SABETAI CALDERONI

ECONOMIA SOLIDÁRIA SUSTENTÁVEL
FÁBRICA COOPERATIVA INTEGRADA E MÓDULOS COMPLEMENTARES

QUESTIONÁRIO SOBRE A ATUAÇÃO E SOBRE OS PLANOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

A) Gestão de resíduos
- Dados Gerais:
1. Qual a quantidade de Resíduos Domiciliares coletada pela Prefeitura?
2. Qual a percentagem da população abrangida pela coleta de Lixo?
3. Qual a composição do lixo?
4. O Município conta com Aterro Sanitário ou utiliza um “Lixão”?
5. Qual o índice de qualidade do Aterro?
6. Qual a vida útil remanescente do Aterro/Lixão?
7. O Município pratica a Coleta Seletiva? Qual a quantidade mensal?
8. Há no Município Estação(ões) de Triagem? (indicar quantidade)
9. O Município pratica a Compostagem? (indicar quantidade)
10. O Município pratica a Reciclagem do Entulho da Construção Civil?
11. Qual a quantidade de Entulho disposta clandestinamente que a Prefeitura
coleta mensalmente?
12. O município pratica a varrição , a capina e a poda de árvores? Qual a
tonelagem coletada mensalmente?

- Dados Institucionais:
13. A prefeitura tem plano de gestão de resíduos solidos? O municipio tem
Plano Diretor de Resíduos? O Plano Diretor considera a questão dos
residuos? Em que data foi promulgado?
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14. O Município possui Fundo de Desenvolvimento Ambiental? Qual o valor
dos recursos? Qual a fonte? Há previsibilidade e estabilidade quanto ao
valor anual a ser destinado ao Fundo?
15. Há Contrato entre a Prefeitura e uma empresa privada para a Disposição
Final? Quando vence? Qual o valor pago por tonelada?
16. Há Contrato entre a Prefeitura e uma empresa privada para a Coleta de
Resíduos? Quando vence? Qual o valor pago por tonelada?
17. O municpio possui guarda e fiscalização ambiental?
18. O Município possui Conselho de Desenvolvimento Ambiental?
19. O municpio possui empresa publica de saneamento, transporte ou outras
em que a Prefeitura seja majoritária?
20. Qual a política municipal referente a Resíduos Industriais?
21. Qual o plano da Prefeitura para a Disposição Final quando terminar a vida
útil do Aterro/Lixão?
22. Há algum Aterro sendo licenciado junto à entidade responsável? (indicar
detalhes como área e prazo previsto)
23. Há algum outro licenciamento ambiental sendo obtido junto à entidade
responsável?
24. O Município já recebeu autuações ou multas em função de praticas
inadequadas relativas a Resíduos Sólidos?
25. O municipio participa de algum Consórcio Intermunicipal? Qual, e quais
sãos os demais municipios? Desde quando participa?
26. Há Contrato entre a Prefeitura e uma empresa privada para a Coleta e
Transporte do Lixo?
27. Há contrato entre a prefeitura e uma empresa privada para a disposição
final?
28. Com relação ao contrato, a empresa que coleta o lixo também o transporta
ao destino final? Há um contrato de transporte?
29. O municipio recebe royalties referentes a petroleo ou gas?
30. Recebe royalties da produção de energia elétrica?
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- Processo de Gestão do Lixo:
31. Quanto a Prefeitura paga pela Disposição Final?
32. Há estação de transbordo de lixo no municipio? Qual a área de disposição
no transbordo? Quanto custa e quem opera essa área?
33. Como o Município trata e destina os Resíduos de Serviços de Saúde?
Quanto paga pelo transporte e disposição final?
34. A quantos quilometros de distancia da sede do municpio se situa o
mercado consumidor de composto orgânico? Qual a distância do mercado
de materiais reciclados?
35. Qual o custo mensal para a prefeitura do serviço de poda? O serviço é
terceirizado? Quanto a prefeitura paga pela destinação final? Qual a
destinação final desse residuo?

- Recursos Humanos
36. Quantos funcionários da Prefeitura atuam no setor de Gestão de Lixo?
37. A quanto monta a folha de pagamento desses funcionários?

- Dados Finaceiros:
38. Quanto a Prefeitura paga pela Coleta e Transporte do Lixo?
39. Qual a distância percorrida para disposição final?
40. O contrato com a empresa para destinação final também inclui o
transporte a partir do transbordo? Quanto custa cada parte do serviço
(diposição e transporte), (ou todo o serviço) por tonelada?
41. Quanto a prefeituira cobra pela recepção de entulho?
42. O município concede isenção de ISS e IPTU para a Central de Reciclagem?
43. O municpio cobra Taxa do Lixo? Qual o valor e qual a forma de cálculo?
Quanto arrecadou no último ano com a Taxa de Lixo? E no mês passado?

B) Saneamento
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44. O município possui Plano Municipal de Saneamento Básico?
45. Que percentagem do município é abrangida pela rede de esgoto? Onde é
descartado o esgoto?
46. Que percentagem do esgoto é tratada?
47. Que percentagem da população do município conta com rede de
drenagem de águas pluviais? Já houve casos de granes perdas humanas ou
patrimoniais em decorrência de enchentes?
48. Que percentagem da população é atendida por água tratada?
49. Que percentagem da população é atendida pela rede de água encanada?

C) Energia
50. Qual a média mensal do consumo de energia?
51. Qual é o despêndio médio mensal do município com energia elétrica?
52. Há utilização de fontes alternativas de energia no município, como eólica e
solar?

D) Habitação
53. Há déficit habitacional? De quantas casas?
54. A prefeitura possui terrenos legalizados para disponibilizar para
programas habitacionais? Que percentagem do déficit esses terrenos
cobririam?
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E) Planejamento Urbano
55. Quando foi feita a última atualização do Cadastro Técnico Municipal? Que
percentagem das edificações do município é abrangida?
56. O transporte público atende satisfatoriamente a população?
57. É preciso fazer novas licitações de linhas de ônibus no município?
58. Há áreas com adensamento excessivo de população?
59. Qual a superfície do município abrangida por áreas verdes?
60. Qual é a extensão, em km, de vias que a prefeitura tenciona pavimentar
ainda nesta gestão?

F) Meio Ambiente
61. Há problemas significativos de poluição da água, do ar ou do solo no
município?
62. O município sofreu autuações em decorrência de problemas na área
ambiental?
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