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J. RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE AGOSTO DE 2018 

Anápolis, 03 de setembro de 2018 

Produzido por: CT&M consultoria (Costa Ribeiro Ambiental) 

No mês de agosto houve progresso nos trabalhos dos seguintes municípios: 

1. Mimoso. PMGIRS/AP concluído e publicado no endereço: 

http://corsapdfgo.eco.br/mimoso-de-goias/. 

2. Água Fria. PMGIRS/AP concluído e publicado no endereço: 

http://corsapdfgo.eco.br/agua-fria/. 

3. Novo Gama. PMGIRS/AP concluído e publicado no endereço: 

http://corsapdfgo.eco.br/novogama/. 

4. Padre Bernardo. Foi concluído o relatório técnico de Águas Pluviais e na 

primeira semana de setembro será realizado a reunião para elaboração do planejamento 

estratégico. 

5. Águas Lindas. A gravimetria foi concluída e no momento estamos aguardando 

agenda de trabalho com o prefeito, a secretária de educação e os responsáveis pelos resíduos e 

manutenção de galerias de águas pluviais. 

6. Pirenópolis. O município continua sem responder os contatos da CT&M. 

7. Vila Boa. Estamos aguardando agenda de trabalho com o prefeito, a secretária 

de educação e os responsáveis pelos resíduos e manutenção de galerias de águas pluviais. 

8. Abadiânia. Estamos aguardando agenda de trabalho com o prefeito, a secretária 

de educação e os responsáveis pelos resíduos e manutenção de galerias de águas pluviais. 

9. Valparaíso de Goiás. A secretaria de educação está trabalhando com os alunos 

do 9º ano, um questionário que pretende retratar a visão e a expectativa da comunidade. Em 

relação aos resíduos sólidos e as águas pluviais estamos aguardando agenda de trabalho com o 

prefeito, e os responsáveis pelos resíduos e manutenção de galerias de águas pluviais. 

Quanto aos seguintes municípios: 

10. Cabeceiras, 11. Cocalzinho, 12. Formosa, 13. Luziânia, 14. Santo Antônio, 

e 15. Cidade Ocidental, 16. Alexânia, 17. Corumbá, foram avisados da necessidade de 

iniciarem as atividades de elaboração do plano na primeira quinzena de setembro para 

terminarem em dezembro de 2018. 

18. Planaltina, 19. Cristalina, já possuem o plano concluído. 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O PMGIRS/AP 

RESÍDUOS SÓLIDOS ÁGUAS PLUVIAIS 
Tempo mínimo 
para execução 3 meses 3 meses 

40% A B C D E F G H K 

1. Abadiânia

2. Água Fria

3. Águas Lindas

CONTINUAÇÃO 
RESÍDUOS SÓLIDOS ÁGUAS PLUVIAIS 

Tempo mínimo 
para execução 3 meses 3 meses 

40% A B C D E F G H K 

4. Alexânia

5. Cabeceiras

6. Cidade
Ocidental

7. Cocalzinho

8. Corumbá

9. Cristalina

10. Formosa

11. Luziânia

12. Mimoso

13. Novo Gama

14. Pe. Bernardo

15. Pirenópolis

16. Planaltina

17. Santo Antônio

18. Valparaiso
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19. Vila Boa

Cada letra denominando as colunas representa os seguintes documentos: A. Cópia do ato público do Poder Executivo 
(Decreto ou Portaria, por exemplo), com definição dos membros dos comitês;  B. Plano de mobilização social; C. Relatório do 
diagnóstico técnico-participativo; D. Relatório da prospectiva e planejamento estratégico; E. Relatório dos programas, projetos 
e ações; F. Plano de execução;  G. Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico; H. Relatório sobre 
os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico; I. se trata do lançamento de dados no SNIS pelo 
profissional de TI. J. Não está na tabela, pois se trará deste relatório simplificado do andamento das atividades desenvolvidas; 
K. PMGIRS. (serão 342 documentos no total e 331 para serem feitos pela CT&M)

Não houve alteração nos gráficos de pagamento, uma vez que as notas fiscais 

emitida em julho e agosto ao CORSAP-DF/GO referente aos trabalhos de junho e julho ainda 

não foram pagas. 

A CT&M solicita um posicionamento do consórcio quanto a continuidade dos 

trabalhos para o mês de setembro conforme condições descritas abaixo: 

SIMPLIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA 

A. COMITE EXECUTIVO somente, e a
exclusão do comitê de coordenação e sem
a necessidade decreto oficial.

INTEGRANTES: 
1. Coordenador e RT (CT&M);
2. Advogado(a) (CORSAP);
3. Secretaria executiva (CORSAP);
4. Editor de dados (CORSAP);
5. Representante do SLU;
6. Representante dos serviços de

manutenção nas galerias de águas
pluviais (GAP);

7. Secretaria municipal de educação;
8. Representante do setor de compras;
9. Um representante da Câmara de

vereadores.

B. Plano de mobilização social Distribuição de um questionário para os alunos 
da rede pública preencherem com os pais. 

C. Diagnóstico técnico participativo
Realizado pelo coordenador, pelo(a) 
advogado(a) e os representantes da SLU e das 
GAP. 

D. Planejamento estratégico
E. Programas e projetos
F. Plano de execução

Realizado pelo coordenador e o comitê 
executivo 

G. Minuta de Lei Elaborado pela advogada do CORSAP 

H. Indicadores de desempenho Elaborado pelo coordenador do Plano (CT&M) 

I. SNIS A secretaria de meio ambiente se responsabiliza 
por lançar os dados. 



4 de 5 
 

 

J. Relatório mensal simplificado 
A secretaria executiva deve acompanhar os 
relatórios e cuidar para que todos cumpram os 
compromissos agendados. 

K. Formatação do plano em um documento 
único. Elaborado pelo coordenador do Plano (CT&M) 

Condições: 

Formalizar em contrato as alterações solicitadas, em parte no mês dezembro de 2017 e 

autorizadas em janeiro, na forma de pagamento: 

• R$ 1.796, por cada documento C. (valor justificado para a substituição dos 

serviços do engenheiro); 

• R$ 1,20 por quilometro rodado de Anápolis ao município; 

• R$ 140,00 por pernoite no município; 

• R$ 469,14 por cada documento D, E, F, H e K, e cada análise de plano realizado 

pelos municípios. (valor calculado pela divisão dos R$ 23.456,90, residual do 

valor acordado no início do contrato, pelo número de documentos que precisam 

ser entregues ou auditados). 

 

Atenciosamente, 

 
Claudair 
Gestor executivo 
CT&M – consultoria, treinamento e manejo 
COSTA RIBEIRO AMBIENTAL 
CNPJ 17.430.561/0001-23 


