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RESUMO

O  presente  trabalho  de  conclusão  de  curso  propõe  projeto  de  intervenção  para  o
desenvolvimento do saneamento no município de Rio do Sul, utilizando como ferramenta a
educação ambiental.  O projeto consta da investigação da situação atual  do saneamento no
município e elaboração de modelo para capacitação aos professores do 2º ao 5º ano do ensino
fundamental. A capacitação dos professores, permite, além do aprendizado por parte destes e
dos alunos, alcançar também as famílias dos envolvidos, atingindo parte da sociedade que se
transformarão em futuros “multiplicadores”. Com a aplicação do projeto, será possível evoluir
os indicadores do saneamento na área de estudo, como por exemplo o aumento no montante
de resíduos sólidos reciclados e a redução no consumo de água tratada. A implementação do
projeto também abrange o cumprimento por parte do município de suas obrigações legais,
expressas  na  Lei  Municipal  nº  5324/2012  que  trata  do  Plano  Municipal  de  Saneamento
Básico,  na Lei  Municipal  5788/2016 que trata  da revisão desse Plano,  bem como na Lei
Federal nº 9795/1999 que “dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de
Educação Ambiental e dá outras providências”.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Saneamento. Capacitação. 
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ABSTRACT

The present work of course conclusion proposes an intervention project for the development
of sanitation in the city of Rio do sul, using environmental education as a tool. The project
consists  of  the  investigation  of  the  current  scene  of  sanitation  in  the  municipality  and
elaboration of content and development of training for teachers in grades 2-5 of elementary
school. The training of teachers allows, beyond the learning of these and the students, also
reach  the  families  of  those  involved,  reaching  part  of  society  that  will  become  future
"multipliers". With the implementation of the project, it will be possible to evolve sanitation
indicators in the study area, such as the increase in the amount of recycled solid waste and the
reduction in the consumption of treated water. The implementation of the project also covers
the compliance by the municipality with its legal obligations, expressed in Municipal Law No.
5324/2012, which deals with the Municipal Basic Sanitation Plan, Municipal Law 5788/2016
that it is about the revision of this Plan, as well as in the Federal Law 9795/1999, which
"disposes about environmental education, establishes the National Environmental Education
Policy and provides other measures".

Keywords: Environmental Education. Sanitation. Training.
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INTRODUÇÃO

1. PROBLEMA 

O  saneamento  básico  é  definido  pela  Lei  nº.  11.445/2007  como  o  conjunto  dos

serviços,  infraestrutura  e  instalações  operacionais  de  abastecimento  de  água,  esgotamento

sanitário, limpeza urbana e manejos de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo de águas

pluviais.  Frequentemente os Planos Municipais  de Saneamento Básico (PMSB) dividem o

saneamento  em  quatro  eixos:  abastecimento  de  água;  esgotamento  sanitário;  manejo  de

resíduos sólidos; e manejo de águas pluviais.

No  Brasil,  algumas  referências  informam  de  modo  transparente  os  dados  sobre

saneamento  básico  no  país.  A  exemplo,  o  Instituto  Trata  Brasil,  uma  Organização  da

Sociedade Civil  de Interesse Público (OSCIP),  é  composto por empresas interessadas nos

avanços do saneamento básico bem como na proteção dos recursos hídricos do país. Essa

organização atua desde 2007 com o objetivo de manter os cidadãos informados, e com isso,

possam reivindicar a universalização do serviço essencial para qualquer nação: o saneamento

básico (INSTITUTO TRATA BRASIL [1], 2018).

Segundo informações publicadas pelo Instituto, 83,3% dos brasileiros são abastecidos

com água tratada, sendo mais de 35 milhões de brasileiros sem o acesso a este serviço básico.

Sobre  o  esgotamento  sanitário,  o  Instituto  publicou  que  44,92% dos  esgotos  do  país  são

tratados, no entanto, mais de 3,5 milhões de brasileiros, nas 100 maiores cidades do país,

despejam esgoto irregularmente, mesmo possuindo redes coletoras disponíveis (INSTITUTO

TRATA BRASIL [2], 2018).

As  informações  do  Instituto  se  baseiam  principalmente  no  Sistema  Nacional  de

Informações sobre Saneamento (SNIS) promovido pelo Ministério das Cidades. Segundo o

último relatório de Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – dados de 2016 -

publicado pelo SNIS, reduziu, pelo segundo ano consecutivo, a quantidade de municípios que

dispõe  de  coleta  seletiva,  num  movimento  oposto  às  diretrizes  da  Política  Nacional  de

Resíduos  Sólidos  (PNRS)  –  Lei  nº  12.305/2010,  lei  esta  que  trata  do  gerenciamento  de

resíduos sólidos. No diagnóstico, apurou-se que a coleta seletiva é praticada em apenas 1.215

dos  3.670  municípios  participantes,  representando  33,1%  deste  espaço  amostral.  Ainda

referente ao diagnóstico publicado em 2016, cerca de 0,95 milhões de toneladas de resíduos
8



sólidos foram recuperados, o que corresponde a 1,62% do total aproximado de 58,9 milhões

de toneladas de resíduos domiciliares e públicos coletados (BRASIL [1], 2018).

Além das publicações dos diagnósticos, é possível consultar a base de dados que foi

utilizada para elaborar estes estudos. No site do SNIS (BRASIL [1], 2016), é possível refinar

a busca e identificar os dados referentes saneamento no Estado de Santa Catarina. Segundo a

pesquisa realizada, foram obtidos os seguintes resultados:

 AG001 1População total atendida com abastecimento de água: 6.017.013 hab.
 G12A2 População total residente dos municípios com abastecimento de água, segundo

o IBGE: 7.360.629 hab.

Conforme os dados apresentados, o índice de atendimento total de água - indicador

IN055 constante  no “Glossário de Indicadores  - Água e Esgotos” do SNIS (BRASIL [2],

2016) corresponde a 81,74%, que é a relação da população total atendida com abastecimento

de água e a população total residente dos municípios com abastecimento de água.

Em relação ao esgotamento sanitário, seguem os dados abaixo (BRASIL [1], 2016):

 ES0013 População total atendida com esgotamento sanitário: 1.431.242 hab.

Conforme o dado apresentado, o índice de atendimento total de esgoto referido aos

municípios atendidos com água, indicador IN056 (BRASIL [2], 2016), corresponde a 19,44%,

que é a relação da população total atendida com esgotamento sanitário e a  população total

residente dos municípios com abastecimento de água.

Ainda, acerca do manejo de resíduos sólidos urbanos, no ano de 2016, as informações

do SNIS Série Histórica, apontaram que a taxa de material recolhido pela coleta seletiva é de

11,47%  em  relação  à  quantidade  total  de  resíduos  sólidos  domiciliares  coletados.  Se

compararmos o índice  do Brasil,  de 1,62%, o Estado de Santa Catarina  superou a média

nacional em 2016.

O município de Rio do Sul, objeto desse trabalho, está inserido no Estado de Santa

Catarina. Conforme a base de dados do SNIS (BRASIL [1], 2016), obtiveram-se os seguintes

dados:

 AG001¹ População total atendida com abastecimento de água: 68.217 hab.
 G12A² População total residente dos municípios com abastecimento de água,

segundo o IBGE: 68.217 hab.

1 Indicadores oficiais utilizados pelo SNIS.
2 Indicadores oficiais utilizados pelo SNIS.
3 Indicadores oficiais utilizados pelo SNIS.
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Conforme os dados apresentados,  o índice de atendimento total  de água,  indicador

IN055 constante  no “Glossário de Indicadores  - Água e Esgotos” do SNIS (BRASIL [2],

2016), corresponde a 100%, que é a relação da população total atendida com abastecimento de

água e a população total residente dos municípios com abastecimento de água.

Em relação ao esgotamento sanitário, seguem os dados abaixo (BRASIL [1], 2016):

 ES001 População total atendida com esgotamento sanitário: 0 hab.

Conforme o  dado apresentado,  o  índice  de  atendimento  total  de  esgoto  referido  à

população abastecida com água, indicador IN056 (BRASIL [2], 2016), é nulo, visto que o

município de Rio do Sul ainda não possui rede coletora de esgotamento sanitário. 

Conforme  relatório  de  acompanhamento  da  implantação  de  esgotamento  sanitário

publicado  pela  Agência  Reguladora  Intermunicipal  de  Saneamento  (ARIS),  as  obras  se

iniciaram desde maio de 2015, mas ainda não estão concluídas (ARIS, 2016).

No  ano  de  2016,  as  informações  do  Sistema  Nacional  de  Informações  sobre

Saneamento - SNIS – Série Histórica apontaram que é de 2,31% a taxa de material recolhido

pela coleta seletiva em relação à quantidade total de resíduos sólidos domiciliares coletados.

Bem abaixo dos 11,47% da média catarinense.

Ademais, observou-se que ainda não há dados consolidados referentes ao manejo de

águas pluviais, de todos os entes federativos mencionados acima.

Percebe-se que num contexto geral o Brasil ainda precisa melhorar seus índices de

saneamento básico. O município de Rio do Sul, embora tenha 100% de sua população urbana

atendida com água tratada, merece atenção quando se trata dos outros índices do saneamento

básico, conforme mencionado neste capítulo.

2. JUSTIFICATIVA

O informativo  Environment  at  a  glance 2015,  da  Organisation  for  Economic  Co-

operation  and  Development (OECD),  Organização  de  Cooperação  e  Desenvolvimento

Econômicos, indicou que a Alemanha recicla 65% dos seus resíduos, além disso, os outros

35% são incinerados (OECD, 2015). No entanto, para chegar a esses números, dentre outros

fatores, a educação ambiental teve papel fundamental para posicionar o país no primeiro lugar

do quesito. O educador ambientalista Uli Nagel indica que nos anos 1970 a Europa vivia a

“primeira geração da educação ambiental”. A Primeira Conferência do Meio Ambiente das

Nações Unidas em Estocolmo, em 1972, transformou os termos “meio ambiente” e “proteção
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ambiental”  em  termos  políticos,  inclusive,  recomendou  um  programa  internacional  de

educação ambiental (TAPIA et. al, 2000). 

No Brasil, o Ministério da Educação já havia introduzido o meio ambiente como tema

transversal no currículo do ensino fundamental.  Em 1999, a Lei nº 9795 (BRASIL, 1999)

oficializou a importância da educação ambiental dentro e fora da escola, embasada no Art.

225 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988): “Todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial  à sadia qualidade de

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para

as presentes e futuras gerações”. O professor deve conectar os conteúdos ao dia a dia de seus

alunos, com isso, desde cedo a educação ambiental desperta a consciência para a preservação

e cidadania, correlacionada ao seu cotidiano.

A  Lei  Federal  11445/2007  (BRASIL,  2007)  estabeleceu  a  elaboração  do  Plano

Nacional de Saneamento Básico, que basicamente nortearia o planejamento nacional para o

saneamento básico no país. Em 2013, o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB)

foi aprovado e instituído. 

No Capítulo 4 do PLANSAB (BRASIL, 2013), que se refere à análise  situacional,

dados indicam que as camadas sociais de renda mais baixa, de menor escolaridade, e os locais

onde predominam a população rural e a de periferias urbanas são os que mais sofrem com

déficit de saneamento básico.

Dentre outros fatores,  a falta da educação pode estar envolvida diretamente com o

déficit de saneamento,  sendo, portanto, ferramenta essencial para seu progresso. O próprio

PLANSAB  menciona  dentre  suas  Macro  Diretrizes  a  diretriz:  “Fomentar  ações  de

comunicação, mobilização e educação ambiental para o saneamento básico” (BRASIL, 2013).

Outro  apontamento  constante  na  Lei  Federal  11445/2007  (BRASIL,  2007)  é  a

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, o qual já foi instituído no município de

Rio  do  Sul  por  meio  de  sua  Lei  Ordinária  nº  5324/2012  (RIO  DO  SUL,  2012),  e  Lei

5788/2016 (RIO DO SUL, 2016) que trata da revisão do plano. Desde a primeira versão do

plano, a questão da educação já estava sendo abordada, e na revisão do plano, consta como

um de seus objetivos gerais: 

Promoção  da  educação  sanitária  e  da  participação  da  população

através da informação, formação e sensibilização para o uso racional

dos serviços de saneamento e da necessidade de proteger os recursos

naturais.
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Verifica-se, portanto, que a educação ambiental é ferramenta que além de contribuir

para  o  desenvolvimento  do  saneamento  básico,  está  seguramente  prevista  em  lei,  sendo

prerrogativa para que seja devidamente executada.

Uma  das  metodologias  adotadas  para  educação  ambiental,  é  o  planejamento

participativo  em Educação  Ambiental,  que  envolve  a  participação  de  todos  os  atores  da

sociedade,  que devem exercer continuamente sua cidadania,  participando das soluções dos

problemas  ambientais  diagnosticados  na  sua  região  (SOARES,  2004).  A  capacitação  de

professores do Ensino Fundamental se aplicaria nesta metodologia e pode ser realizada por

meio de parceria do município com outros órgãos públicos, como, por exemplo, o prestador

de serviços de saneamento e a Agência Reguladora de saneamento do município.

Sabe-se que Saneamento Básico é assunto específico e não compõe o currículo dos

pedagogos em geral, sendo portanto, imprescindível sua capacitação, para que possam agregar

o conhecimento ao seu currículo e repassa-lo aos seus discentes. 

Desta forma, o projeto de intervenção proposto neste trabalho demonstra a importância

em preparar  o professor para que ele  possa, em sala de aula,  repassar aos seus discentes,

conteúdo referido ao saneamento básico. Ainda, especifica-se o alvo sendo professores do 2º

ao 5º ano, justificado pelo fato de que no 1º ano os alunos ainda não estão alfabetizados.

3.  OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Elaborar modelo de capacitação que promova a educação ambiental e o planejamento

participativo aos professores do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I do município de Rio do

Sul  a  fim de  introduzirem em suas  aulas  os  conceitos  dos  quatro  eixos  do  Saneamento:

abastecimento de água, tratamento de águas residuárias, manejo de resíduos sólidos e manejo

de águas pluviais.

3.2 Objetivos Específicos
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Promover a educação ambiental e o planejamento participativo como ferramenta para

o desenvolvimento do saneamento básico no município de Rio do Sul.

Elaborar  modelo  de  capacitação  para  os  professores  voltado  aos  quatro  eixos  do

saneamento.

Inserir  conteúdos  ligados  aos  quatro  eixos  do  Saneamento  Básico  no  currículo  do

ensino escolar.
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4.  METODOLOGIA

O presente trabalho tem como objeto de estudo a elaboração de modelo de capacitação

aos professores de ensino fundamental I no município de Rio do Sul, envolvendo as etapas

seguintes.

Desenvolveu-se referencial teórico por meio de levantamento bibliográfico, durante o

qual foi necessário: identificar a importância da educação ambiental e como ela está inserida

nas  esferas  federal,  estadual  e  municipal;  identificar  os  projetos  de  educação  ambiental

desenvolvidos  nas  escolas  de  Rio  do  Sul;  relacionar  os  referidos  projetos  de  educação

ambiental ao tema do saneamento básico.

Posteriormente foi realizada a descrição da área de estudo, neste caso o município de

Rio do Sul.

Por último, realizou-se a proposta de intervenção,  onde foi apresentado modelo de

capacitação sobre saneamento básico aos professores do Ensino Fundamental I do município

de Rio do Sul.

Após a conclusão deste trabalho, será proposta a sua aplicação à prefeitura de Rio do

Sul.
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DESENVOLVIMENTO

1. REFERENCIAL TEÓRICO

No Brasil, a educação ambiental foi devidamente reconhecida com a promulgação da

Lei  nº  9795/99 -  Política  Nacional  de Educação Ambiental  -  que a especifica  como área

essencial e permanente no sistema educacional do país. A lei tem embasamento no Art. 225,

inciso VI da Constituição Federal de 1988, que trata da responsabilidade individual e coletiva

da  sociedade  na  implementação  e  prática  da  educação  ambiental.  Ainda  que  haja  o

reconhecimento da educação ambiental, o país vem se esforçando para preparar professores

para que  possam desenvolver  programas  atrelados  ao assunto.  No entanto,  devido ao  seu

extenso território, recursos limitados, a implementação adequada é difícil de ser totalmente

alcançada (PADUA, 200-?). 

A exemplo, no estado de São Paulo, o projeto de extensão “Educação Ambiental e o

trabalho com valores”, focado na formação continuada de professores, desenvolve a Educação

Ambiental  e  o  Trabalho  com  Valores  ao  mesmo  tempo  que  monitora  o  processo  de

implementação nas condições reais de sua aplicação. Inclusive, gerou um livro que descreve a

experiência  que  ocorreu  em 2013  em escolas  públicas  do  estado  envolvendo  a  educação

ambiental (BONOTTO e CARVALHO, 2016).

A  Conferência  Nacional  Infantojuvenil  pelo  Meio  Ambiente  (CNIJMA)  é  uma

iniciativa do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), constituído

pelo  Ministério  da  Educação  (MEC)  e  pelo  Ministério  do  Meio  Ambiente  (MMA).  A

conferência mobiliza estudantes do país para refletir, desenvolver estudos, e estimular ações e

projetos no contexto socioambiental,  nas escolas e seu entorno, dentro do que indicam as

Diretrizes  Curriculares  para  a  Educação  Ambiental  aprovadas  pelo  Conselho Nacional  de

Educação.  A conferência  proporciona  a  valorização  da  cidadania  ambiental  nas  escolas  e

comunidades  a  partir  de  uma  educação  ambiental  crítica,  participativa,  democrática  e

transformadora. O evento acontece anualmente, com variados temas, acontecendo neste ano,

de 2018, a V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente e possui como tema

“Vamos cuidar do Brasil cuidando das águas” (BRASIL [2], 2018). 

No Estado de Santa Catarina, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental

(CIEA/SC),  identifica,  analisa  e  propõe  ações  e  processos  que  envolvem  a  construção  e

acompanhamento de políticas e programas de educação ambiental  no Estado. O Portal  de
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Educação Ambiental, organizado e disponibilizado na internet pela CIEA/SC e pela Secretaria

de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SDS) < http://educacaoambiental.sds.sc.gov.br/

>,  disponibiliza,  em  livre  acesso,  materiais  e  conteúdos  de  projetos,  estudos,  atividades

relacionadas com a educação ambiental em Santa Catarina.

Figura 01: Projetos que estão cadastrados no site do Portal, com seu conteúdo disponibilizado

em livre acesso.

Fonte: SANTA CATARINA [1] (2018).

Outro projeto que envolve a educação ambiental, e já existe em torno de 20 anos, é o

“Protetor  Ambiental”  e  é  promovido pela  Polícia  Militar  de  Santa  Catarina.  O projeto  é

custeado pelo próprio Estado de Santa Catarina dentre outros patrocinadores, e tem como
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finalidade formar “protetores ambientais” por meio de atividades voltadas para a preservação

do meio ambiente e integração social.  Os protetores são adolescentes entre 12 e 14 anos,

treinados e disciplinados, que auxiliam a Polícia Militar Ambiental em suas atividades de

educação ambiental (SANTA CATARINA, 2017).

No município de Rio do Sul, situado em Santa Catarina, em 2003 foi publicada a 1ª

edição  dos  Programas  de  Ensino  na  educação  municipal,  norteador  para  o  ensino  e  a

aprendizagem  com  as  especificidades  de  cada  área.  Após  um  longo  processo  de

aprimoramento,  em  2009  ficou  definido  que  seriam  publicados  cadernos  distintos  por

segmento, dentre eles, o Caderno I – Programas Complementares, publicado em 2010 (RIO

DO SUL, 2010).

O município de Rio do Sul almeja cumprir com o Art. 34 da Lei de Diretrizes e Bases

da Educação e implantar de forma progressiva a Escola em Tempo Integral. Com isso, o

Caderno I traz atividades curriculares complementares que compõem a matriz curricular das

escolas  de ensino integral.  Atualmente,  são duas escolas  municipais  que já  trabalham de

forma integral (RIO DO SUL, 2010).

No ensino do 1º ao 5º, uma das Atividades Curriculares Complementares obrigatórias

trazidas pelo Caderno I é AMBIAL (Educação Ambiental e Alimentar) e tem como objetivo

geral:

Proporcionar através da Educação Ambiental, desafios e construção de

práticas  de  cidadania  ambiental,  que  interconectem  temáticas

desenvolvidas no âmbito escolar com o mundo em tempo real.

Ou seja, a Atividade AMBIAL é ampla e trabalha vários assuntos. Correlacionados a

esta proposta de intervenção, observamos que alguns assuntos abordados na AMBIAL são

relativos ao saneamento e trabalhados da seguinte forma: 

 Água: Caracterizar a importância da água para nossa sobrevivência; identificar

os estados físicos da água; definir o ciclo da água.

 Reciclagem: Caracterizar onde pode ser feita; relacionar como pode ser feita

dentro de casa, identificar seus objetos.

Além da  proposta  voltada  para o ensino integral,  o  Caderno I  apresenta  projetos,

programas e ações com base nos temas transversais que complementam a grade curricular.

Um dos temas transversais trabalhados no Ensino Fundamental da rede municipal é o “Meio

Ambiente”, onde sua abordagem considera aspectos físicos e biológicos e a maneira como o
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ser humano está inserido na natureza.  Com isso, alguns projetos trazem o meio ambiente

como tema, são eles:

 Projeto óleo reciclável: estimula a reutilização de lixo gorduroso; conscientiza

a preservação da água.

 Projeto  Piava:  estimula  a  proteção  das  águas  nos  municípios  por  meio  de

palestras, saídas de campo etc.

 Programa educando com a horta: preparação dos formadores para implantar

horta nas escolas; incentiva a construção de uma sociedade sustentável dentre

outros objetivos.

Esses dados nos permitem compreender que, embora de forma parcial, o saneamento

básico já está sendo introduzido, tanto no conteúdo da AMBIAL quanto nos programas e

projetos extracurriculares (RIO DO SUL, 2010).
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2. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A sub-bacia do Alto Vale do Itajaí está inserida na Bacia do Rio Itajaí e se compõe de

municípios que, em sua maioria, são de pequeno porte e de baixo poder econômico, sendo Rio

do Sul o município destaque, com maior concentração urbana.

Figura 02: Situação da Bacia do Alto Vale do Itajaí em Santa Catarina.

Fonte: AMAVI (2018).

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE), a

população do município de Rio do Sul em 2010 era de 61.198 habitantes e a estimativa para

2016 é de 68.217 habitantes, ou seja, um aumento de 11,45% em 6 anos (BRASIL, 2010). O

Produto Interno Bruto (PIB) municipal de 2010 foi de R$ 1.949.443, sendo R$ 31.112,44 o

valor per capita (BRASIL, 2012). O PIB do Estado de Santa Catarina, no qual está inserido,

foi de R$ 152.482,00, sendo R$ 24.398,00 o valor per capita (FIESC, 2013).
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Figura 03: Localização do município de Rio do Sul inserido na Bacia do Alto Vale do Itajaí.

Fonte: AMAVI (2018).

O Rio Itajaí-Açu se inicia no município de Rio do Sul, pela confluência do Rio do

Itajaí do Sul com Rio Itajaí do Oeste. Possui aproximadamente 200 km de extensão desde sua

nascente à foz, densidade de drenagem igual 1,61 e vazão média de 205,0 m³/s, variando de

50,0 a 1.120 m³/s (SANTA CATARINA, 1997). Conforme a Lei Estadual nº 10.949/1998 o

Rio Itajaí Açu está inserido na Região Hidrográfica RH – 7, correspondente ao Vale do Itajaí,

em uma área de 15.111 km² (SANTA CATARINA, 1998).
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Figura 04: Hidrografia do município de Rio do Sul.

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico, Rio do Sul (2012) 

Quanto ao zoneamento voltado para a áreas ambientais, o Plano Diretor do município

de  Rio  do  Sul  definiu  o  Zoneamento  de  Preservação  Ambiental  –  ZPA,  e  as  Áreas  de

Preservação  Permanente  –  APP (RIO DO SUL,  2006).  Nas  APP não é  possível  realizar

nenhum tipo de intervenção, ou seja, não é permitida ocupação de nenhuma natureza. Já o

ZPA é definido como “área destinada à preservação ecológica, paisagística e ambiental, sendo

admitido  apenas  o  uso  residencial  de  micro  e  pequeno  porte”,  ou  seja,  por  meio  de

condicionantes, é possível sua ocupação.

Adicionalmente, com o Decreto nº 4.725 de 2015, houve a delimitação de áreas de

risco geológico, onde são definidos os locais de restrições relativas a ocupação, construção,

ampliação e reforma de imóveis (RIO DO SUL, 2015). O Decreto se aproxima do conceito de

Zona  de  Interesse  Ambiental  -  ZIA,  a  qual  define  áreas  ocupadas  que  requerem
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monitoramento, no entanto, não se pode equipará-lo a uma ZIA, pois o mesmo trata apenas do

monitoramento das áreas de riscos geológicos, e não de interesse ambiental propriamente dito.
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5.  PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

3.1 Identificação do Problema

No  Diagnóstico  Social  elaborado  nas  primeiras  etapas  do  Plano  Municipal  de

Saneamento Básico – PMSB - de Rio do Sul (2010) foram citadas as principais doenças com

veiculação  hídrica,  sendo  elas:  Esquistossomose,  Hepatite  A/E,  Leptospirose,  Dengue,

Malária, Cólera, Tuberculose, Amebíase, Giardíase, Febre Tifóide e Paratifóide. O Sistema de

Informação de Agravos de Notificação – SINAN é referência para a busca de informações

sobre as ocorrências de várias doenças, dentre elas, as de veiculação hídrica. 

Com isso, a Tabela a seguir apresenta informações sobre as ocorrências dessas doenças

e, observa-se que há uma frequência maior de Dengue e Leptospirose no ano de 2011, ano em

que ocorreu uma das maiores enchentes históricas no município de Rio do Sul, o nível do Rio

Itajaí-Açu chegou a 12,96 m, o último registro que se aproximou deste nível havia sido em

1984, chegando a 12,80 m (SANTA CATARINA [2], 2018).

Tabela 01: Ocorrência de doenças de veiculação hídrica no município de Rio do Sul nos

últimos anos de registro do SINAN.

Doença 2017 201

6

201

5

201

4

2013 2012 201

1

2010 2009 200

8

2007

Cólera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dengue ND ND ND ND ND 0 2 1 0 0 1
Esquistossomos

e

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Febre Tifoide ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hepatite A/E ND ND 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Leptospirose 4 4 7 3 8 5 20 6 4 0 2
Malária 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

ND = dado Não Disponível

Fonte: SINAN (BRASIL [3], 2018)

A partir dos dados expostos, conclui-se que o desastre natural possibilitou o auge de

ocorrências das doenças supracitadas. Dentre outros fatores, a situação pode estar relacionada

principalmente ao acúmulo de resíduos sólidos trazidos com a enchente. 
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No  ano  de  2016,  as  informações  do  Sistema  Nacional  de  Informações  sobre

Saneamento - SNIS – Série Histórica apontaram que é 2,31% a taxa de material recolhido pela

coleta seletiva em relação à quantidade total de resíduos sólidos domiciliares coletados.

Segundo Kleine (2009), a composição gravimétrica dos resíduos sólidos de algumas

cidades apontam para aproximadamente 30% de material que pode ser reciclado. Aplicando-

se a teoria aos valores obtidos no SNIS, no ano de 2016, poderiam ser reciclados em torno de

3.900 Toneladas de resíduos sólidos no município de Rio do Sul. 

Além  disso,  com  maior  frequência,  as  enchentes  e  alagamentos  têm  afetado  a

população do município, trazendo de volta resíduos sólidos que estavam dispersos nas vias e

nos mananciais. As últimas enchentes que registraram nível do Rio Itajaí-Açu superior a dez

metros foram em 2011, 2013, 2015 e 2017 (SANTA CATARINA [3], 2018), ou seja, é cada

vez mais frequente a ocorrência do fenômeno.

A fim de avaliar o impacto dos resíduos gerados no período de enchentes, foi realizada

consulta no Relatório de Fiscalização da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento -

ARIS  –  sobre  informações  do  Aterro  de  Otacílio  Costa,  que  recebe  os  resíduos  sólidos

urbanos do município  de  Rio do Sul.  Identificou-se os  quantitativos  de Resíduos Sólidos

recebidos mensalmente pelo aterro de abril a setembro de 2017. No mês de junho de 2017, a

quantidade  de  resíduos  sólidos  encaminhados  ao  aterro,  pelo  município,  foi  de  1.179,08

toneladas, já no mês de julho do mesmo ano, foram 1.831,99 toneladas, ou seja, de um mês

para o outro, houve acréscimo de 652,91 toneladas, ocasionado pelas limpezas ocorridas após

a  enchente  daquele  período.  Inclusive,  apenas  em setembro  de  2017  que  os  valores  ase

estmabilizar,  ou seja,  o impacto atingiu no mínimo em dois meses em razão da enchente

(ARIS, 2018).

Tabela 02: Quantidade de Resíduos Sólidos recebidos mensalmente no Aterro Sanitário de

Otacílio Costa – em Toneladas/Mês.

Município Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/71 Ago/17 Set/17

Rio do Sul 1.149,79 1.013,36 1.179,08 1.831,99 1.550,70 1.235,64

Fonte: Adaptado (Relatório de Fiscalização do Aterro Sanitário no município de Otacílio Costa - ARIS, 2018)

No âmbito do tratamento de esgoto (águas residuárias), no município de Rio do Sul,

está em fase de implantação o tratamento coletivo do esgoto por meio de rede coletora e

estação de tratamento. No início das obras, os representantes da empresa responsável pelo

trabalho  socioambiental  da  obra  enfrentaram  resistência  da  população,  ocasionada  por
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diversos  fatores,  tais  como:  tarifação  futura,  gastos  com  instalações  para  ligação  à  rede

coletora, situações de soleira baixa, e danos nas calçadas (ARIS, 2015).

Com isso, infere-se a necessidade de ações na área de educação ambiental voltadas

para o saneamento e seus quatro eixos. Isto se confirma diante do desconhecimento por parte

dos munícipes acerca dos benefícios trazidos pelo tratamento de esgoto coletivo, separação

dos resíduos sólidos, bem como a prevenção de entupimento da rede de drenagem quando não

ocorre despejo de resíduos nas vias. Sem contar que essas ações contribuem diretamente para

a preservação dos mananciais, de onde a água bruta é captada para tratamento e distribuição

aos moradores.

3.2 Justificativa

Diante  do que  foi  mencionado  no referencial  teórico,  verifica-se a  importância  da

capacitação  dos  formadores,  ou  seja,  dos  professores  do  ensino  fundamental,  para  que  a

temática Educação Ambiental seja trabalhada de forma adequada em sala de aula. Quanto ao

saneamento, por se tratar de assunto específico, mais do que nunca exige maior preparo desses

formadores.

Ainda, percebe-se que o quesito saneamento atinge um dos objetivos exigidos pelo

MEC:

O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente

uma prática educacional voltada para compreensão da realidade social

e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva

e a afirmação do princípio da participação política (BRASIL, 1998).

Ora, se o cidadão tem consciência de como funciona o saneamento, serviço básico que

deve ser gerenciado pelo Poder Público utilizando de recursos públicos, esse indivíduo estará

preparado para exigir de seus representantes, ações que sustentem este serviço. Além disso,

ele terá maior consciência de sua participação, tanto econômica quanto social, nas atividades

que envolvem o saneamento, preservando suas estruturas e contribuindo para que este serviço

aconteça de forma eficiente.

Em relação aos projetos apresentados no referencial teórico deste trabalho, verifica-se

que  a  temática  do  saneamento,  embora  de  forma  dispersa,  já  é  introduzida  no  ensino

fundamental  das  escolas  municipais  de  Rio  do  Sul.  O  Projeto  Óleo  Reciclável  pode  ser
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correlacionado ao prejuízo que ocasiona no serviço de tratamento de esgoto o despejo de óleo

diretamente nos pontos de esgoto da residência, principalmente se esta não possuir caixa de

gordura. O Projeto Piava se relaciona diretamente à preservação de mananciais, portanto, pode

ser inserido juntamente com os princípios de qualidade de água no abastecimento de água. Em

relação a separação dos resíduos sólidos urbanos, o Programa Educando Com a Horta traz este

conceito que pode ser trabalhado de forma a evidenciar a contribuição econômica (visto que

não há custo para implantar esta atividade) e ambiental (devido a preservação da vida útil do

aterro sanitário que recebe os resíduos).

A capacitação dos professores, permite, além do aprendizado por parte destes e dos

alunos,  alcançar  também as  famílias  dos  envolvidos,  atingindo parte  da sociedade que se

transformarão em futuros “multiplicadores”.
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3.3 Objetivo

Desenvolver modelo de capacitação que aborde os quatro eixos do saneamento voltado

para os professores do ensino fundamental, a ser aplicado em sala de aula com os assuntos

abordados.

Instigar a prefeitura municipal de Rio do Sul a realizar capacitação com seus docentes

do ensino fundamental por meio do conteúdo elaborado.

Atender às prerrogativas expressas nas leis anteriormente citadas neste trabalho: Lei

Ordinária nº 5324/2012 (RIO DO SUL, 2012) que trata do Plano Municipal de Saneamento

Básico  e  Lei  5788/2016  (RIO  DO  SUL,  2016)  que  trata  da  revisão  do  plano;  Lei  nº

9.795/1999  (BRASIL,  1999)  que  “dispõe  sobre  a  educação  ambiental,  institui  a  Política

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.”
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3.4 Resultados Esperados

O conteúdo a ser abordado nas capacitações incentiva de forma direta:

 Redução  no  consumo  de  água  tratada  –  pode  ser  verificado  de  forma

progressiva  pelos  dados  fornecidos  anualmente  pelo  próprio  prestador  de

serviços de abastecimento de água;

 Conscientização  sobre  o  tratamento  de  esgoto  bem  como  as  questões  que

envolvem sua implantação (obras e seus transtornos);

 Evolução do montante de resíduos sólidos reciclados – a ser mensurado pela

empresa que realiza a coleta seletiva no município;

 Redução do impacto de resíduos sólidos nos mananciais;

 Redução do volume de resíduos sólidos urbanos enviado ao aterro sanitário –

pode ser verificado junto do gerenciador do aterro;

 Redução do entupimento da macrodrenagem no município.

 

Algumas dessas metas  podem ser  analisadas  diretamente  nas  escolas,  por meio de

quantificação  simplificada.  Segue  abaixo  metodologia  para  acompanhamento  das  metas

diretamente nas escolas:

 para análise da redução no consumo de água tratada: a secretaria da educação

municipal  pode  observar  as  faturas  de  água  das  escolas  e  acompanhar  os

volumes de água tratada medidos mês a mês e transferir os resultados para um

gráfico,  no  qual  será  possível  trabalhar  com  ferramentas  que  apontem

projeções.

 para análise da evolução do montante de resíduos sólidos reciclados: para obter

um resultado mais preciso seria necessária balança para quantificar os resíduos

sólidos  reciclados.  Entretanto,  fica  como  sugestão  a  implantação  de  caixas

padronizadas nas escolas, onde seria quantificado ao fim de cada mês o número

de caixas que foram totalmente preenchidas com resíduos sólidos recicláveis.

O  acompanhamento  também  poderia  ser  por  meio  de  gráfico,  no  qual  é

possível trabalhar com ferramentas que apontem projeções.

Ao introduzir a educação ambiental de forma contínua no ensino fundamental, espera-

se formar cidadãos mais críticos  quanto ao saneamento ambiental.  Como consequência,  o
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aprendizado em sala de aula é transmitido à família, ocasionando a redução de volume de

resíduos dispersos nas vias públicas e mananciais, redução do consumo de água tratada e do

volume de esgoto coletado, e desobstrução das redes coletoras de esgoto. 

O equilíbrio ambiental  pode ser alcançado,  provavelmente,  serão anos de ações na

educação ambiental como esta, que trarão resultados significativos. Mas se compararmos com

a Alemanha, que desde 1972 já aplica a educação ambiental no ensino público, a longo prazo,

o município de Rio do Sul pode se tornar referência ambiental no país, quem sabe, no mundo.
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3.5 Ações de Intervenção

Para  realização  da capacitação,  será  necessário  abordar  o conteúdo relacionado  ao

Saneamento Básico. A fim de definir o modelo da capacitação, segue escopo abaixo onde

consta o conteúdo mínimo a ser abordado:

Capítulo 1: Introdução à educação ambiental nas escolas.

Capítulo 2: Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

• Tipos de SAA;

• Unidades  que  compõem  o  SAA  (captação,  tratamento,  reservação  e

distribuição);

• Concepção e caracterização do SAA de Rio do Sul;

• Importância da qualidade da água bruta para sucesso no seu tratamento;

• Fatores  antrópicos  que  influenciam  na  qualidade  da  água  bruta  do

manancial de captação;

• Conceitos básicos de instalações hidráulicas prediais;

• Comportamentos e ações para reduzir o consumo de água tratada.

Capítulo 3: Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)

• Tipos de SES;

• Unidades  que  compõem o SES (rede  coletora,  elevatórias,  emissário,

ETE e Corpo Receptor);

• Concepção, caracterização e implantação do SES de Rio do Sul;

• Importância do tratamento dos efluentes (esgoto);

• Tratamento  individual:  tipos  e  comparação  ao  SES -  importância  do

tratamento individual quando não há rede coletora de esgoto;

• Conceitos básicos de instalações sanitárias prediais;

• Comportamentos  e  ações  que  contribuem  para  o  funcionamento

adequado da rede coletora de esgotamento sanitário.

Capítulo 4: Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

• Tipos de destinação final dos RSU;

• Unidades que compõem o RSU (geração, coleta e transporte, transbordo,

tratamento e disposição final);

• Concepção  e  caracterização  do  aterro  de  Otacílio  Costa  (o  qual  o

município de Rio do Sul encaminha seu RSU);
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• Importância da disposição final e suas tecnologias;

• Comportamentos e ações que contribuem para redução da geração de

resíduos pelos cidadãos.

Capítulo 5: Drenagem Urbana (DU)

• Conceito  da DU e suas unidades  (boca de lobo,  rede de drenagem e

corpo receptor);

• Concepção e caracterização da DU de Rio do Sul;

• Importância da drenagem urbana no município de Rio do Sul;

• Comportamentos e ações que contribuem para melhor funcionamento da

drenagem urbana - associar também às enchentes.

Para consolidação da capacitação aos professores do ensino fundamental, é necessária

a organização das ações necessárias  para sua execução.  O fluxograma das ações  a  seguir

orienta o município de Rio do Sul a aplicar a capacitação de forma eficiente e para melhor

utilização do conteúdo elaborado neste projeto.

Figura 05: Fluxograma das ações para execução da capacitação.

Fonte: O autor (2018).

O primeiro passo seria a seleção dos profissionais que irão conduzir a capacitação, em

parceria com entes públicos por meio de cooperação técnica, o profissional deverá possuir em
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seu currículo, no mínimo, graduação em Engenharia Sanitária ou Civil. Após essa etapa, os

profissionais  responsáveis  pela  capacitação  irão  elaborar  o  material  baseado  no conteúdo

mínimo definido neste projeto. A impressão do material está condicionada a aprovação do

conteúdo pela Secretaria de Educação municipal.

A capacitação deve envolver interação, recursos audiovisuais, exemplos e exercícios

práticos, bem como espaço para questionamentos.

Por fim, é possível quantificar a progressão na redução do desperdício de água das

instituições  de  ensino,  bem como na  evolução  do volume de  resíduos  sólidos  recicláveis

coletados. Conforme tratado no subitem 3.4.
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3.6 Atores Envolvidos

Para execução da capacitação,  o primeiro ator é o Executivo do município que irá

definir  o  ente  público  que  irá  contribuir  com  profissional  para  conduzir  o  projeto  (um

engenheiro da própria administração, uma empresa privada, outro ente público, ONG...etc),

além disso, a secretaria da Educação deve estar envolvida na interação do corpo docente e do

profissional envolvido, por último, os professores serão os multiplicadores. Um exemplo de

ente público parceiro é a própria Agência Reguladora de Saneamento do município de Rio do

Sul, que já realiza projetos de educação ambiental nos seus municípios regulados.

O  público-alvo  são  os  alunos  que  receberão  as  orientações  dos  professores

multiplicadores, entretanto, todos os atores envolvidos acabam também sendo afetados visto

que os esforços de todos contribuem para o sucesso da realização do projeto. 

Figura 06: Esquema dos atores envolvidos.

Fonte: O autor (2018).
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3.7 Recursos Necessários

Para execução do projeto serão necessários:

 Equipe  ou  profissional  capacitado  para  elaborar  o  conteúdo  e  fornecer  a

capacitação;

 Impressão do conteúdo;

 Ambiente para realização da capacitação (fica como sugestão o auditório de

alguma escola municipal);

 Recursos de mídia audiovisual para transmitir o conteúdo da capacitação.
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3.8 Viabilidade

Quanto a viabilidade, verifica-se que, em razão das parcerias entre entes públicos, é

um  projeto  viável.  Além  dos  entes  públicos,  o  município  pode  buscar  parceria  com

engenheiros,  instituições  ambientais,  que  possam  fornecer  o  profissional  adequado  para

conduzir a capacitação. O material a ser disponibilizado aos professores pode ser impresso na

própria prefeitura, ou gráfica, caso haja interesse em oferecer algo de maior qualidade. Além

disso, há possibilidade de obter o material junto de outras instituições que já tenham o mesmo

disponível, visto que o saneamento é tema amplamente discutido em várias esferas sociais.

Por  último,  é  importante  que  o município  disponibilize  investimento  de  apoio  aos

professores, em sala de aula, para que os mesmos tenham acesso a materiais  pedagógicos

adequados.
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3.9 Riscos e Dificuldades

Em cada etapa de execução do projeto são variadas as dificuldades a serem enfrentadas

para seu sucesso, a lista não exaustiva pode ser enumerada abaixo:

 Apoio insuficiente dos entes envolvidos para dar andamento ao projeto;

 Não aceitação do conteúdo por parte dos pedagogos;

 Não aplicação do conteúdo em sala de aula pelos professores capacitados.

Diante  desses  problemas,  percebemos  a  importância  de  um representante  que  seja

designado a coordenar o projeto para que haja articulação diante das dificuldades que venham

a surgir.

Ainda, cabe destacar que ao longo da aplicação do projeto, a metodologia pode ser

aprimorada para melhor atender os objetivos.
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3.10 Cronograma

Para melhor  compreensão do andamento  das atividades,  consta  abaixo cronograma

mensal das atividades de capacitação ao longo de um ano letivo.

Tabela 03: Cronograma de execução das atividades envolvidas no projeto.

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

SELEÇÃO DOS PROFISSIONAIS

ELABORAÇÃO DO CONTEÚDO

IMPRESSÃO DE MATERIAL

CAPACITAÇÃO

ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS

Fonte: O autor (2018).
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3.11 Gestão, Acompanhamento e Avaliação

Após  a  elaboração  do  conteúdo,  o  mesmo  deve  ser  avaliado  pela  Secretaria  da

Educação, para que sejam atendidos os objetivos do projeto em conformidade com a matéria

pedagógica, bem como aprovado pela Secretaria para inserir o projeto no Planejamento do

ano seguinte.

A capacitação deve ser registrada pelo próprio profissional ou equipe de apoio por

meio de relatório e fotografias.

Ao longo do ano letivo,  a  Secretaria  de Educação Municipal  pode acompanhar  os

resultados propostos no subitem 3.4 deste trabalho.  

38



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O presente termo de referência (TR) tem por objeto a contratação de empresa para

criar a arte gráfica de apostilas, bem como  impressão e encadernamento,  a serem distribuídas

aos professores do ensino fundamental das escolas municipais do município de Rio do Sul,

referente ao projeto de capacitação aos professores sobre os quatro eixos do saneamento.

2. JUSTIFICATIVA

O município  de  Rio  do  Sul,  diante  da  oportunidade  de  melhorar  seus  índices  de

saneamento básico realizará capacitação para os professores do ensino fundamental, para que

sejam multiplicadores desse conhecimento. Neste interim, surge a necessidade de contratação

de empresa capacitada para elaborar  a arte da apostila  contendo o conteúdo definido pela

equipe envolvida com a capacitação, para ser entregue aos professores.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

A empresa  contratada  deverá  criar  a  arte  gráfica  das  apostilas.  Outro  ponto  a  ser

realizado pela empresa contratada é a impressão e encadernação das apostilas. 

Será  entregue  um  relatório  final  a  equipe  envolvida  com  a  capacitação,  a  qual

concordando com a finalização de cada etapa, autorizará assim o início da etapa seguinte.

Segue descrição quantitativa do objeto. 

Tabela 04: Quantitativos físicos.

Criação da Arte

  Quantidade Descrição

Apostilas 1 Miolo: formato A5 (21,0 x 14,8cm)
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horizontal, 50 páginas impressas em
offset ou digital, papel couché fosco 150

g, 4/4 cores, com laminação frente e
verso. 

Capa: formato aberto horizontal 43,0 x
14,8 cm/ fechado A5, papel triplex,

impressão digital 4/0, com corte reto e 3
vincos para a lombada. 

Encadernação: lombada quadrada, dois
grampos simples, com capa colada na

lombada cobrindo os grampos.

Impressão de material gráfico

  Quantidade Descrição

Apostilas 130

Miolo: formato A5 (21,0 x 14,8cm)
horizontal, 50 páginas impressas em

offset ou digital, papel couché fosco 150
g, 4/4 cores, com laminação frente e

verso. 

Capa: formato aberto horizontal 43,0 x
14,8 cm/ fechado A5, papel triplex,

impressão digital 4/0, com corte reto e 3
vincos para a lombada. 

Encadernação: lombada quadrada, dois
grampos simples, com capa colada na

lombada cobrindo os grampos.

4. ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os custos foram estimados com base em valores verificados no mercado, considerado

que  há  disponibilidade  orçamentária  disponível  para  execução  do  Projeto.  Assim,  segue

análise quantitativa dos custos necessários para realização do projeto.
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Tabela 05: Custos estimados.

Criação da Arte

  Preço Unitário Quantidade Preço total

Apostilas R$ 5.000,00 1 R$ 5.000,00

Impressão de material gráfico

  Preço Unitário Quantidade Preço total

Apostilas R$ 20,00 130 R$ 2.600,00

5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação considerar

a proposta de menor preço, sendo este o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a

Administração, além da apresentação da proposta de acordo com as especificações técnicas

deste termo de referência.

6. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Os serviços  serão executados  em local  definido  pelo contratado,  de acordo com a

necessidade  de  espaços  e  instalações  necessárias  à  execução  dos  trabalhos,  ficando  a

contratada obrigada a se fazer presente na Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sempre que a

supervisão  dos  trabalhos  considerar  necessário  e  cumprindo  prazo  pré-estabelecido  entre

ambas as partes.

O trabalho deverá ser realizado por toda a equipe de profissionais disponibilizados

pela  contratada,  em um período  previsto  de  2  (dois)  meses,  considerando-se  o  prazo  de
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elaboração  e  análise  dos  produtos  e  a  articulação  com os  atores-chave  necessária  para  a

realização dos mesmos. Produto 1: em até 01 (um) mês após assinatura do Termo de Parceria;

Produto 2: em até 02 (dois) meses após assinatura do Termo de Parceria.

7. OBRIGAÇÃO DAS PARTES CONTRATADAS

Executar os serviços descritos conforme o disposto neste Termo de Referência;  

Zelar pela qualidade dos serviços prestados, buscando alcançar eficiência, efetividade

e economicidade; 

Responsabilizar-se pela contratação e pagamento do pessoal necessário à realização

das atividades inerentes ao objeto do contrato, inclusive pelos encargos sociais e trabalhistas

decorrentes;  

Arcar com as atividades de treinamento e/ou nivelamento da sua equipe profissional;  

Demonstrar  que  possui  a  estrutura  necessária  para  a  execução  do  serviço,  em

equipamentos, mão-de-obra e espaço físico.  

A prestação de contas deverá ser realizada contendo, no mínimo: 

I – ofício de encaminhamento pela autoridade competente; 

II – cópia do plano de trabalho; 

III – cópia do termo de parceria e dos termos aditivos, se houver, com os respectivos

comprovantes de publicação,  ou cópia de lei  ou outro ato que autorize a transferência  do

recurso; 

IV – relatório de execução físico-financeira; 

V  –  demonstrativo  da  execução  da  receita  e  despesa,  evidenciando  os  recursos

recebidos, a contrapartida, os rendimentos auferidos na aplicação dos recursos no mercado

financeiro, quando for o caso, e os saldos respectivos; 

VI – relação dos pagamentos efetuados, com a cópia dos cheques emitidos ou outros

comprovantes de pagamento; 

VII – relação de bens móveis e imóveis adquiridos, produzidos ou construídos com

recursos do convênio; 

VIII – extrato da conta bancária específica do período de execução do convênio e a

correspondente conciliação bancária; 

IX – extrato de rendimento de aplicação financeira, quando for o caso; 
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X  –  comprovante  de  recolhimento  do  saldo  de  recursos  à  conta  indicada  pelo

concedente, quando for o caso; 

XI  –  cópia  do  despacho  adjudicatório  e  homologação  das  licitações  realizadas  ou

justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal; 

XII – cópia da nota de empenho das despesas realizadas, no caso de ente ou órgão

público; 

XIII  –  cópia  dos  comprovantes  das  despesas  realizadas,  tais  como  notas  fiscais,

recibos, guia de recolhimento de tributo, folha de pagamento, diárias, bilhete de passagem ou

outros documentos equivalentes, acompanhados do atestado de recebimento dos materiais ou

de execução do serviço; 

XIV – cópia do comprovante de aplicação da contrapartida do executor e/ou parceiro,

se houver.

8. DA CONTRATANTE

Realizar o acompanhamento e avaliação das atividades por intermédio de um Gestor

nomeado pelo Executivo municipal.  

 Depositar os recursos, na conta específica em nome da CONTRATADA, de acordo

com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho aprovado ou comunicar a

CONTRATADA,  quando  houver  parecer  desfavorável  à  liberação  do  pagamento,  com o

motivo da atividade não executada ou em desacordo com a descrição contida no contrato.

9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A Comissão  de  recebimento  do  material  definido  neste  Termo de  Referência  será

definida pelo Executivo Municipal,  verificando se as solicitações técnicas foram atendidas

conforme definido. A fiscalização da execução do contrato será realizada por comissão de

servidores com conhecimento técnico na área de engenharia sanitária e área jurídica.

10. PAGAMENTO
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O repasse dos recursos a Contratada será realizado em 02 (duas) parcelas, mediante a

aprovação de cada etapa definida no item 6 deste Termo de Referência. A equipe profissional

envolvida na organização da capacitação será responsável pelas áreas temáticas propostas e

deverão  atestar  a  conformidade  da  execução  dos  produtos  em  relação  às  condições

estabelecidas  neste  Termo  de  Referência  e  concluir  pela  aprovação  dos  relatórios  de

andamento das atividades, ou pela correção dos documentos, por meio de parecer técnico ou

nota técnica. Solicitada a correção do produto, a contratada deverá entregar a versão corrigida

do produto em até 3 (três) dias a partir da data da solicitação.  

11. SANÇÕES

Será definida multa de 10% para o não atendimento dos prazos de entrega definidos

neste Termo de Referência. Ainda, haverá penalidade de 0,5 % ao dia de atraso, contados do

dia  posterior  ao  qual  o  material  deveria  ser  entregue  até  o  dia  em  que  houver  integral

atendimento aos itens deste termo de referência.

44



CONCLUSÃO

Embora o abastecimento de água na área urbana esteja praticamente universalizado, no

município de Rio do Sul ainda é evidente o baixo índice de reciclagem de resíduos, bem como

a implantação de esgoto que ainda está em sua primeira etapa.  Sendo assim, várias ações

devem ser realizadas no esforço de atingir patamares mais elevados no que diz respeito ao

saneamento básico. Observou-se que a educação ambiental pode ser uma das ações a serem

realizadas para melhorar os índices do saneamento. 

No caso de Rio  do Sul,  percebeu-se que a  educação ambiental  já  é  trabalhada  de

variadas formas, entretanto,  também se faz necessário o enfoque específico ao sanamento.

Com isso, o projeto apresentado neste trabalho propôs a elaboração de uma capacitação sobre

saneamento, voltada aos professores do ensino fundamental das escolas municipais de Rio do

Sul  possibilitando  o  preenchimento  desta  lacuna  observada  ao  longo  de  todo  o  estudo

realizado.
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