  instrumento

conforme detalhamento da Tabela 4.1.O aludido documento,  com o título Matriz-

programas e subprogramas do PERH é um instrumento que trás em seu arcabolso a

garantia hídrica para múltiplos usos.

Neste diapasão é importante destacar Programas como: Garantia hídrica para

múltiplos usos da água, gestão hidroambiental integrada, revisão e atualização da

legislação estadual de Recursos Hídricos, estudos, pesquisas e difusão tecnológica,

ensino,  capacitação  e  formação,  comunicação  social,  sistema  integrado  de

informação, operação e manutenção da infraestrutura hídrica.

Os Programas Temáticos merece ênfase os seguintes: Água de Beber, Águas

do Desenvolvimento e Informágua. Observa-se que os programas trazem a grande

preocupação  com  a  organização  do  setor  hídrico  assim  como  mecanismo  de

participação e de interligação em suas ações, a integralização dos órgãos como

impulsionador da transformação da realidade hídrica no Estado. Neste diapasão, o

Município vem com este projeto de intervenção somar-se a toda essa gana do ente

maior, contribuindo com a interiorização dessas ideias levando para a ponta tudo

que foi idealizado e sonhado para o futuro no que diz respeito aos recursos hídricos.
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O Plano da Bacia do Rio Piauí é um instrumento de base, para este projeto,

por se tratar do principal órgão planejador de ações com vistas a preservação de

recursos  hídricos.  É  um  estudo  minucioso  o  qual  trouxe  a  tona  o  diagnóstico,

prognóstico  e  a  proposição  de  ações  necessárias  a  bacia  em  toda  a  sua

contextualização. 

Ainda sobre  os  programas,  merece  destaque o  Programa de Estímulo  as

boas práticas no uso da água e seus subprogramas produtor de águas, certificação

de boas práticas e Incentivo ao reuso de água com ênfase no Programa de ações

para o aproveitamento de águas subterrâneas. 

O Comitê de Bacias fica enriquecido com um instrumento deste porte em seu

poder,  todavia,  por  mais  que  estejam  expressas  estas  atividades,  o  Município

precisa se apropriar do seu papel com vistas a fortalecer o Comitê e se apropriar das

ações previstas. 

É cediço que as ações acontecem no município e que o benefício não é para

quem  elaborou  o  instrumento,  mas  para  cada  cidade,  que  o  principal  corta

juntamente com seus contributivos hídricos.

No  Município,  o  ordenamento  da  cidade  está  balizado  na  Lei  Federal

10.257/2001,  o  Estatuto  das  Cidades,  que  disciplina  a  criação  das  leis  locais  a

exemplo do Plano Diretor e suas leis complementares, as quais sejam: Código de

Obras, Lei municipal de Parcelamento do Solo urbano e Código ambiental. 

Este  trabalho  mostra  que  sua  intervenção  não  necessariamente  é  uma

legislação nova, o grande intuito  do projeto é efetuar  a  inserção de uma nova

matéria através de um Programa no Plano Diretor, instituindo portanto, a Política

de Reuso e Uso Racional da Água, a qual consequentemente levará a alteração

das suas leis complementares, transformando em obrigatoriedades os anseios dos

legisladores ao trazer no Art.2º do Estatuto das Cidades o seguinte texto:

Art. 2o A política urbana tem por
objetivo  ordenar  o  pleno
desenvolvimento das funções sociais
da  cidade  e  da  propriedade  urbana,
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mediante  as  seguintes  diretrizes
gerais:

I  –  garantia  do  direito  a  cidades
sustentáveis, entendido como o direito
à  terra  urbana,  à  moradia,  ao
saneamento  ambiental,  à  infra-
estrutura urbana, ao transporte e aos
serviços  públicos,  ao  trabalho  e  ao
lazer,  para  as  presentes  e  futuras
gerações;

II  – gestão democrática por meio da
participação  da  população  e  de
associações  representativas  dos
vários segmentos da comunidade na
formulação,  execução  e
acompanhamento  de  planos,
programas  e  projetos  de
desenvolvimento urbano;

III – cooperação entre os governos, a
iniciativa privada e os demais setores
da  sociedade  no  processo  de
urbanização,  em  atendimento  ao
interesse social;

IV  –  planejamento  do
desenvolvimento  das  cidades,  da
distribuição  espacial  da  população  e
das  atividades  econômicas  do
Município e do território sob sua área
de  influência,  de  modo  a  evitar  e
corrigir  as distorções do crescimento
urbano e seus efeitos negativos sobre
o meio ambiente;

2.3 INTERVENÇÃO DO PROJETO

2.3.1 AÇÕES DE INTERVENÇÃO
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As intervenções a serem realizadas pela empresa a ser contratada ou pela

equipe técnica do município consiste em:

I-Efetivação  da  Política  de  Reuso  e  Uso  Racional  da  Água  com  a  Criação  do

Programa  de  Reuso  e  uso  Racional  da  Água no  Município  de  Estância,

PRURÁGUA -  instrumento jurídico com vistas a determinação de ações voltadas

para os novos empreendimentos assim como a adequação dos existentes.

II- Conscientização  da  população através  de  palestras,  oficinas,  audiências

públicas  e  através  dos  serviços  de  comunicação  das  concessionárias  além dos

instrumentos  de  divulgação  gráfica,  como  cartazes,  folderes,  cartilhas,  spot  nas

emissoras de rádio da cidade e outras formas de alcançar e atrair a população.

II-  Demonstração da importância de uma ferramenta de apoio aos instrumentos

jurídicos existentes no Município, os quais sejam: Plano Diretor, Plano de Recursos

Hídricos, Plano de Bacias, Código de Obras e Código de Parcelamento do Solo

Urbano  e  Código  municipal  de  Meio  Ambiente  o  que  pode  ser  feito  através  de

seminários e palestras para um público selecionado.

III-Elaboração  da  minuta  da  lei  de  alteração  da  Legislação  existente com  a

inclusão  da  Política  municipal  de  Reuso  e  Uso  Racional  da  Água  como

determinação para garantir a participação dos empreendedores no Programa.

IV-  Implantação  do  Plano  de  Mobilização  Social para  garantir  a  participação

popular e institucional  no processo de implantação da nova política de reuso da

água, este instrumento tem a finalidade de extrair a opinião e a participação popular

de diversas camadas da sociedade. 

Esta  ação requer  dispêndio  econômico,  logo,  deverá  vir  acompanhada do

Termo  de  Referência  com indicativo  detalhado  dos  quantitativos  e  custos  com

indicativo da modalidade de licitação, a qual seja, “menor preço e melhor técnica”

com apoiamento  no  Art.  46  da  8.666/93,  por  se  tratar  de  serviços  de  natureza

predominantemente intelectual.

V-Levantamento de dados do Município e das concessionárias sobre as localidades

de  escassez  e  as  de  maior  índice  de  desperdícios  para  pontuar  as  possíveis
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soluções, o que culminará no Plano de Ação Integrado para o reuso e uso racional

da água.

VI-  Instituição  de  mecanismos  de  controle  e  avaliação da  implantação  do

Programa de Reuso e Uso Racional da Água – PRURÁGUA, através de formulários

que serão preenchidos pela equipe do Município quando da elaboração do Relatório

de Gestão anual.

2.3.2  ATORES ENVOLVIDOS

Para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  em  todas  as  suas  etapas  de

intervenção,  é  míster  que  se  considerem  as  participações  obrigatórias  ou

necessárias para a eficácia do mesmo, para tanto, pode-se elencar alguns atores

cujos papéis são imprescindíveis a funcionalidade desta pesquisa.

I-O Município através das Secretarias:

a) Infraestrutura e Habitação;

b) Meio Ambiente;

c)  Serviços Urbanos;

d)  Autarquia municipal a Concessionária de água e esgoto SAAE;

II-Comitê da Bacia do Rio Piauí;

III-Conselhos municipais de Habitação e de Meio Ambiente;

IV-SEMARH-Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 

V-SRH-Superintendência de Recursos Hídricos;

VI- Câmara de Vereadores

VI-Participação popular através de:

a) ONG Água é Vida;

b) CDL - Câmara de Diretores lojistas;

c) Sindicatos;

d) Associações de moradores;

e) Outros segmentos que se sentirem mobilizados a participar.
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2.3.3 VIABILIDADE TÉCNICA

O Projeto tem aporte técnico, pois a criação do Programa de Reuso e Uso

Racional da Água é matéria discutida no meio técnico e jurídico através de vários

projetos de lei voltados para o tema, todos com os intuitos de tornar obrigatório o

costume,  ou  melhor,  a  prática  de  reutilizar  a  água,  sempre  que  o  volume  for

considerável, e utilizar de forma a restringir práticas de desperdícios.

O instrumento jurídico proposto trará alterações aos instrumentos de Gestão

existente com vistas a instituição da Política Municipal de Reuso e Uso Consciente

da  Água,  determinando  a  obrigatoriedade  dos  empreendedores  de  apresentar

projetos  de  reuso  e  uso  consciente  no  período  de  autorização  e  aprovação  de

projetos. O mesmo documento determinaria um prazo para os empreendimentos de

maior impacto se adequarem a nova política. Ou seja, uma ferramenta aliada de

todos e em prol  do desenvolvimento sustentável  do Município,  além de trazer  a

mobilização social como ferramenta de apoio e mecanismo de participação popular.

2.3.4 VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

Financeiramente o Projeto tem aporte favorável, devido ao seu baixo custo,

pois  o  dispêndio  requerido  é  a  elaboração  de  um Plano  de  Mobilização  Social,

contendo todos os mecanismos necessários a fomentação da participação popular

com  atividades  diversas  de  promoção  do  conhecimento  e  conscientização  da

temática,  através  dos  diversos  meios,  oficinas,  palestras,  visitas  domiciliares,

reuniões  rádios,  carro  de  som,  o  Plano  irá  direcionar  os  trabalhos.  Com  essa

mobilização  deverão  está  incluídos  os  custos  com  logística,  espaço  e  lanche,

transportes e equipamentos assim como os materiais didáticos necessários. Além do

Plano  de  mobilização  Social  a  empresa  ficará  com  a  incumbência  de  elaborar

Relatório Técnico de Acompanhamento, coletar e formatar os dados da população e

dos atores de outros segmentos que tratam desta matéria. Por fim, também caberá a

contratada a elaboração das minutas das leis que serão alteradas, com isso, o item

de maior relevância neste Projeto é a mão- de- obra qualificada e multidisciplinar

necessária,  que apenas  com um aporte  de  uma empresa  privada será  possível

agrupar. 
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Para  integrar  o  orçamento,  deverão  ser  considerados  os  diversos  aspectos

quantitativos  da  despesa  conforme  detalhamento  no  Termo  de  Referência,  tais

como:

a) Levantamento quantitativo dos materiais a serem utilizados na mobilização

social;

b) Locação de espaço;

c) Logística e lanches, se necessário;

d) Material didático e equipamentos;

e) Horas/técnicas  do  pessoal  especializado  para  ministrar  as  palestras,

audiências e oficineiros com conhecimento na área de recursos hídricos;

f) Composição do orçamento com curva ABC.

Todos os itens acima farão parte do Termo de referência a ser elaborado

assim como da minuta do edital.
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3.0-RISCOS E DIFICULDADES DO PROJETO

O Trabalho de intervenção proposto reporta-se a implantação da Política de

Reuso e Uso Racional  da água no Município  de Estância,  trazendo como lastro

apoiador  das  diversas  ações,  o  Programa  PRURÁGUA.  Com  fulcro  nesta

propositura,  levanta-se  para  a  avaliação  dos  riscos  e  dificuldades  uma série  de

aspectos previstos neste instrumento, os quais poderão ser dirimidos e enfrentados

ou potencializados na execução dos trabalhos.  Como o nome diz,  previstos,  em

cada situação de campo pode-se encontrar outros entraves ou barreiras que não

estarão elencadas neste documento.

3.1-RISCOS

Esta intervenção assim como todas as outras correm dois tipos de riscos: o

da decadência financeira e o risco da má execução dos serviços, onde o último,

poderá ser subdividido em duas partes, a interferência política e a má qualidade da

empresa contratada.

I-DECADÊNCIA FINANCEIRA

A  decadência  financeira  é  quando  o  ente  interessado,  nesse  caso  o

Município, não entende necessário este tipo de intervenção e não aporta recursos

para  a  implantação do Programa.  O que  se  propõe com gastos,  está  restrito  a

publicidade e ao aporte técnico para a elaboração de uma lei participativa, onde a

população através dos movimentos populares e sociedade civil possam opinar sobre

as mudanças na legislação em prol de um bem comum e essencial a todos. 

Para minimizar esse risco os gastos poderiam ser inseridos nas atividades

cotidianas da Administração, pois todos os profissionais que serão necessários para

o  Programa  existem  no  Município  de  Estância  os  quais  sejam:  Advogado,

Engenheiro  civil  e  ambiental,  Arquiteto  urbanista,  pedagogo,  assistente  social  e

outros com experiência em mobilização urbana e atos administrativos de disciplina

dos licenciamentos municipais. Ou seja, a questão financeira é muito discricionária

do gestor, pois o valor é muito simplório para a realização das atividades.
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II- MÁ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 Esse risco não é restrito a este Programa, todos os atos da Administração

pública correm o risco de serem mal executados. Nesse caso, existem duas formas

deste risco se consolidar, os quais sejam:

a) A EMPRESA

Por  mais  que  se  licite  por  melhor  técnica  e  menor  preço,  a  empresa

contratada  pode  chegar  no  Município  e  usufruir  da  boa  vontade  dos  agentes

públicos em colaborar e não trazer o suporte que se deseja para garantir a qualidade

dos serviços prestados,  logo,  a  mobilização não será bem feita  e a participação

popular, carro chefe do trabalho, será prejudicada, o que se terá como produto é

mais uma lei de escritório, sem a participação dos munícipes, que poderá vingar ou

não.

A forma de minimizar a potencialidade deste risco seria necessário enfatizar a

fiscalização e o acompanhamento das regras estatuídas no Termo de Referência e

no  Edital  de  licitação,  exigindo  a  risca  cada  item,  inclusive  com  aplicação  das

penalidades previstas.

b) INTERFERÊNCIA POLÍTICA

Essa  interferência  política  também  não  é  uma  característica  de  risco  tão

somente possível de ocorrer com este tipo de trabalho, os atos administrativos dos

entes públicos estão sujeitos a enfrentar este tipo de intervenção nociva. 

A ocorrência desta prática surge na necessidade dos políticos, digo, gestores

em proteger os seus aliados ao arrepio da lei, concedendo vantagens e jeitinhos

para o não cumprimento efetivo da “legislação nova”, a forma de burlar um percurso

o qual reduzirá gastos e dará celeridade aos processos por ultrapassarem algumas

etapas, mas que causaram danos a natureza os quais limitarão a qualidade de vida.

Este é um risco que a equipe de trabalho precisa prever e amarrar muito bem na

legislação, de forma a dificultar o máximo este tipo de comportamento que poderá

levar a ruína do Programa.
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Nesse  risco  somente  a  participação  popular  conseguirá  diminuir  a

interferência  das  más  atuações  políticas  nos  procedimentos  administrativos  e

democráticos das cidades.

3.2-DIFICULDADES

Todo trabalho tem seus graus de dificuldades, pode-se dizer que este trará

dificuldades amenas,  muito  mais de cunho administrativo do que técnico,  pois  a

logística e o material didático e de publicidade é o que pesa enquanto dificuldade na

execução das ações.

É necessário que se tenha bem definido no Plano de Mobilização o tipo de

publicidade que se pretende aplicar,  os folderes, cartazes,  faixas, divulgação em

rádio, carro de som e em seguida, pensar onde os participantes se reunirão? Que

equipamentos de apoio  serão necessários? Nessa etapa a  empresa sabiamente

utiliza-se de argumentos como: “Vocês conhecem a cidade, vocês escolhem o local”.

Mas quando o município não dispõe de um auditório capaz de receber esse público

quem  arcará  com  esta  despesa?  Isso  tem  que  está  bem  claro  no  termo  de

referência, o som do ambiente, o lanche, em fim, tudo que for necessário tem que

está estabelecido no papel de cada um. 

Mas a dificuldade de fato consiste em quem irá coordenar tudo isso, cobrar da

empresa contratada, pois sabe - se que a resposta imediata é que será o Município,

óbvio que sim, mas na pessoa de quem? Pois o que se encontra de dificuldade são

profissionais do município que são mal remunerados e quando chega um projeto

como este, que é sua grita antiga, será pago a uma empresa para desenvolver e ele

terá que acrescentar mais uma atividade a sua gama de atribuições corriqueiras sem

ganhar nenhum incentivo financeiro para isso, é difícil de lidar com esta situação,

talvez a mais complicada, o Programa precisa do olhar, da experiência do agente

público e o que ele precisa de incentivo não é possível atender com este tipo de

intervenção.

A outra situação com relação aos servidores consiste no ego, Quem estará à

frente dos holofotes? A empresa? O Gestor da Pasta? De qual Pasta, se o trabalho

é multidisciplinar? Coisas milindres a se administrar que podem se tornar obstáculos
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da má vontade e até da sabotagem dos maus administradores da gestão pública

municipal.
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4.0- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento de dados balizados na legislação no âmbito das esferas federal,

estadual  e  municipal,  assim  como  o  cenário  de  desperdício  de  água  tratada,

aceleração  do  desenvolvimento  habitacional,  risco  de  desabastecimento  e  a

tendência da legislação para o tema, culminaram neste projeto.

Este projeto vem corrigir a fragilidade da legislação municipal, cuja omissão

não aporta segurança na utilização da água em suas diversas formas de manejo.

Assim o PRUÀGUA trás uma proposta de baixo custo, envolvendo a população e os

entes  afins.  O intuito  é  que  juntos  possam fazer  cumprir  as  metas  e  projeções

estabelecidas  em  seus  instrumentos  jurídicos.  Apenas  alterando  a  legislação

municipal, com efeito de cascata, devido aos condicionantes das diversas outorgas e

a integração involuntária entre os órgãos tornará possível controlar o uso da água.

Mas é com a participação de todos que a cidade mudará seu comportamento com

relação ao uso da água.

A intervenção proposta pode ser utilizada em outras localidades, por nascer

como Política, a única coisa que é específica é a legislação que cada cidade já

possui  e onde e como será alterada.  Embora este estudo já aponte o local  das

intervenções na lei,  é  proposta a contratação de uma empresa multidisciplinar  e

especializada para a elaboração das minutas das leis que forem necessárias as

suas alterações.

A implantação da Política de Reuso e Uso Racional da água nova Município

de Estância é uma construção de uma nova filosofia, é o pensamento coletivo de

conceitos e formas de garantir os recursos hídricos no planeta.
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

UNIDADE SOLICITANTE

MUNICÍPIO  DE  ESTÂNCIA/SE  através  da SEINFRAH-  Secretaria  municipal  da

infraestrutura e da Habitação do Município de Estância/SE.

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA A IMPLANTAÇÃO

DO PROGRAMA PRURÁGUA ASSIM COMO A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

E DE SEGUIMENTOS DA SOCIAEDADE CIVIL NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE.

2. JUSTIFICATIVA

O Programa PRURÁGUA consiste em um Programa de Reuso e Uso racional

da Água, desenvolvido com vistas a otimizar a utilização dos recursos hídricos. A

contratação  de  uma  empresa  especializada  para  a  elaboração  e  execução  das

ações  de  mobilização  social,  origina-se  no  processo  de  implantação  do  aludido

Programa, vez que o mesmo é parte da macro ação de implantação da Política

municipal de Reuso e uso racional da água no município de Estância/SE. Em que

pese  a  política  em  quanto  ato  concreto  ocorra  no  aditamento  da  Lei  de

Parcelamento do solo urbano assim como da lei de autorização do Plano Diretor

Participativo do município, é necessária a participação da sociedade civil organizada

assim como dos órgãos governamentais e consultivos para a eficácia do trabalho de

conscientização  da  necessidade  de  ações  desde  o  nascedouro  de  qualquer

empreendimento até a mudança de das práticas exercidas nas edificações e usos

existentes antes desta intervenção.

A presente despesa basea - se na necessidade de construir um instrumento

de mobilização capaz de fomentar a participação popular numa mudança de filosofia

de vida pautada no uso da água.  Para tanto  se  faz necessário  o conhecimento
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multidisciplinar  de  empresas que possa trazer  um leque de profissionais  e  suas

experiências para o alcance dos objetivos do Programa retro mencionado, estando

incluído além de ações os materiais e equipamentos e meios  necessários para a

execução dos trabalhos.

3.0 DETALHAMENTO DO OBJETO

Tendo em tela a necessidade de adequar a legislação municipal com a inserção do

Programa  PRURÁGUA,  o  objeto  que  se  pretende  com  esta  contratação  está

estrutura do da seguinte maneira:

a) Plano de mobilização social

O  Plano  consiste  em  um  produto  contendo  a  metodologia  a  ser  aplicada  para

convocar  a  população  e  motivá-la  a  ter  conhecimento  e  participar  do  Programa

PRURÁGUA. Neste produto também deverá constar um Plano de Trabalho com a

listagem das  atividades  e  seus  custos  pormenorizados  como palestrantes,  local,

material  didático,  lanche e toda a logística necessária  por  atividade apresentada

respeitando o mínimo de ações estabelecidas neste instrumento.

b) Relatório de Acompanhamento das Ações 

Este produto na verdade servirá de Atestado para Boletim de medição que será

entregue a contratante sempre que for solicitado o pagamento por parte dos serviços

já  prestados.  O  Primeiro  produto  será  medido  paripasso  a  sua  execução  daí  a

importância desse Relatório.

c) Relatório Final 

Relatório  final  é  o  instrumento  que  irá  compilar  todas  as  participações  para  a

elaboração  e  adequação  da  Proposta  de  alteração  dos  instrumentos  jurídicos

existentes.

d) Minuta das leis 

Consiste nas leis que serão alteradas com a inclusão da Política de Reuso e Uso

racional da água.
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4.0 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Considerando  que  o  objeto  contratual  é  de  cunho  intelectual,  o  mesmo  será

enquadrado para efeito da disputa a modalidade Tomada de Preço, do tipo Técnica

e Preço como preconiza a Lei 8.666/93 no Art.45 §1º,III.

Para a execução dos serviços serão utilizados como ferramentas jurídicas a Lei

31/2010 – Plano Diretor de Estância/SE, a Lei 28/2010 - Código de Parcelamento do

Solo Urbano

5.0 ESTIMATIVA DE CUSTOS

O valor estimado para estas despesas é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Para a composição de custos desta contratação se faz necessário historiar o lastro

que  servirá  para  a  formulação  do  Plano  de  ações  mínimas  previstas  para  esta

intervenção.

PRODUTO I – PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL  - R$ 6.000,00

PRODUTO II- RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO-R$7.000,00

PRODUTO III- RELATÓRIO FINAL-R$ 11.000,00

PRODUTO IV – MINUTA DAS LEIS – R$16.000,00

5.1 DETALHAMENTO DAS DESPESAS

A) HORAS TÉCNCICAS DOS PROFISSIONAIS

-Assistente social;

-Engenheiro ambiental;

- Engenheiro civil;

-Arquiteto urbanista;

-Engenheiro de saneamento;

-Advogado;

-Agente Administrativo.
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B) MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

-Didático  (papel  A-4,  caneta  esferográfica,  classificador,  grampeador,  clipe  entre

outros);

-Retroprojetor, computador, mural entre outros.

C) DIVULGAÇÃO

- Chamas nas rádios local;

-Carro de som;

-Cartaz;

-Cartilhas;

-panfletos;

-faixas;

-Folderes e outros.

D) TRANSPORTE

-  Locação de veículo para transportar  a equipe para os locais  de divulgação do

Programa.

E) ALIMENTAÇÃO

- Almoço para a equipe técnica;

- Lanche simples para a comunidade ( café, biscoito, suco e frutas);

-Lanche  mais  reforçado  para  equipe  (sanduiches,  bolos,  sucos  ou  refrigerantes,

frutas).

F) LOGÍSTICA

-Cadeiras;

-locação ou disponibilização de espaços;

-Som, microfone e outros.
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6.0 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

6.1 - DA PROPOSTA TÉCNICA

6.1.1 – Para julgamento da licitação que se baseará no critério de melhor técnica e

preço,  nos  termos  do  artigo  46,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  a  avaliação  das

propostas técnicas será feita por Comissão Técnica, composta por, no mínimo, 03

(três)  técnicos  de  reconhecida  competência  na  área,  nomeados  por  portaria

específica do Chefe do Executivo Municipal,  especialmente constituída para este

fim;

6.1.1.1 – A Comissão Técnica apresentará relatório sucinto e fundamentado de seu

trabalho, devidamente assinado por seus integrantes, atribuindo e justificando notas

a todas as Propostas Técnicas, segundo previsto no item 6.1.2.

6.1.2  –  A  PROPOSTA  TÉCNICA  será  apurada  através  de  ÍNDICE  TÉCNICO,

mediante verificação da apresentação da totalidade dos documentos solicitados no

item  6.1.3,  FATORES  DE  PONTUAÇÂO  TÉCNICA,  bem  como  da  análise  e

avaliação do seu conteúdo e valoração, conforme os critérios indicados;

6.1.3 – FATORES DE PONTUAÇÃO TÉCNICA – serão julgados os quesitos abaixo

indicados,  que  totalizam  100  (cem)  pontos,  a  serem  distribuídos  conforme  os

critérios a seguir relacionados:

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO
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PONTOS

Currículo da 
Licitante

Pontuação máxima de 30 pontos
Acima  de 03 (três) anos de experiência = 20 pontos

Acima  de 01 (um) ano a 03 (três) anos de experiência = 10 pontos

Até 01 (um) ano de experiência – 5 pontos  

Equipe Técnica Licitante que enviar, para prestação dos serviços contratados, 
especialistas com formação em:

Pontuação máxima de 60 pontos
- Arquitetura e Desenvolvimento Urbano, Geografia ou em outra 
área afim com experiência comprovada em planejamento urbano, 
superior a 03  anos – 10 pontos;
- Arquitetura e Desenvolvimento Urbano, Geografia ou em outra 
área afim com experiência comprovada em planejamento urbano, de 01
a 03 anos = 05 pontos;
- Engenharia Civil com experiência em Recursos hídricos superior a 
03 anos = 10 pontos; 
- Engenharia Civil com experiência em empreendimentos urbanos e 
habitacionais de 01 a 03  anos = 05 pontos;
- Técnico Social – Assistente  Social com experiência de trabalhos 
com Comunidade superior a 03 anos = 10 pontos;
- Técnico Social – Assistente Social com experiência de trabalhos com
Comunidade de 01 a 03 anos  = 05 pontos;
- Direito com experiência comprovada em direito urbano ou imobiliário, 
com experiência  superior a 03 anos  = 10 pontos;
- Direito com experiência comprovada em direito urbano ou imobiliário, 
com experiência de 01 a 03 anos = 05 pontos; 

DOCUMENTAÇ
ÃO COM 
INFORMAÇÕE
S 
COMPLEMENT
ARES E 
EXPERIÊNCIA

A licitante obterá, no máximo, 10 (dez) pontos distribuídos seguindo os
seguintes critérios:
a) Conhecimento de legislação pertinente ao assunto (redação com 
informações do município e a sua legislação, mínimo de 20 laudas)– 
05pontos;
b) Apresentação de documentos e experiências realizadas pela 
empresa licitante sobre o assunto em outros municípios/estados 05 
pontos;

Total Pontuação Máxima Possível = 100 pontos

6.1.4 – A pontuação de cada licitante será obtida pelo somatório dos alcançados na
tabela acima;

6.1.5 – Serão classificados os licitantes que obtiverem o total de pontos igual ou
superior  a  45  (quarenta  e  cinco)  e  que  não  tenham obtido  pontuação  zero  em
qualquer dos quesitos em julgamento;
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6.1.6 – O índice técnico será apurado mediante a atribuição do índice máximo de
100  (cem)  pontos  à  proposta  com maior  número  de  pontos  obtidos  e,  para  as
demais, de acordo com a seguinte fórmula, com 02 (duas) casas decimais:

                                                          pontos obtidos por licitante 
ÍNNDICE TÉCNICO (I.T) = -------------------------------------------------------------X 100
                                           pontos do licitante com maior número de pontos

6.2 – DA PROPOSTA COMERCIAL

6.2.1 – A proposta comercial será apurada através do ÍNDICE DE PREÇO de cada

licitante, com base no preço global ofertado para apuração dos serviços constantes

no item 01 -  OBJETO desta licitação;

6.2.2 – O ÍNDICE DE PREÇO será apura do mediante a atribuição do índice máximo

de 100 (cem) pontos à proposta com menor preço global  e,  para as demais,  de

acordo com a seguinte fórmula, com 02 (duas) casas decimais:

                                                  Preço do licitante com menor preço global
ÍNDICE DE PREÇO (I.P.) = --------------------------------------------------------------- x 100
                                                           Preço global de cada licitante

6.3 – AVALIAÇÃO FINAL

6.3.1 – O valor de AVALIAÇÃO (A.F.) de cada proposta será calculado pela formula

abaixo, com duas casas decimais, onde:

IT – Corresponde ao ÍNDICE TÉCNICO, apurado no item 9.1.6, referente

à proposta técnica;

IP – Corresponde ao ÍNDICE DE PREÇO, apurado no item 9.2.2, referente

a proposta comercial.

                                                 2 x IT + IP
A.F. = ----------------------

             30
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6.4 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.4.1  – O  resultado  final,  obtido  na  soma  do  ÍNDICE  TÉCNICA  e  ÍNDICE  DE

PREÇO, majorados, respectivamente, pelos pesos 2 (dois) e 1 (um), corresponderá

à nota de avaliação final, sendo declarada vencedora a licitante que apresentar a

maior nota de AVALIAÇÃO FINAL (A.F.).

6.5 – A comissão será obrigada a justificar por escrito à autoridade competente a

escolha da proposta;

7.0 PRAZOS

A empresa contratada terá 90 (noventa) dias para o cumprimento do objeto na sua

totalidade, pode este prazo ser prorrogado por até igual período caso seja justificado

e acatado pela contratante em instrumento próprio conforme preconiza a alei  de

licitações.

7.1 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO

SOCIAL

X - -

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO X X X

RELATÓRIO FINAL X X -

MINUTA DAS LEIS - - X

8.0 CONDIÇÕES DA ENTREGA

Os produtos acima elencados deverão ser entregues da seguinte maneira

8.1 PRODUTO I – PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL  

Deverá se r entregue duas vias impressas e encadernadas ambas acompanhadas

do arquivo digital em CD devidamente assinada pela empresa e seus profissionais

que elaboraram o documento.

8.2 PRODUTO II-RELATÓRIO FINAL
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Deverá se r entregue duas vias impressas e encadernadas ambas acompanhadas

do arquivo digital em CD devidamente assinada pela empresa e seus profissionais

que elaboraram o documento.

8.3 PRODUTO III – MINUTA DAS LEIS 

Deverá se r entregue três vias impressas ambas acompanhadas do arquivo digital

em CD com encaminhamento indicando assinado pela empresa e seus profissionais

que elaboraram o documento.

8.4 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Este ocorrerá em cada 30 dias quando a empresa prestar contas dos serviços já

executados e solicitar seu pagamento parcial.

9.0OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 DA CONTRATADA

A empresa a ser contratada deverá cumprir todas as regras estabelecidas no edital e

seus anexos para participar deste certame. Constitui ainda uma das suas obrigações

a  apresentação  dos  documentos  organizados  nos  envelopes  correspondentes

acompanhados pelas vias originais ou cópias autenticadas.

A empresa a ser contratada deverá apresentar o Relatório de acompanhamento e

medição nos prazos estabelecidos e comprovar sua efetiva execução de atividades

através dos diversos meios, fotos, protótipos, listas de presença, filmagem, gravação

de  áudios  quando  da  divulgação  nas  emissoras  de  rádio  e  outras  formas  que

garantam a efetiva execução dos serviços.

9.2 DA CONTRATANTE

A contratante deverá recepcionar  a  documentação,  acompanhar  os  serviços e a

qualidade  como  está  sendo  executados,  solicitar  suspensão  ou  punição  quando

necessitar,  promover  reuniões  e  analisar  os  instrumentos  comprobatórios  da

execução dos serviços para autorizar o pagamento.
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Caberá ainda a contratante designar  equipe técnica para se somar a equipe da

contratada com vistas a melhor eficiência e qualidade no desempenho das ações e

sua comprovação.

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

 A  fiscalização  dos  serviços  objeto  deste  instrumento  serão  acompanhados  e

atestados pelos técnicos e Secretário  da Pasta da Infraestrutura e Habitação do

município  de  Estância/SE.  Sempre  que  provocados  com  instrumento  próprio

deverão se manifestar quanto a quantidade, e qualidade de serviços executados

para fins de pagamento.

11- DOS PAGAMENTOS

O pagamento será efetuado mediante solicitação acompanhada das Certidões dos

diversos Órgãos de controle tributário e da Nota Fiscal dos serviços assim como

com cópia do Contrato ou carteira profissional com a anotação de vínculo entre a

empresa contratada e o profissional que executou os serviços técnicos. O município

terá 20 (vinte) dias para efetuar a tramitação administrativa e efetuar o pagamento.

11.0 SUBCONTRATAÇÃO

A subcontratação dos serviços só será permitida para o cumprimento das ações que

são realizadas por profissionais temporários da empresa contratada assim como os

específicos de terceirização como serviços de divulgação em rádio, carro de som,

fornecimento de lanches e outros cuja sublocação deverá ser comprovada para a

juntada das provas da efetivação dos serviços. Não será permitida a sublocação da

responsabilidade no cumprimento do objeto e das decisões alusivas ao processo.

12. SANÇÕES

Todas as regras estabelecidas neste instrumento são obrigações a serem cumpridas

na forma que estão dispostas, caso contrário,  serão aplicadas nas sanções para

cada situação.

12.1 - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações contratuais

assumidas, ou a infringência dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação
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das sanções previstas  nos arts.  86  e 87 da Lei  nº  8.666/93,  que se encontram

indicadas abaixo: 

a) advertência, por escrito, sempre que forem constatadas falhas de pouca

gravidade; 

I- pela recusa em prestar os serviços e/ou pelo atraso injustificado para inicio da

prestação do serviço, caracterizada em 02 dias após o prazo estipulado: multa de

20%  (vinte  por  cento)  do  valor  do  contrato  e  10%(dez  por  cento)  do  valor  do

contrato, respectivamente; 

II-  pela  demora  em  substituir,  reparar  ou  corrigir  vícios,  falhas,  defeitos  ou

incorreções  do  serviço  efetuado  para  a  contar  do  terceiro  dia  útil  da  data  da

notificação da não aceitação do serviço apresentado: multa de 2% (dois por cento)

do valor do valor total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 5 (cinco) dias; 

III- pela recusa da CONTRATADA em substituir a prestação de serviço, entendendo-

se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem ao da

da rejeição: multa de 10% (vinte por cento) do valor do serviço

IV  -  a aplicação das multas  estabelecidas nos itens  acimas  não impede que  O

CONTRATANTE, se entender conveniente e oportuno, rescinda unilateralmente o

contrato e/ou aplique as sanções previstas neste termo, cláusula  DAS SANÇÕES,

sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis.

b) suspensão temporária,  de participar em licitação e impedimento de contratar

com o CONTRATANTE pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas

previstas neste contrato, nos moldes do  art.   87 da Lei nº 8.666/93 e  da forma

abaixo especificada:

I- 06 (seis) meses - pelo atraso superior a 05 (cinco) dias do prazo estipulado para

prestação do serviço;

II- 01 (hum) ano- fraudar ou falhar na execução do contrato;

III-  01  (hum)  ano  e  06  (seis)  meses- não  assinar  o  contrato  ou  não  retirar  o

documento equivalente no prazo estipulado neste termo e/ou não executar o serviço

contratado, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado;
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IV-  02  (dois)  anos  -  quando  caracterizada  a  reincidência  na  prática  das

inadimplências e/ou o descumprimento cumulado de mais de uma das condutas

acima especificadas.

c)  declaração  de  inidoneidade, para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a

contratante promova sua reabilitação.

12.2 - As multas estabelecidas no subitem anterior, podem ser aplicadas isolada ou

cumulativamente, ficando o seu total  limitado a  30% (trinta por cento) do valor

contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

12.3  -  As  sanções  de  natureza  pecuniária  serão  diretamente  descontadas  de

créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA, ou efetuada a sua cobrança

na forma prevista em lei. 

12.4  -  As  sanções  previstas  não  poderão  ser  relevadas,  salvo  quando  ficar

comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de

força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e

sempre a critério da autoridade competente. 

12.5 - No caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA será descredenciada por

até 2 (dois) anos,  sem prejuízo das multas previstas neste Termo e das demais

comunicações legais.

12.6 -No caso de declaração de inidoneidade de licitar é de competência exclusiva

da  Secretaria  Municipal  responsável  pela  gestão  do  contrato,  conforme  o  caso,

facultado a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias

da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos da sua

aplicação.

13.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1  - É  facultado  à  Comissão  Permanente  de  Licitação  promover  quaisquer

diligências  ou  solicitar  esclarecimentos  necessários  à  instrução  do  processo

licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveriam

constar das respectivas propostas. 
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13.2 - A apresentação da Proposta de Preços implica na aceitação plena e total das

condições deste Instrumento.

13.3 - As situações não -previstas neste Termo, inclusive as decorrentes de caso

fortuito  ou  de  força  maior,  serão  resolvidas  pela  Comissão  Permanente  de

Licitações-CPL, desde que pertinentes com o objeto do  certame e observadas a

legislação em vigor.

13.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Instrumento, excluir-se-á o dia

do início e incluir-se-á o do vencimento; só se iniciam e vencem os prazos em dias

de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA.

13.5 -  Serão  observados  e  assegurados  tratamento  diferenciado  concedidos  as

microempresas  e  as  empresas  de  pequeno  porte  na  participação  em  certames

licitatórios do Município, conforme determina  a Lei Complementar nº 123 de 14 de

dezembro de 2006, em especial os previstas nos artigos 43 a 45 da referida lei.

13.5.1- As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  por  ocasião  da

participação  em  certames  licitatórios,  deverão  apresentar  toda  a  documentação

exigida  para  efeito  de  comprovação  de  regularidade  fiscal,  mesmo  que  esta

apresente alguma restrição. 

a)  Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal,  será

assegurado o  prazo de  2 (dois)  dias úteis,  cujo  termo inicial  corresponderá ao

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis

por  igual  período,  a  critério  da  Administração  Pública,  para  a  regularização  da

documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de  eventuais

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

b)  A  não-regularização  da  documentação,  no  prazo  acima  previsto  ,  implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar

os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para  a  assinatura  do

contrato, ou revogar a licitação. 

13.5.2 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte:

a) Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas
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apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou

até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

b) Na modalidade de pregão, o intervalo percentual acima citado será de até

5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

13.5.3  Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar, ocorrendo o empate,

proceder-se-á da seguinte forma:

I  –  a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem  classificada

poderá  apresentar  proposta  de  preço  inferior  àquela  considerada  vencedora  do

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II  – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno

porte,  na  forma  do  inciso  I  do  caput  deste  artigo,  serão  convocadas  as

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art.44

desta  Lei  Complementar,  na  ordem  classificatória,  para  o  exercício  do  mesmo

direito; 

III – no caso de equivalência dos valores apresenta dos pelas microempresas e

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§

1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que

se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

13.5.4  - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45

da  Lei,  o  objeto  licitado  será  adjudicado  em  favor  da  proposta  originalmente

vencedora do certame.

13.5.5 - O disposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

13.5.6 - No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais

bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo

de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

14. DOS CASOS OMISSOS 

14.1 -  Os  casos  omissos  serão  solucionados  diretamente  pela  Comissão

Permanente  de  Licitações-CPL,  observados  os  preceitos  de  direito  público  e  as

disposições de Lei n° 8.666/93. de 21.06.93. e suas alterações posteriores.
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14.2  –  Os  atos  administrativos  da  licitação,  como  critérios  de  habilitação,

homologação, adjudicação, contrato entre outros  serão tratados no Edital, o qual

compete a CPL elaborar sem contrariar os critérios técnicos deste instrumento.

Estância, 25 de fevereiro de 2018.



39

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL.Constituição Brasileira de 1998art.21,inciso XIX. Compete a União instituir

Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  e  define  critérios  de

outorga de direito de uso 

BRASIL.Lei Federal nº9.433 de 8 de janeiro de 1997.Instiotui a Política Nacional de

Recursos Hídricos. Diário Oficial da União, Brasília,DF.1997.

BRASIL.Lei  Federal  nº10257  de  10  de  julho  de  2001.Instiotui  o  Estatuto  das

Cidades. Diário Oficial da União, Brasília,DF.2001.

BRASIL.Lei Federal nº6.938 de 31 de agosto de 1981.Instiotui Licenciamento e a

Revisão de Atividade efetiva ou potencialmente poluidora. Diário Oficial da União,

Brasília,DF.1997.

BRASIL.Lei municipal nº17 de 4 de março de 2008.Institui o Código de Obras do

Município de Estância. Diário Oficial do Município, Estância,SE.2008.

BRASIL.Lei municipal nº18 de 4 de março de 2008.Institui o Código de Obras de

Meio  Ambiente  do  Município  de  Estância.  Diário  Oficial  do  Município,

Estância,SE.2008.

BRASIL.Lei  municipal  nº1.902  de  10  de  maio  de  2017.Dispõe  sobre  a  Política

Municipal de Saneamento Básico, Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico

e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Estância,SE.2017.

BRASIL.Lei municipal nº31 de 02 de fevereiro de 2010.Institui o Plano Diretor do

Município de Estância. Diário Oficial do Município, Estância,SE.2010.

BRASIL. Resolução CONAMA nº001,de 23 de janeiro de 1986.Dispõe sobre critérios

básicos e diretrizes gerais da avaliação de impactos ambientais. Diário Oficial da

União, Brasília, DF.1986.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Aqui é onde moro, aqui nós vivemos: escritos para

conhecer, pensar e praticar o município educador sustentável.2ª ed. Brasília: MM,

Programa Nacional de Educação Ambiental,2005.140p.



40

Disponível em <http:/www.mma.gov.br/estruturas/educamb/arquivos/mês_livro.pdf>.

Acesso em 20 de maio de 2018.

IBGE.Panorama.2018.
Disponível em http://cidades.ibge.gov.br/brasil/se/estancia/panorama.
Acesso em 20 de maio de 2018.

SENADO NOTÍCIAS.BRASIL.Brasília.2018.
Disponível em <http://www.12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/20/senado-
aprova-proposta-que-garante-investimentos-para-melhoria-da-agua.

SENADO NOTÍCIAS. BRASIL.Brasília.2018.
Disponível em <http://www.12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/18/senado-
aprova-estimulo-ao-uso-de-fontes-alternativas-de-agua.
Acesso em 20 de maio de 2018.

BRASIL.DOC- Elaboração dos planos das bacias hidrográficas dos rios 
Japaratuba,Piauí e Sergipe. 
Disponível:www.mpse.mp.br/caop/Documento/AbrirDocumento.aspx?cd_documen-
to=1688 Acesso em 20 de maio de 2018.

SEMAR-Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Site: 
www.semarh.se.gov.br.

Disponível: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/distribuicao-agua-no-
brasil.htm.Acesso 05 de julho de 2018.

http://cidades.ibge.gov.br/brasil/se/estancia/panorama
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/distribuicao-agua-no-brasil.htm.Acesso
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/distribuicao-agua-no-brasil.htm.Acesso
http://www.semarh.se.gov.br/
http://www.mpse.mp.br/caop/Documento/AbrirDocumento.aspx?cd_documen-to=1688
http://www.mpse.mp.br/caop/Documento/AbrirDocumento.aspx?cd_documen-to=1688

