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    Introdução 

 

 

ano de 2013 foi marcado por grandes 

realizações. Novos projetos voltados para o 

aumento da preservação ambiental e um 

gerenciamento mais abrangente de resíduos são alguns 

dos principais destaques, que demonstram o compromisso 

do CONSAB com o desenvolvimento de seus municípios. 

Tudo isso só foi possível graças à continuidade dos 

trabalhos desenvolvidos pela equipe do CONSAB e do 

apoio de prefeitos e gestores. 

O Relatório de Atividades 2013 tem então como 

objetivo apresentar os principais resultados do ano, 

descrevendo os programas e ações empreendidas, seu 

desempenho e as principais mudanças que marcaram o 

exercício.  
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   Sobre as Atividades 

 

 

A Diretoria e Coordenação do CONSAB definiram as 

principais atividades e ações a serem desenvolvidas pela 

entidade no período. Os programas da entidade tiveram 

algumas ações priorizadas, porém outras atividades 

previstas também foram desenvolvidas. 

A seguir, uma síntese da execução do Plano de 

Atividades de 2013, aprovado na Assembleia do dia 20 de 

dezembro de 2012. 
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   Descrição das Atividades 

 

 

01- Aditamento do Contrato n° 02/2012, Processo 

n°02/2012 referente a coleta, transporte e 

destinação final de resíduos.  

 

02-  Sequência ao projeto semestral de coleta, 

descontaminação e destinação final de lâmpadas. 

Uma vez segregados e/ou separados, os resíduos 

podem, então, ser tratados objetivando a 

recuperação. As opções de aterramento e 

incinerações não são as mais recomendadas. Com a 

finalidade de minimizar o volume de mercúrio 

descarregado ao meio ambiente, a opção de 

reciclagem, com a consequente recuperação do 

mercúrio, é considerada a melhor solução. 

Neste último semestre, os municípios de Artur 

Nogueira, Conchal, Cosmópolis, Holambra e Mogi 

Mirim coletaram e descontaminaram cerca de 20 mil 

lâmpadas. 
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03-  Processo seletivo para contratação de equipe de 

varrição, pintura e serviços gerais nos municípios 

de Holambra, Cosmópolis e Artur Nogueira. 

 

04-  Processo licitatório para elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos atendendo a 

legislação federal n° 12.305 de 02 de agosto de 

2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A empresa vencedora do certame: Resi Consultoria e 

Projetos de Engenharia e Meio Ambiente Ltda com o 

contrato ajustado no valor de R$139.000,00 (Cento e 

Trinta e Nove Mil Reais) será responsável pela 

elaboração do Plano Regional de Gestão Integrada 

de Resíduos Urbanos para os municípios de Artur 
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Nogueira, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho 

e Holambra contendo no mínimo: 

a) Diagnóstico da situação 

b) Programas e ações de educação ambiental 

c) Sistema de cálculo de custos 

d) Ações preventivas e corretivas 

e) Estudo de viabilidade técnica, econômica e 

financeira ao longo de um horizonte de 20 

anos. 

 

05-  Estudo e elaboração de projetos para 

manutenção e expansão de instalações de 

iluminação pública  

Conforme deliberado pela Assembleia Geral 

Ordinária realizada em 30 de setembro de 2013, 

mediante encaminhamento dos órgãos técnicos do 

CONSAB que fossem procedidos os atos de 

contratação de empresa especializada para os 

serviços de elaboração de projeto básico com 

especificação técnica com vistas ao gerenciamento 

dos serviços de iluminação pública como 

cumprimento à Resolução de 2010 da ANEEL, 

visando o atendimento da Resolução n°414 de 15 de 

setembro n°479 de 03 de abril de 2012 do mesmo 

ente. 
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06-  Elaboração e envio de ofício para Secretaria de 

Recursos Hídricos solicitando pá carregadeira e 

caminhão prancha para auxílio no processo de 

britagem de resíduos de construção civil. 

 

07-  Ofício enviado através do prefeito de Engenheiro 

Coelho para Secretaria da Agricultura referente a 

doação de maquinário similar ao equipamento de 

britagem pertencente ao CONSAB estocado na 

Artesp. 

 

08-  Continuidade no processo de coleta e descarte 

adequado de pneus por intermédio de empresas 

associadas à Reciclanip - visando a aplicação da 

logística reversa. 

 

 

 

09-  Presença da Diretoria Técnica nas reuniões do 

municípios verde/azul e posterior assessoria aos 

municípios em questões correlatas. 
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O governo de São Paulo lançou em 2007, o 

Programa Município VerdeAzul, um programa 

ambiental inovador da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente, cujo objetivo é ganhar eficiência na gestão 

ambiental através da descentralização e valorização 

da base da sociedade. 

O Programa visa estimular e capacitar as prefeituras 

a implementarem e desenvolverem uma Agenda 

ambiental estratégica que abordam questões 

ambientais prioritárias a serem desenvolvidas. 

Ao final de cada ciclo anual é avaliada a eficácia dos 

Municípios na condução das ações propostas na 

Agenda.   

As 10 diretivas, onde os municípios concentram seus 

esforços para desenvolvimento da agenda ambiental 

são: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, 

Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação 

Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão das Águas, 

Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho 

Ambiental. 

 

10-  Levantamento de dados para o processo 

licitatório de coleta, descontaminação e 

destinação final de resíduos de serviços de 

saúde. 
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11-  Assessoria no levantamento de dados e 

elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico. 

A Lei nº11.445/2007, conhecida como a Lei de 

Saneamento Básico, tornou obrigatória a elaboração 

da Política e do Plano de Saneamento Básico pelos 

titulares dos serviços. Ademais, o Decreto 

nº7.217/2010 determinou que, a partir de 2014, o 

acesso a recursos da União, quando destinados a 

serviços de saneamento básico, estará condicionado 

à existência de Plano Municipal de Saneamento 

Básico. 

 

12-  Manutenção, compra de peças e adequação do 

equipamento de britagem visando uma melhoria 

na produção. 

 

 
Instalação dos pés hidráulicos e compressor de ar. 
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13-  Contratação de empresa para elaboração: 

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais 

PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional 

 

14-  Aditamento de contrato de assessoria jurídica. 

 

15-  Processo licitatório para contratação de serviços 

contábeis. 

 

16-  Prestação de contas junto ao Tribunal de contas 

do Estado, com oferta de documentos 

indispensáveis e atendimento das requisições do 

órgão fiscalizador. 

 

17-  Conclusão dos licenciamentos e adequações nas 

áreas destinadas à britagem dos resíduos de 

construção civil e realocação de áreas. 
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Nova área destinada à britagem de RCC em Engenheiro Coelho 

 

18-  Update no site: www.consabambiental.com.br 

 

19-  Confecção de artigos com o material reciclado 

proveniente da britagem dos resíduos de 

construção civil. 

  

 

20-  Confecção de novos uniformes. 
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21-  Estudos de viabilidade para inclusão de projeto 

de conservação e manutenção do sistema viário 

das estradas rurais. 

 

 

 

   Demonstrações Contábeis 

 

 

A receber 

 

Artur Nogueira R$ 1.039.773,84 Coleta 

Conchal R$ 794.686,26 Coleta 

 R$ 290.873,49 Parcelamento 

Eng. Coelho R$ 356.676,31 Coleta 

 R$ 22.381,39 Fixo+Painel+Ilum. 

Holambra R$ 616.898,00 Varrição 

 R$ 492.388,65 Coleta 

Mogi Mirim R$ 96.931,45 Fixo 

Santo A. Posse R$ 26.645,92 Fixo  

   

TOTAL R$ 3.737.255,31  
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     Anexo 

 

 

Resumo de Produção 

Britagem de Resíduos de Construção Civil  

Período: Agosto/2012 a Outubro/2013 

 

 

Quadro de Obstáculos  

Impedimentos Dias 

Efeito da chuva 43 

Falta de pá carregadeira 50 

Material Molhado 18 

Transporte e Montagem 9 

Limpeza 1 

Manutenção  5 

Máquina Quebrada 2 

Total 128 dias 
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Informe por Município 

 

Resíduos Britados nos Municípios Consorciados  

Municípios Quantidade Dias Horas Trabalhadas 

Artur Nogueira 8.780 m³ 30 262  

Conchal 1.860 m³ 23 62  

Cosmópolis 4.320 m³ 18 138  

Engenheiro Coelho 880 m³ 10 29  

Holambra 3.880 m³ 13 119  

Sto Antônio de Posse 5.230 m³ 18 154  

Total Britado 24.950 m³ 112 764   
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Obs.: Com adição de 800m³ referente ao mês de novembro, encerra
produção total do ano de 2013.
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Obs.: Com adição de 800m³ referente ao mês de novembro, encerra
produção total do ano de 2013. 

Cosmópolis, 03 de dezembro de 2013

____________________________

                                Bianca Refundini Magnusson            
                                Diretora Técnica

QUANTIDADE BRITADA EM M³ POR 
MUNICÍPIO

Cosmópolis Engenheiro Coelho Holambra Santo Antonio de Posse
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Obs.: Com adição de 800m³ referente ao mês de novembro, encerra-se a 

Cosmópolis, 03 de dezembro de 2013 
 
 
 

____________________________ 

Bianca Refundini Magnusson             
Diretora Técnica 

QUANTIDADE BRITADA EM M³ POR 

Santo Antonio de Posse


