Ci&MARA TeCNICA DE SEGURANA HIDRICA E QUALIDADE DA AGUA - CT-SHQA
GRUPO DE TRABALHO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - GT-ABASTECIMENTO

Nota T('.cnica n° 37 da Cimara Tecnica de Seguranca Hidrica e Qualidade de Agua
instituida pelo Comit'e' Interfederativo — Termo de Transacilo e Ajustamento de Conduta
do Rio Doce.

Vitria, 01 de abril de 2019.

Assunto: 1-Altera4o do formato do Relat6rio Mensal das AciSes de Melhoria dos Sistemas de

Abastecimento de Agua - Clkisula 171 do TTAC, conforme solicitado nos itens i) e ii) da
Delibera4o CIF n° 33, de 24 de novembro de 2016; 2-Anfflise do Cronograma detalhado,
conforme Oficio OFI.NII.012019.5152-02, de 15 de marco de 2019; 3-Plano de Acelerack),
conforme Oficio NII.012019.5096, de 11 de janeiro de 2019.

1. Introduc'go

O Relat6rio Mensal sobre as ac45es realizadas no "thl).bito do Programa de Melhoria dos Sistemas
de Abastecimento de Agua, conforme definido na CUusula 171 do Termo de Transack) e
Ajustamento de Conduta — TTAC ocorreu por meio dos itens i) e ii) da Deliberaco CIF n° 33,
de 24 de novembro de 2016, transcritos a seguir:
"Relat6rio atualizado sobre as acd-es de melhoria dos sistemas de abastecimento de dgua, contendo
registros fotogrdficos do que foi implementado, cronograma de ac5es e a anu'encia dos responsdveis
pelos respectivos sistemas (prestadores de servico);
Relatrio atualizado sobre as ac5es para implementacd-o das captaciles /sistemas alternativos de
abastecimento de dgua, contendo registros fotogrdficos do que foi implementado, cronograma de ac des
e a anzthncia dos responsdveis pelos respectivos sistemas (prestadores de servico)."

Tendo em vista que o Re1atrio Mensal ffilo vem apresentando, na integra, as aci5es concluidas e
em desenvolvimento pela Fundack) Renova, impedindo que esta Cffillara Thcnica tenha efetivo
conhecimento das pen&ncias e do cumprimento da referida Clktsula.
A presente Nota Thcnica tem por objetivo apresentar os requisitos minimos que devem ser
atendidos a partir da publicaco desta.
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2. Requisitos minimos do RelatUrio Mensal
O novo formato de relatOrio mensal devern seguir minimamente a estrutura a seguir:
a) Introduc g- o
Podeth ser mantido o formato atual, com breve histOrico das De1iberaees e demais documentos
relacionados a Clausula 171, bem como as localidades abrangidas. Devera ser incluida uma
coluna na Tabela 01, contendo a vaz'ao implantada (1/s) ate o momento. Excluir o cronograma
detalhado referente
b)

a elaborae a- o do Estudo de Seguranea Hidrica.

de Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de 2kgua

As informaees de cada localidade deveffio ser substituidas pela planilha de acompanhamento,
conforme modelo anexo, que contOm os seguintes eixos:
Eixo 1: Abastecimento emergencial
Eixo 2: Captae a- o e adue a- o principal
Eixo 3: Sistemas alternativos de captaeao e adue"ao
Eixo 4-A: Melhoria das estaees de tratamento de agua
Eixo 4-B: Melhoria das estaees de tratamento de agua — Unidade de Tratamento de Residuo
(UTR)
Observae a- o: Todos os documentos referenciados na planilha de acompanhamento (diagnOsticos,
projetos basicos, termos de compromissos, termo de aceite e recebimento e outros) deveffio ser
anexados ao relatOrio e tamb6n disponibilizados no SharePoint, organizados em pastas por
localidade, respeitando os eixos de acompanhamento (abastecimento emergencial; captae a- o e
adue-ao principal; melhoria das estaees de tratamento de 4ua).
c) Cronograma detalhado
Podera ser mantido o formato atual (MS Project), incluindo a visualizaeao da linha de base de
agosto de 2018 (gthfico Gantt), as colunas com as porcentagens concluidas e dias de atraso por
atividade, quando for o caso.

A CT-SHQA entende que os demais itens que compe o relatOrio atual nk) sk) pertinentes a sua
apresentae a- o.
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Cornati Inlerfederattvo

3. Anfflise do Plano de Aceleraro e Cronograma Detalhado

Considerando que o Plano de Acelerao seth incorporado a planilha de acompanhamento,
conforme Item 2b (modelo anexo), a partir disso, a avaliao seth realizada em conjunto com o
novo modelo do Relaffirio Mensal i) e ii).
Com relao ao Cronograma Detalhado, este seth analisado aps as inclus ,5es solicitadas no Item
2C.

4. Conclus a- 'o e recomenda0es da CT SHQA ao CIF
-

A CT-SHQA recomenda ao CIF a aprovao das alteraes do formato do Relatcirio Mensal das
de melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Agua - CUusula 171 do TTAC, conforme
sugerido nesta Nota Tecnica.

Equipe T&nica responsvel pela elabora0o da Nota T&nica:

Fernanda Goncalves Oliveira

Secretaria de Estado de Cidades e de Integracao Regional —
SECIR / Superinten&ncia de Saneamento Basico — SSB.

Jamyle Calencio Grigoletto

Minist&io da Sade - MS

Naiara Jacome

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA

Rafaeli Alves Brune

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos IEMA

Nota Tecnica aprovada em 01/04/2019.
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Regi Mffi-ci Pimenta Assun o
Coordena4o da CT-SHQA / IGAM
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ANEXO

(Planilha em meio digital)
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