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 SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E MEIO AMBIENTE 

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO 

 

ANEXO II do MPO 
FICHA RESUMO DE EMPREENDIMENTO ESTRUTURAL 

  

1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE (TOMADOR DE RECURSOS DO 

FEHIDRO) 
Razão social ou Nome: CNPJ: 

Prefeitura Municipal de Iguape 45.550.167/0001-64 

Endereço (logradouro, número e complemento): CEP: Município: 

Avenida Adhemar de Barros,1070 – Porto do Ribeira 
11920-

000 
Iguape 

DDD: Telefone(s): DDD: Fax: E-mail: 

13 3848-6810   gabinete@iguape.sp.gov.br 

Atividade principal: Segmento: Estado, municípios ou sociedade civil 

Gestão Pública Município 

Justificativa de ser a tomadora para o empreendimento:  

A Prefeitura Municipal de Iguape possui competência e atribuições para atuar na área de 

saneamento básico, e formaliza convênios ou busca alternativas de obtenção de recursos 

financeiros para a efetivação dessas ações. 
Experiência na área temática do empreendimento e resultados já alcançados em outras oportunidades: 

A Prefeitura Municipal de Iguape possui competência, atribuições e atua cotidianamente com 

as questões relacionadas ao saneamento básico. 
Aptidão da entidade em desenvolver trabalhos semelhantes ao proposto: 

A Administração pública municipal possui prática rotineira em firmar e gerir convênios e 

contratos com órgãos do governo federal e estadual em diversas áreas, o que confere 

vivência técnica, administrativa, jurídica e financeira na gestão de projetos. 
Equipe: 

Fátima Lisboa Collaço - Técnica Ambiental 

Luiz Felippe Fontes Júnior - Engenheiro Civil 

Rafael de Barros Leite – Engenheiro Civil 

Ricardo Ribeiro Barros – Engenheiro Civil 
Nome do responsável legal (1): 

Wilson Almeida Lima 

Cargo: 

Prefeito 

Nº do Documento de Identidade (RG ou equivalente): Tipo: CPF: 

043.596.232-91 RG 043.596.232-91 

Nome do responsável legal (2): No caso de mais de um dirigente do Tomador assinar o contrato Cargo: 

  

Nº do Documento de Identidade (RG ou equivalente): Tipo: CPF: 

   

2. REPRESENTANTE PARA CONTATO  
(responsável pelo acompanhamento do contrato e recebimento de comunicações) 

Nome: 

Fátima Lisboa Collaço  

Cargo: CPF: 

Diretora Divisão de Meio Ambiente 260.101.908-51 

Endereço (logradouro, número e complemento): CEP: Município: 

Avenida Adhemar de Barros,1070 – Porto do Ribeira 
11920-

000 
Iguape 

DDD: Telefone(s): DDD: Fax: E-mail: 

13 3848.6810   ambiente@iguape.sp.gov.br 

3. EMPREENDIMENTO 

Título do Empreendimento  

Execução de Fornecimento e instalação de Unidades Sanitária Individual (USI) para 

tratamento de esgoto unifamiliar no Bairro Momuna, município de Iguape-SP. 
Localização geográfica  

O Bairro do Momuna está localizada no Município de Iguape, pertencente à região 

administrativa de Registro, compondo a Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape, UGRHI 

11. Coordenadas geográficas: 24°42'4.02"S/ 47°40'50.29"O 
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Duração  

12 meses 

Resumo  

A presente proposta trata da execução de obras de infraestrutura, instalações operacionais e 

equipamentos destinados a melhoria das condições de saneamento básico em localidades de 

pequeno porte, predominantemente ocupadas por população de baixa renda, do Município de 

Iguape-SP. Levantamento realizado em maio de 2020 pelo Programa Estratégia Saúde da 

Família/Departamento de Saúde, com o apoio da Divisão de Meio Ambiente indicam que cerca 

de 73 famílias residem no bairro Momuna e com a grande maioria utiliza fossa negra como 

destino final do esgoto doméstico. Esse lançamento indevido reflete na contaminação dos 

corpos hídricos, que por sua vez, abastecem de água todas as residências através dos poços 

artesianos (97% das residências). Relatos de técnicos do Posto de Saúde do bairro relatam 

ser comum o atendimento de doenças de veiculação hídrica. A implantação de soluções 

individuais nesses locais evitará a contaminação do solo resultando na melhoria da qualidade 

das águas e diminuição da propagação de doenças de veiculação hídrica, dando acesso ao 

saneamento básico e melhorando a qualidade de vida dessas famílias. 
Diagnóstico  

Em levantamento realizado em maio deste ano pelos agentes do programa Estratégia Saúde 

da Família, foi possível cadastrar 73 imóveis, dos quais 62 são residências, 10 sítios de 

segunda moradia e 1 comércio junto com uma residência. Devido às limitações impostas pela 

pandemia do Covid-19, não foi possível a realização de levantamento georreferrenciado, o 

que será feito numa próxima etapa do projeto, caso aprovado. 

O bairro utiliza, quase que em sua maioria (97%), poços artesianos para seu abastecimento, 

já 2 imóveis utilizam água de nascente (3%). Quanto ao tipo de tratamento do esgoto 

sanitário, 66 imóveis (90%) cadastrados utilizam fossa negra, 5 (7%) despejam os resíduos 

em valas a céu aberto 2 (3%) utilizam tanque séptico, porém, que não atende a norma. 

As famílias residentes nesse bairro se caracterizam, em sua maioria, como pequenos 

produtores rurais, caseiros, além de muitos aposentados. O Momuna é atendido por um Posto 

de Saúde do Programa Estratégia Saúde da Família – ESF do Momuna, que fica localizado no 

próprio bairro, porém não existe um registro específico dos atendimentos que pudesse gerar 

uma estatística quanto às doenças de veiculação hídrica. 

Pelo Momuna passa o rio Momuna, o rio Nhanguara e um outro riacho sem denominação 

oficial, que são destino final do esgoto lançado a céu aberto.  

Uma solução para o esgotamento sanitário daquela localidade, assim como muitas outras do 

Município é urgente e muito ainda temos a evoluir com relação ao saneamento ambiental e à 

conservação dos corpos d’água. 

 
Justificativa  

Embora a universalização do sistema de esgotamento sanitário esteja prevista na 

Constituição Federal, e o tema saneamento seja regulamentado pela Lei nº7.347/1985 não 

existe expectativa de atendimento pela concessionária de saneamento atender as 

comunidades rurais do Município. Ademais, devemos considerar que se trata do maior 

município em extensão territorial do Estado de São Paulo. São cerca de 900 km2, 74 bairros e 

destes apenas 4 grandes núcleos urbanos possuem abastecimento de agua, sendo que 3 

possuem rede de coleta de esgoto. 

Em março de 2017, o Município celebrou com o Ministério Público Termo de Ajuste de 

Conduta em 22 de março de 2017 se comprometendo a cumprir suas responsabilidades legais 

em relação às políticas públicas voltadas a universalização do acesso aos serviços públicos de 

saneamentos básicos. Assim, a proposição do presente projeto também se justifica na 

intenção da administração municipal de promover o processo de universalização por meio da 

implantação das USIs, que garantirão o tratamento para o efluente gerado e a minimização 

do impacto ambiental nessas comunidades rurais isoladas.  Garantir o acesso ao 

saneamento básico, irá solucionar os casos de contaminação dos corpos d’água, subterrâneos 

ou não, e, consequentemente, refletir na diminuição da propagação de doenças de veiculação 

hídrica, garantindo a melhoria na qualidade de vida dessas famílias. 
 

Objetivo  

O presente projeto objetiva dar acesso a parte das famílias que não dispõe de solução 

sanitária do bairro Momuna, ao saneamento básico, contribuindo com o processo de 

universalização do saneamento. 
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Metas 

- Mensuráveis: Instalação de 44 Unidades Sanitárias Individuais 

-Específicas: Tratamento de Esgotos Domiciliares. 

-Temporais: 12 meses 

-Alcançáveis: 100% realizável 

-Significativas: Garantir saúde à população, qualidade dos recursos hídricos e preservação do 

meio ambiente.  
Riscos à execução do empreendimento e estratégias de minimização ou equacionamento 

Devido às condições adversas, falta de informação ou questões logísticas, muitas dessas 

famílias estão instaladas em áreas de topografia acidentada e de difícil acesso. Este é um 
fator que pode dificultar a implantação das estruturas no bairro. 
Em relação a fatores climáticos, esta região apresenta índices pluviométricos elevados e 

longos períodos chuvosos, o que também pode refletir no atraso e desenvolvimento do 
programa. 

Há ainda a dificuldade na contratação de empresa para executar os serviços,uma vez que 
a  Prefeitura não possui equipe de obras que possa implantar essas USI’s, cria-se a 
necessidade de terceirização, porém, hoje as empresas de construção não se interessam 

por obras de saneamento rural. 
Público alvo  

Atenderá diretamente 44 famílias residentes em pequenas propriedades rurais no bairro 

Momuna. 
Cronograma Físico-Financeiro  

ANEXO 7 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Planilha de Orçamento  

ANEXO 8 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Equipe técnica  

Rafael de Barros Leite – Diretor Departamento de Obras e Serviço da Prefeitura de Iguape 

Luiz Felippe Fontes Júnior – Engenheiro Civil da Prefeitura de Iguape 

Ricardo Ribeiro Barros – Diretor da Divisão de Engenharia 

Fátima Lisboa Collaço – Técnica Ambiental, Diretora de Meio Ambiente da Prefeitura de 

Iguape 
 

Modalidade de financiamento: 

 (marque com um “X”) 
Reembolsável      Não reembolsável X 

Assinale com “X” o 

indicador de 

benefícios a ser 

utilizado  

Controle de perdas em 

sistema de 

abastecimento de água 

(população atendida) 

 
Canalização 

(metros 

lineares) 
 

Coleta e tratamento de 

esgotos 

(população atendida) 
X 

Conservação 

do solo 

(metros 

lineares) 

 

Educação ambiental 

(contratos)  
Estudos e 

projetos 

(contratos) 
 

Galerias de águas pluviais 

(metros Lineares)  

Planejamento 

e 

gerenciament

o dos 

recursos 

hídricos 

(contratos) 

 

Poço tubular profundo 
(m3/h)  

Recomposição 

de matas 
ciliares 

(hectares) 

 
Controle de poluição difusa 

(t /dia)  
Resíduos 

sólidos 

(Kg/dia) 
 

Outros (tipo e unidade)  

Quantitativos do 

indicador escolhido: 
44 

População beneficiada em 

número de habitantes:  

(Público Alvo) 

107 

Categoria: 

(marque com um “X”) 

Estudo  Pesquisa  
Projeto 

de engenharia 
X Obra X Serviço  

Capacit

ação e 

treinam

ento 

 

Evento  Outros (especificar)  
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Proposta de enquadramento nos Programas de Duração Continuada (PDCs) do Plano Estadual de Recursos Hídricos – 

PERH 

Recuperação da Qualidade dos Corpos D’Agua – RQCA – PDC3, SubPDC 3.1 

Em caso de enquadramento em mais de um PDC, discriminar  ao lado os percentuais sobre 

o valor FEHIDRO do empreendimento referentes a cada PDC. Exemplo: PDC 3 (90%) , 

PDC 8 (10%) 

 

Programas e Ações Financiáveis pelo FEHIDRO 
Marque com um “X” no local adequado 

Linha temática: Planejamento e gerenciamento de recursos hídricos 

 
Planejamento e gerenciamento de bacias 
hidrográficas  

 
Informações para a gestão de recursos 
hídricos 

 Monitoramento dos recursos hídricos  
Capacitação de recursos humanos e 
mobilização social 

Linha temática: Proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

 
Aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e 
utilização racional da água 

X 
Conservação e proteção dos recursos 
hídricos 

Linha temática: Prevenção e defesa contra eventos extremos 

 
Prevenção e defesa contra eventos hidrológicos 
extremos 

 
Prevenção e defesa contra processos 
erosivos 

Justificativa de enquadramento no Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH  

O empreendimento em questão atua na grande temática de apoio ao controle das fontes 

poluidoras e caracteriza-se pela instalação de fossas sépticas, sumidouros e filtros 

anaeróbicos.  O presente projeto se enquadra no PDC 3, sob a temática da Recuperação da 

Qualidade dos Corpos Hídricos . A ação está prevista no Plano de Bacia e no rol de 

compromissos do PERH. 

 

Característica do empreendimento: (assinalar com um “X”) 

 

Novo empreendimento X Extensão de empreendimento NÃO financiado pelo FEHIDRO  

Continuidade de empreendimento 

financiado pelo FEHIDRO 

 
Outros 

(especificar) 

 

 

Indicar em meses o tempo de execução do empreendimento  12 

Abrangência do empreendimento 

(assinalar com um “X”) 
Local X Regional  

Município Sede do 

empreendimento 

(especificar) 
Iguape 

Colegiado 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral 

Sul  

Subcomitê   

Município(s) abrangido(s) Iguape 

UGRHI(s) abrangida(s) UGRHI-11 – RIBEIRA DO IGUAPE/LITORAL SUL 

Região Administrativa do Estado Registro 

Região de Governo Registro 

4. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 

- Verificar documentos necessários junto à Secretaria Executiva do Colegiado ou aos órgãos técnicos, conforme a natureza do 

empreendimento 

- Assinalar com um “X” os documentos apresentados, informando nº e data quando pertinente 
 Termo de Referência 

 
X 

CND/INSS 

(data de vencimento)  

X 
Projeto Básico  

(Lei nº 8.666/93) 

 
X 

CRF/FGTS 

(data de vencimento)  

 Projeto Executivo 
 

X 
Tributos Federais 

(data de vencimento)  

 
Licença Prévia SMA - LP  

(Nº e data) 
 

 
 Estatuto da entidade  

 
Licença de Instalação SMA - LI 

(Nº e data) 
 

 
 

Título / Matrícula de propriedade do 

terreno / imóvel (tipo/número)  

 
Licença de Operação SMA - LO 

(Nº e data) 
 

 
X Planilha orçamentária  

 
Licença de Instalação CETESB 

- LI (Nº e data) 
 

 
X Cronograma físico-financeiro  

 
Licença de Operação CETESB - 

LO (Nº e data) 
 

 
 Comprovação de contrapartida anterior  
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Parecer Técnico Florestal 
PTF/DPRN  

(Nº e data) 

 
 

X 

Outros 

(conforme a natureza do 

empreendimento e do tomador) 

 Memória de cálculo; 
 Orçamento detalhado; 

 Mapa de localização 

da área a ser 

atendida (anexo ao 

Projeto básico; 

 Projeto construtivo; 

 Planilhas cadastrais. 

 

 

Outorga DAEE (Nº e data) 

(Implantação/Autorização/ 

Concessão) 

 

 

 

5. INVESTIMENTO - conforme aprovação do Colegiado 

 Valor (R$) Percentual Outras fontes financiadoras 

Valor Pleiteado FEHIDRO: 500.000,00 97% Nome(s)  
Valor oferecido de 

contrapartida: 
14.814,23 

 
3%   

Valor total: 514.814,23 100% 
Valor total financiado por outras 

fontes (R$) 
 

Data base do orçamento: 
(dd/mm/aaaa) 

08/06/21 Dotação orçamentária do exercício 

ou plurianual (período de execução) 

em rubrica compatível com a 

natureza do empreendimento (R$) 

 

6. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EMPREENDIMENTO 

Nome: CPF: 
Ricardo Ribeiro Barros 411.389.448-58 
Endereço (logradouro, número e complemento): CEP: Município: 

Rua Olímpia, 15 – casa 1 – Balneário Iguape 
11920.0

00 
Iguape/SP 

DDD: Telefone(s): DDD: Fax: E-mail: 

13 3848.6810   engenharia@iguape.sp.gov.br 

Formação Profissional: Órgão de classe: Nº Registro: 
ART( Profissional do Sistema 

CONFEA): 

Engenharia Civil CREA/SP 507008396-0  

7. OBSERVAÇÕES GERAIS (Havendo necessidade, completar as informações com anexos) 

 

8. DECLARAÇÃO DO INTERESSADO 

“Declaramos ter conhecimento das disposições contidas no Manual de Procedimentos Operacionais para 
Investimentos do FEHIDRO e que as informações aqui contidas são a expressão da verdade.” 

Nome: 
Documento de 

Identificação  

(tipo e número): 

Wilson Almeida Lima 043.596.232-91 

Cargo: Prefeito 

Local, data: 

Iguape, 

08/06/21 

 

Assinatura do Responsável 

9. INDICAÇÃO AO FEHIDRO (a ser preenchido pela Secretaria Executiva do Colegiado) 

Deliberação nº  Data:   

Nome do Secretário Executivo  
Assinatura do Secretário 

Executivo 

 
 
 


