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Mirandópolis, 27 de julho de 2021.

Ofício nO 18~/2021
Gabinete dOlrefeito

Excelentíssi o Senhor_
Dep. Estadual CARLAO PIGNATARI
Presidente da I ssembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Tenho a honra de encaminhar para apreciação e aprovação de Vossa

Excelência e desta Egrégia Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o inteiro teor

do Decreto Municipal 3797 'ulho de 2021 que instaura o ESTADO DE

CALAMID1DE PÚ CA no Município de 'randópolis/SP em razão da decorrência

do desabaste ime o de água em razão do prolongado eríodo de estiagem.

erto de haver plena compreensão e apoi de Vossa Excelência, os quais

são inerentes a esta Nobre Casa de Leis que tão bem rec ciona os alcaides que aí se

dirigem co suas demandas, agradeço a atenção dispensada e encerro o presente com os

sinceros vo os de estima e consideração.

Atenciosamente,

j



~uniCíPio de Mirandópolis
ESTADO DE SÃO PAULO

ua das Nações Unidas, 400 - Centro - Tel. (18) 3701-9000 - CEP 16.800-000
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DECRETO N°3797/2021

"DeclarF. estado de ~alamidade ~ública nesta munici~alidade en: decorrê~cia do "
desabaste zmento de agua em razao do prolongado penado de estzagem verificado ..

EVERTON LUIZ FERNANDES SODARIO RAIMUNDO, Prefeito do
Município d Mirandópolis, no uso das atribuições legais, faz saber que,

Considerando o relatório do SAAEM - Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Nlirandópolis, no qual restam demonstrados os efeitos e as circunstâncias
decorrentes dia longa estiagem registrada neste ano de 2021, bem como, todas as limitações
observadas quanto ao abastecimento e distribuição de água aos munícipes;

Considerando a grave situação observada junto às represas e mananciais
responsáveis pelo abastecimento desta municipalidade, em que os índices estão
extremament baixos, havendo iminente risco de colapso do sistema hídrico, resultado do
longo períod1 de estiagem amplamente observado;

Considerando os índices extraídos do Centro de Previsão de Tempo e
Estudos Cli9áticos - CPTEC, instituto ligado ao Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE,
que demonst am haver um severo período de estiagem, com baixa umidade do ar e riscos
constantes de incêndios, conforme já amplamente vistos nos presentes dias;

Considerando que não há previsão recente para chuvas, as quais seriam
insuficientes para repor o quantitativo necessário às represas, para que se restabeleça a
normalidade I a distribuição;

Considerando ainda que diversos bairros e consequentemente residências
do município já estão por longos períodos durante o dia sem o abastecimento regular de
água;

DECRETA:

Art. 10 - Fica decretado o Estado de Calamidade Pública em decorrência da
emergência f~ente à patente crise de abastecimento hídrico, afetada pelo longo período de
estiagem e s1ca observadas na região noroeste do Estado de São Paulo, sendo uma dos
maiores já registradas nos últimos anos, conforme levantamentos dos institutos
meteorológic<Ds.

I Parágrafo único - Ampliam-se os efeitos da calamidade pública
supramencionada em razão dos incêndios registrados e passíveis de ocorrer, os qUaIS
também estãol vinculados ao cenário de seca citado no caput do presente artigo.

Art. 2° - Nos termos do artigo 65 da lei de responsabilidade sca lei
comPlementaj federal nO 101/2000, encaminhar-se-á o inteiro teor deste decr o
análise e rec I nhecimento da Egrégia Assembleia Legislativa do Estado de ~-..+I~~-""



tendo por eSfopo a viabilidade de medidas administrativas adotadas com o propósito de
atenuar os efi1itos da crise hídrica citada neste Decreto Municipal.

Art. 3° - Que sejam adotadas as medidas, em lei estabelecidas e
regulamenta9as, no caráter emergencial e urgente, para assegurar o abastecimento de água
a todo o MUllicípio de Mirandópolis/SP, de modo constante e com a qualidade prevista nas
normas e esgecificações as . . , is, dentre as quais a aquisição de equipamentos,
construção e ~dequa - de infraestruturas e o as intervenções congêneres.

I. §1°: as soluções serão adotadas e todas as esferas municipais, seja na
administraçã direta, bem como nas autarquias, em es cial ao que é cabível ao SAAEM.

§2°: de igual modo, que sejam aplica as as medidas de contenção aos
incêndios e demais questões vinculadas ao clima seco em 'veis críticos.

unicípio de Mirandópolis
I ESTADO DE SÃO PAULO
ua das Nações Unidas, 400 - Centro - Tel. (18) 3701-9000 - CEP 16.800-000

CNPJ 44.438.968/0001-70

DECRETO N°3797/2021

Art. 4° - As despesas co a execução de ta lei correrão por conta das
dotaçõ s orçamentárias próprias.

Art. 5° - Este decreto entra m vigor na data e sua publicação.
\

Municíp' de Mirandópolis, 27 de julho d 2021.

, {

Publi I ada e re . rada nesta Diretoria de Gestão Administrativa, data supra.



Oficio n°

AU1íiNIlMIl DEÁIiUA E ESli1l11lDEMIRANDIÍPllllS
CNPJ: 19.858.221/0001-23

O-DE.

Mirandópolis/SP, 27 de Julho de 2021.

Ref. IJU""JLL,,~""U de Avaliação para Decretação de Estado de Calamidade Pública, em

desabastecimento de água no Município.

Exmo. Senhor Prefeito,

Vimos por meio do presente, em virtude de iminente risco de

desaLlu.,c"",",UJYL"'L.nvde água no Município de Mirandópolis, haja vista o prolongado período

LH\_UU'V,entre outras condições que influenciaram, inclusive com o aumento

do consumo em virtude da pandemia, tal como apresentado no Relatório e Diagnóstico em

de Vossa Excelência a análise para Decretação de Estado de Calamidade

municipalidade.

Outrossim, esclarecemos que medidas vêm sendo estudadas e tomadas pela

direção "'A'~"'U'U·vado SAAEM para os fins de se evitar um racionamento radical à população.

Aliás, encontra-se em estudo para realização de uma represa adjacente à

a fim de aumentar-se a reservação de água, especialmente nos

va.

Também estão sendo empreendidos esforços no sentido de realizar-se a

construção poço artesiano, de forma emergencial, com vazão de pelo menos 50 m3 em

ponto est:rat:~glco da cidade, havendo sua interligação à rede existente, para não apenas,

u""u~",uu.ucomo auxiliar, principalmente, a passarmos pelo período de estiagem. rfJJ
u



AUTÔNOMO DEÁIiUA E ESIiOTO DE MIRANDIÍPOllS
(NP J: 19.858.221/0001-23

Destarte, destacamos que estamos realizando trabalho de conscientização

racional que precisa ser constante, não apenas no período de estiagem.

Informamos que estamos intensificando a fiscalização, mesmo havendo dificuldades em

"",a."",",L_. funcional, realizando um trabalho pedagógico de conscientização, num

>UVfU">HV, e, em caso de reincidência, com a aplicação de penalidade administrativa

do que autoriza o Decreto 3103/14 - Regulamento de Serviços do SAAEM

c.c. o

compete

Neste ponto, importa considerar que, à população, por sua vez, por óbvio que

contribuição mediante o uso racional da água

Em anexo, relatório descrevendo de forma pormenorizada e apresentando o

diagnóstico erca da preocupante situação que demonstra um risco de desabastecimento de

água nesta ' sendo a decretação do estado de calamidade pública, medida de

direito que

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e

Atenciosamente,

ROBERT

Diretor xecutivo do SAAEM
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LAUDO DE APRESENTAÇÃO DA CRISE HíDRICA NO MUNiCíPIO DE

MIRANDÓPOLlS

1) APR SENTAÇÃO

o S~RVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRANDÓPOLlS -

SAAEM, re~resentado por seu Diretor de Serviços Silas Nonato Medeiros e Diretor

Executivo R berto Kazushi Sekiya, vem por meio deste apresentar a situação do

abastecimen o de água do Município de Mirandópolis.

2) RES MO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

o sis ema de abastecimento de água do município de Mirandópolis é composto

atualmente or duas (02) captações superficiais, 21 (vinte e um) poços com captação

subterrânea, dos quais 15 abastecem a área urbana. Ressalta-se ainda, que as duas

captações s perficiais funcionam de forma alternada, e assim correspondem à 70 % do

abastecimen o de água do município.

o sis ema de distribuição de água acontece por gravidade. Os reservatórios

existentes (F gura 1) na Estação de Tratamento de Água - ETA distribuem água para

diversos pon,os da cidade. Nos bairros que contém poços e reservatórios, a distribuição

é feita a partif dos reservatórios, que determinam a altura manométrica e a consequente

pressão da água em cada ponto.

7r
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Figura 1 - Reservatórios Elevados da ETA

3) PLUVIOMÉTRICOS

índices

dos índices pluviométricos dos últimos anos e a comparação com os

atuais, bem como as previsões pluviométricas para os próximos

de preocupação para a gestão, pois apresenta uma situação crítica.

a Nacional de Meteorologia - SNM em sua Nota de Alerta de

drica (documento anexo a esse laudo) preconiza sobre a crise hídrica

~,..,"\...t,Q,..,~nrlO, bem como a atipicidade dos índices pluviométricos.

com base nos dados da análise pluviométrica do operador da

de Água - ETA de janeiro a julho desse ano, houve uma redução

de chuva em relação ao último ano (2020), no mesmo período.

ade da situação fica mais evidente quando analisa-se mais adiante e

e o ano passado já apresentava uma redução do índice pluviométrico no

(janeiro-julho) com relação aos anos anteriores. Sendo assim, ao

~UC'",CIU atual com anos anteriores, chega-se à conclusão que o índice

mailto:saaemirandopolis@gmail.com
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pluviométric foi reduzido em até 61% em média, no mesmo período, conforme pode-

se visualizar no gráfico a seguir (gráfico 1).
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Grãf co 1 - Comparação dos Volumes de Chuvas em Mirandópolis
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Fonte: Guilh rme Moraes Molina - operador da ETA.

Somando-se a isso, é necessário ressaltar que a última chuva registrada no

Município foi há 45 dias (11 de junho de 2021), o qual foi registrado apenas 9,5 mm no

pluviômetro. 'A última chuva significativa foi há 121 dias (27 de março de 2021), o qual

foi registrado 43 mm no aparelho pluviômetro.

4) ASS REAMENTO PREMATURO DA REPRESA SÃO LOURENÇO

A Reresa São Lourenço passou há alguns anos por um grande processo de

desassoreaiento, o qual permitiu que durante algum período fosse reservado

aproximadanrnte 80 000 m3
. No entanto, como pode-se observar na figura 2 a seguir,

a represa ver passando por um acelerado processo de assoreamento, fruto de causas

naturais, SOmando-se ao processo de assoreamento devido ao plantio de monoculturas

ao seu entor~o.

mailto:saaemirandopolis@gmail.com
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Figura 2 - Retrato da Represa São Lourenço Atualmente

f))
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Fura 3 - Retrato do assoreamento na Represa São Lourenço
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a represa sofreu grande impacto negativo na capacidade de

, haja vista a falsa impressão de volume de reservação apresentada pela

I quando a represa está na sua capacidade máxima.

5)

de

a escassez de chuvas, o grande período de estiagem e o processo de

acelerado, temos como consequência rebaixamento prematuro do nível

de água em nossas represas. Para se objetivar, atualmente, o volume de

na Represa São Lourenço (Figura 4, 5 e 6) e 30% na Represa Santa

Figura 4 - Situação da Represa São Lourenço

mailto:saaemirandopolis@gmail.com
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Figura 5 -I entificação do nível da Represa São Lourenço (lâmina d'água abaixo
de 70 cm)

entificação do rebaixamento do nível de água no canal de captação

da Represa São Lourenço

mailto:saaemirandopolis@gmail.com
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7 - Situação da Represa Santa Helena Atualmente
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. O próprio autor.
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Vale ressaltar, que devido ao prolongamento da pandemia (Covid-19) a

população, em geral, tem passado mais tempo em suas residências e assim tem

consumido ~ais água do que em anos anteriores, no mesmo período.

assim, apresentado todos esses dados, e tendo em vista que não há

previsões d chuvas para os próximos dias, pode-se afirmar que as duas represas

juntas, condições, representam um fornecimento de água para

aproximada ente mais 20 dias, caso não chova.

6) MEDIDAS TOMADAS E SITUAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA

Quan o foi percebida a situação que se apresentava foram realizados estudos

para encontrar medidas para prevenir a falta de água e evitar o racionamento radical

II -para a popu açao.

O di... d d" "d . Ies e o IniCIO o ano, procurou-se a maneira mais rapl a posslve sanar os

vazamentos Icríticos os quais ocorriam na adutora de captação de água bruta das

Represas s,nta Helena, São Lourenço, bem de como todas as tubulações da rede de

água do mu ícipio.

Além disso, no início do mês de Junho de 2021 foi publicada uma matéria em

redes sociai alertando sobre a situação de nossas represas, onde foi solicitado aos

munícipes que economizassem água, alertando que, caso não houvesse melhora nos

níveis de re~ervação, estaríamos adotando o racionamento. Ademais foi contratada

uma empres~ que tem anunciado por meio de um carro de som, à toda população,

medidas nec~ssárias para a economia da água, bem como a notificação e aplicação de

multa em caJo flagrante de desperdício de água.

Tamb~m foi previsto no Decreto N' 3780/2021 uma multa no valor de R$

250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o cidadão que fosse flagrado,

reincidentem6nte, desperdiçando água, após a notificação, conforme alertado na

matéria pUblifada e nos anúncios feitos por carro de som.

No in~cio do mês de julho de 2021, como medida necessária, foi adotado o

racionamento de água durante alguns períodos do dia. Tal medida trouxe grande reflexo

da situação .I população.

mailto:saaemirandopolis@gmail.com
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forma, locais com altitudes mais elevadas e mais distantes do ponto

buição (ETA), que tem pouca altura manométrica e grande perda de

com a falta de água durante a maior parte do dia. Além disso, quando

stribuída para o abastecido, até que a rede encha e chegue para o

leva algum tempo, fazendo com que, nesses pontos, a população

com baixa pressão, não sendo possível em alguns dias, sequer encher

ua. Para contornar a situação temos levado caminhão pipa para o

do imóvel (Figura 9 e 10).

Figura 9- inhão pipa fazendo o abastecimento de imóvel que sofre com a

falta de água.

mailto:saaemirandopolis@gmail.com
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Figura 1 - Funcionário fazendo o abastecimento de imóvel que sofre com a
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Já er locais com altitude menor, com maior altura manométrica e pouca perda

de carga, erou locais que são sistemas isolados (abastecidos apenas por poços) o

fornecimentb tem sido garantido durante todo o dia, o que gera descontentamento por

parte de qu~m não recebe água.

A dillCUldade em se fazer um racionamento mais igualitário se dá pelo fato do

sistema de distribuição de água no município não ser setorizado e assim não ser

possível fe, har e nem abrir os registros para cada bairro, ou setor, conforme a

necessidade ou programação racional e igualitária.

7) ME11DAS MITIGADORAS PLANEJADAS E IMEDIATAS

Analisando todos as questões apresentadas, chega-se à conclusão que para

que o sistema de abastecimento de água continue em funcionamento, é necessário que

além de da~ continuidade nas medidas adotadas, se inicie a tomada de medidas de

curto, médid e longo prazo

Nas imedidas de médio e longo prazo, pode-se listar o desassoreamento da

Represa Sãp Lourenço, bem como a construção de uma nova represa adjacente a já

existe. Alénl disso, pode-se estudar a implementação da execução da setorização e a,

substituiçãolde trechos de tubulações que rompem e vazam frequentemente.
I

No c~rto prazo, é necessário que se construa pelo menos um poço artesiano, de

forma eme~gencial, com vazão mínima de 50 m3 em ponto estratégico da cidade. Esse
I

poço dever~ ser interligado à rede existente para que supra a demanda e assim auxilie

a passar pelo período de estiagem.

8) AÇÃ:,O IMEDIATA PARA PREVICIR O DESABASTECIEMNTO DE ÁGUA
:

Confprme proposto anteriormente, estudou-se medidas mitigadoras para
I

contorno da'crise hídrica que tem se apresentado no município.

Sab~-se que em períodos normais a ETA produz cerca de 180.000 (cento e

oitenta mil) I,tros de água por hora, trabalhando em média 22 horas por dia, o que totaliza

uma produção de, aproximadamente, 4.000.000 (quatro milhões) de litros de água por
I

dia. Com o racionamento, a produção tem diminuído, forçando o consumo per capita
I

ser menor dp que os habituais 200 litros/dia
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Sendo assim, supondo que seja implantado um poço com vazão de 50.000

(cinquenta ~il) litros de água por hora, e sabendo que o consumo per capita médio foi

reduzido a 1:50litros/dia, pode-se afirmar que a construção do poço e sua interligação à

rede estará :fornecendo água para até 8.000 pessoas, diariamente. Isso auxiliará suprir

a demanda, e principalmente, a passarmos pelo período de estiagem.

Mirandópolis/SP, 26 de J mo de 2021.

ushi Sekiya
E e,eutivo do SAAEM

RG:18.506.356-1
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Sistema Nacional de Meteorologia - SNM

CJ,, .

NOTA CONJUNTA

INMET / INPE / CENSIPAM

27 DE MAIO DE 2021

o Sistema ~acional de Meteorologia (SNM), coordenado pelo Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET, órgão ligado ao MAPA), Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE, órgão ligado ao MCTI) e Centro Gestor e Operacional do Sistema de
Proteção daiAmazônia (CENSIPAM, órgão ligado ao MO), com a participação d,etodos
os órgãos fFderais ligados à meteorologia, e com a Agência Nacional de Aguas e
Saneamentq Básico (ANA) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de
Desastres Naturais (CEMADEN) emitem um Alerta de Emergência Hídrica associado à
escassez de !precipitação para a região hidrográfica da Bacia do Paraná que abrange os

I

estados de I Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná para o
período de J1UnhOa Setembro de 2021.

O Sistema INacional de Meteorologia (SNM) é sistema de atuação conjunta de
instituições I federais para o aprimoramento do monitoramento e elaboração de
previsões de eventos meteorológicos extremos, pesquisa, desenvolvimento e

I

inovação.

Estudos real:izados pelo SNM de acompanhamento Meteorológico para o Setor Elétrico
Brasileiro, alertam que as perspectivas climáticas para 2021/2022 indicam que a maior

I

parte da região central do país, a partir de maio até final de setembro, entra em seu
período conil menor volume de chuvas (estação seca). A previsão climática elaborada
conjuntamehte pelo INPE, INMET e FUNCEME indica para o período Junho-Julho-

I

Agosto/2021 a mesma tendência, ou seja, pouco volume de chuva na maior parte da

I



I
bacia do ~iO Paraná. Essa previsão é consistente com a de outros centros
internacionais de previsão climática.

Total de chuva acumulada nos três primeiros meses de 2021

A análise da~ chuvas entre outubro de 2019 a abril de 2021 para a bacia do Rio Paraná
(Figura 1) i1dica que, com exceção de alguns meses quando as precipitações ficaram
acima da m 'dia climatológica (dezembroj2019, agostoj2020 e janeiroj2021), durante
a maior pa e do período houve predomínio de déficit de precipitação, principalmente
a partir de f vereiroj2021.

Observado • Previsto Climatologia

Figura 1. Precipitação mensal observada e prevista na bacia do Rio Paraná, Brasil entre
I

Outubroj2019 e Abrilj2021. Fonte: INPEjCPTEC
i

Essacondição se mantém no mês atual, com acumulado parcial de 27 milímetros para
I

a bacia, o~ seja, abaixo do acumulado climatológico que é de 98 milímetros.
Analisando ó índice de precipitação padronizado (SPI), que indica déficit (em vermelho
no mapa da :Figura 2 abaixo) ou excesso (em azul no mapa abaixo) de precipitação para
diferentes e~calas temporais, conclui-se que na maior parte da bacia do Rio Paraná a

I

situação apresenta-se como entre moderado a extremo considerando-se tanto os
últimos 6 e 12 meses, bem como os últimos 48 meses (não mostrado nesta nota), ou

I

seja, a situa~ão atual de déficit de precipitação é severa (Figura 2).



E PRECIPITACAO PADRONIZADA INDICE DE PRECIPITACAO PADRONIZADA
Abril de 2021 Acumulado: 12 meses
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Figura 2. índiçe de Precipitação Padronizado (SPI) para 6 e 12 meses. Fonte: INMET
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PROGNÓSTI~OTRIMESTRAL DE PRECIPITAÇÃO
I

Jun-Jul-AgO~2021
I

A previsão de precipitação para os proxlmos dias dos modelos meteorológicos de
I

tempo indica acumulado máximo em 15 dias de 60 mm apenas na região central do
Paraná, oca~ionados por sistemas meteorológicos de pequena escala. Nas demais

I

áreas da ba~ia a previsão indica pouco volume de precipitação para os próximos dias.
No entanto,' como mencionado acima, a maior parte da bacia do Rio Paraná encontra-
se no início ~a estação com menor volume de chuvas (estação seca).

I
I

A Figura 3 Imostra a previsão da categoria mais provável de precipitação para o
trimestre junho-julho-agosto (JJA) de 2021, produzida com o conjunto nacional de

j



modelos de previsão climática (cooperação entre CPTEC/INPE,INMET e FUNCEME). A
previsão indica maior probabilidade de chuva na categoria abaixo da faixa normal
sobre o centrossul do Estado do Paraná e pouco volume de chuva em toda a bacia
(vide barras em vermelho na Figura 1). Essa previsão é consistente com a de outros
centros internacionais de previsão climática.

Multi-modelo CPTEC/INMET/FUNCEME
Probab. tereil mais provavel: Preeip. (%)
Produzido: Moi 2021 Valido para JJA 2021

Figura 3. Previsão climática para o trimestre junho, julho e agosto de 2021 elaborada
conjuntamente pelo CPTEC/INPE,INMET e FUNCEME.

É primeira vez que o SNM emite um Alerta de Emergência Hídrica, o que reforça a
importância das previsões meteorológicas na antecipação e na redução de riscos para
a população.



Sl VICIJ AUTÔNIJMIJ DE ÁIiUA E ESIiIJTIJ DE MIRANDÓPlJllS
CNPJ:19.858.221/0001-23

Mirandópolis, 27 de julho de 2021.

Ofício DF n.O 01/2021.

Assun o: informa posição orçamentária e financeira quanto à viabilidade fiscal desta entidade

perfura poço semi artesiano com vazão de 50 metrôs cúbicos/hora

Ilustríssimo Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por intermédio

deste, cientes quanto à crise de abastecimento de água que esta municipalidade

vem Jnfrentando, informar o quanto segue:
I

1. Compulsando os livros e registros contábeis desta entidade,

concl~ímos que a mesma não possui dotação orçamentária suficiente para arcar

com ~ispêndios referentes à perfuração e instalação de poço estimado em R$

175.5130,00;

I2. Do mesmo modo, em termos financeiros, não possui

disporibilidades de caixa suficientes para pagar tais gastos.

I

I Sendo o que se tinha a informar. Aproveita-se o ensejo para

renovlar votos de elevada estima e distinta consideração.

Ao Ilrino. Sr.

RO 'RTO Kazushi Sekiya
Di 1 r Executivo

Serv I Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis - SAAEM



Sf\AEM - SERViÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRANDÓPOLlS
Rua nove de julho, 1636
19658221/0001-23 Exercício: 2021

UbT AGEM DAS FICHAS DA DESPESAI _ •
SITUAÇAO ATE 27/07/2021 Page 1

----------------------------j-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
Entid. CLoc Func/Prog Catgo Especificação Dotac Inicial Alter (+) Alter (-) Dotaçãl

__F;~h~ ~ ~___ ~1. ~e,,"~o~~ _ ___ _s_,;~~:,~'~:__ ___S'Id~~o"'R~!;~:
I ,

FICHAS ORÇAMENTARIAS
5 Sektiço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis
04 AU ARQUIA - SERViÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO MIRA
04 01 AU ARQUIA - SERViÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO MIRA
040101 AU ARQUIA - SERViÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO MIRA

17 Saneamento
17 512 Saneamento Básico Urbano
17 512 0260 ATIVIDADES DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
17 512 0260 2 92 0000 MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

4'''t90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 0,00 -80.000,00 90.000,0
0.04.00 11 ' .000 Geral 0,00 90.000,0

0,00 90.000,0'

~~~~~-;;~ç~;;;~~t ------------------- -----------;;0 ": ::---------------000 -:;':'0'00- - :~~~~

::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

012

TOTAL GERAL
170.000,00

0,00

0,00

0,00 -80.000,00 90.000,0

90.000,0'

90.000,0'



JOAq CARLOS DE SOUZA JUNIOR 35798412890
CNIPJ: 35.460.470/0001-12 I.E. nO 670.020.939.114

RUA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, N° 526, JARDIM PLANALTO,
StLd Mennucci, Estado de São Paulo - CEP: 15.360-000

Á

SAEEM - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRANDOPOLlS

ORÇAMENTO
O~SCRIÇÃO UNIO QUANT PREÇO UN TOTAL

01 PERFURAÇ40 EM 6" MTS 100 R$100,00 R$ 10.000,00
02 PERFURAÇ40 EM BASAL TO MTS 101 a 200 R$ 120,00 R$ 12.000,00

ACIMA DE 1(!lO MTS
03 PERFUR-4ÇÃO EM BASALTO MTS 201 a 300 R$150,00 R$ 15.000,00

ACIMA DE 200 MTS
04 SERViÇO rETIRAR E COLOCA OBRA 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

BOMBA
I\IIATERIAL

05 REVESTIMÉNTO GEO STANDER MTS 60 R$ 160,00 R$ 9.600,00
16"X4MT

06 PRE-FIL TRO SEICHOS TONELADA 10 R$ 300,00 R$ 3.000,00
07 TAMPA DO roço EM CHAPA DE PEÇA 1 R$ 80,00 R$ 80,00

AÇO
08 FILTRO GEP STANDER 4"x 2MT
09 CENTRALlZADOR

EQUIPAMENTOS
10 BOMBA SUB. S45-15 50 HP LEÃO PEÇAS 1 R$ 36.000,00 R$36.000,00

(380WTS)
11 PAINEL DE dOMANDO 50HP TRIF. PEÇAS 1 R$ 12.470,00 R$ 12.470,00

I LEÃO
12 CABO CONDUTOR P/P 3x70MM MTS 180 R$150,00 R$ 27.000,00
13 LUVA GALVANIZADA 3" PEÇAS 30 R$ 90,00 R$ 2.700,00
14 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" METROS 180 R$ 250,00 R$ 45.000,00
15 CURVA ~ALVANIZADA 3" PECAS 1 R$ 180,00 R$ 180,00

I
TOTAL I R$ 175.530,00

Sud Mennucci/Sp 27 de Julho de 2021.

- ,
JOAO CARLOS OE SOUZA JUNIOR
Proprietário



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA

DESPACHO

I - Publi ue-se o ofício do município de Mirandópolis.

I

11111-AA'ecl . _ de' . - J' R d - . . I . ,
- omlssao e onstltUlçao, ustlça e e açao para emitir parecer que conc ulra

por PDL reconhecendo ou não o estado de calamidade pública, nos termos do artigo

259-A d0 Regimento Interno.

G.P., em 02/08/2021.


