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De: Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento
Para: Secretaria de Administração
                                          

JUSTIFICATIVA

1) Considerando que o atual sistema de Coleta e Transporte  dos Resíduos Sólidos Urbanos em
Capão da Canoa, vem dando resultados positivos, em função da Coleta Seletiva ter avançado
muito principalmente  na qualidade quanto na quantidade, fator muito importante, pois mantém
a qualidade  do  nosso Aterro  Sanitário,  aumentando  o período  de utilização  da  célula  que
recebem os Resíduos Orgânicos;

2) Considerando que a Coleta e Transporte do Resíduos Sólidos Orgânicos, são medidos pela
quantidade de veículos em operação, dependendo do período do ano, ou seja Alta Temporada
(de 16/12 à 15/03) e Baixa Temporada (16/03 à 15/12), com isso não há concorrência com a
Coleta Seletiva;

3) Considerando que em Capão temos o Decreto nº 227/2017, que estabelece cores de sacos de
lixo; Verde, Amarelo, Vermelho e/ou Azul para Coleta Seletiva e Preto, Cinza e/ou Marrom para

Coleta  Orgânica;  Além  da  Mobilização  e  conscientização  Ambiental,  junto  as  escolas,

empresários e comércio em geral, com palestras e visitações ao Aterro Sanitário, com vistas a
sensibilização da população no sentido de separação dos resíduos domiciliares e comerciais;

isto gera ganhos significativos em todos os aspectos;

4) Considerando a Planilha do ano de 2018, o Município pagou R$ 2.950.000,00 na forma de
valor fechado conforme o número de caminhões; caso fosse feito por tonelagem, sendo o valor

da Tonelagem em R$ 190,00, importariam no total de R$ 3.247.841,38, podendo ser maior pois
haveria concorrência com a Coleta Seletiva, ou seja mais caro e prejudicando a Coleta Seletiva
e principalmente o Aterro Sanitário. Neste formato todos ganham, O Município que pagará
menos, com aumento e qualificação da Coleta Seletiva e maior controle e fiscalização por parte
do Município;

5) Considerando a Planilha de 2019 e as projeções para o final do ano de 2019, os valores em
números absolutos dão vantagem para o tipo de gestão com valores fechados por caminhão;

6) Considerando o aumento gradativo da população residente de Capão da Canoa, isso gerando
cada vez mais Resíduos;
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7) Considerando que a cada 12 (doze) meses de operação o Município e Contratada poderão
rever a questão da quantidade de caminhões, podendo ser reduzido ou aumentado, mediante
avaliação  técnica  por  parte  do  Município,  baseado  em  relatórios  técnicos  devidamente
justificados;

CONCLUSÃO:
Considerando os riscos apontados e por todos os aspectos anteriores, tendo a questão financeira
como fator  preponderante, somos favoráveis a contratação por valor fixo, pela quantidade de
caminhões atuais ou seja de 05 (cinco) caminhões na Baixa temporada e 11 (onze) caminhões
na Alta Temporada, considerando que a Planilha de Controle de Resíduos Orgânicos em anexo,
e as projeções nela colocadas, o valor global por caminhão em todas as projeções são a melhor
proposta,  do  que  por  pesagem,  acrescido  dos  riscos  de  comprometer  todo  o  trabalho  de
conscientização ambiental, de separação dos resíduos em Capão da Canoa.

Atenciosamente

Capão da Canoa, 29 de Janeiro de 2020.

Jorge Alberto de Cabral Arbello
Secretário de Meio Ambiente e Planejamento
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