Nota Thcnica n 2 39 da Umara Thcnica de Seguranca Hidrica e Qualidade de A . gua instituida
pelo Comite interfederativo — Termo de Transa0o e Ajustamento de Conduta.

06 de maio de 2019.

Assunto: AnMise de solicita0es de ressarcimento de valores empregados com recursos pr6prios
pelo municipio de Colatina em pleito aprovado pelo CIF.

I. Contextualiza0o
Esta Nota Tecnica tem o objetivo de analisar a solicita0o de ressarcimento de valores empregados
com recursos prOprios pelo munidpio de Colatina em pleito aprovado pelo CIF atraves da Deliberacao
n2 75.
A solIcitgao esta formalizada atraves dos ofIcios 004/2019/SES/PMC e 005/2019/SES/PMC enviados
pela Prefeitura Municipal de Colatina a Fundaca. o Renova, que, por sua vez, os encaminhou ao CIF e a
esta Camara Tecnica atraves do oficio ORNII.032019.5774-01. Todos os documentos citados seguem
anexados a esta Nota.
A soticitak refere-se ao pleito de Esgotamento Sanitario no valor de R$ 2.128.291,87 (dois milhes,
cento e vinte e oito miI, duzentos e noventa e urn reais e oitenta e sete centavos) para implant4k da
1.2 etapa da ETE — tratamento primario (contrato n 2 0242.227-33 firmado com a CAIXA no vafor de R$
7.500.000,00), classificado na ocasiao da analise do pleito enquanto Prioridade 2 por se tratar de ack
complementar para garantir a conclusao de obra em andamento no municipio.
0 municipio informa que a obra em questk foi iniciada em 2011, porem paralisadas e sci reiniciadas
em 2017 com a contratak de empresa atraves de processo licitathrio.
As justificativas tecnicas anexas aos oficios enviados peIa Prefeitura explicam que o valor total da obra
e de R$ 5.706.815,96, dos quais R$ 4.218.949, 08 sk objeto de convenio com a Caixa e R$ 1.487.866,88
sao objeto de contrapartida fisica.
VALOR TOTAL DA OBRA

CONVENIO COM A CAIXA

R$ 5.706.815,96

R$ 4.218.949, 08

CONTRAPARTIDA FSICA A SER
EFETUADA PELO MUNIC(P10 (A)
R$ 1.487.866,88

Os documentos explicam tambem que dos R$ 4.218.949 provenientes de convenio com a Caixa, R$
3.578.524,09 referem-se a emprestimo via FGTS e R$ 640.424,99 referem-se a contrapartida financeira
do municipio.
CONVEN10 COM A CAIXA

FGTS

R$ 4.218.949, 08

R$ 3.578.524,09

CONTRAPART1DA FINANCE1RA A SER
EFETUADA PELO MUNICrP10 (B)
R$ 640.424,99

11. AnMise das solicitgkies
Atraves dos oficios 004/2019/SES/PMC o munidpio de Colatina solicita a restiti4k de R$ 527.143,96
(quinhentos e vinte e sete mil, cento e quarenta e tres reais e noventa e seis centavos) aIegando que

esse vaior foi aportado com recursos prOprios para que nao houvesse descontinuidade das obras de
implantao da ETE de Barbados, objeto do pleito em questa'o, tendo em vista a demora na conclusk
das tratativas administrativas entre municipio e Fundao Renova para assinatura do contrato de
prestao de servkos pela institui0o financeira, o que acarretou na impossibilidade de repasse de
recursos ternpestivamente ao andamento da obra.
O aporte de R$ 527.143,96 por parte do municipio foi feito a titulo de contrapartida financeira. Tratase, portanto, de parte dos R$ 640.424,99 (item B da tabela 2) previstos no pleito.
Atraves dos of(dos 005/2019/SES/PMC o municipio de Colatina solicita a restituico de R$ 267.904,68
(duzentos e sessenta e sete reais, novecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos} alegando, de
forma equivalente a demonstrada no ofkio 004, que esse valor foi aportado com recursos prOprios
para que nk) houvesse descontinuidade das obras de impiantao da ETE de Barbados, objeto do
pleito em questk, tendo em vista a demora na conclus'a"o das tratativas administrativas entre
munic(pio e Fundak Renova para assinatura do contrato de presta0o de servkos pela instituka"o
financeira, o que acarretou na impossibilidade de repasse de recursostempestivamente ao andamento
da obra.
0 aporte de R$ 267.904,68 por parte do rnunicipio foi feito para cobrir despesas referentes a
contrapartida f(sica do convenio com a CAIXA. Trata-se, portanto, de parte dos R$ 1.487.866,88 (item
A da tabela 1) previstos no pieito.
Em observancia aos anexos do oficio encaminhado pelo municipio, constatou-se que, embora a
assinatura do contrato de prestacao de servkos pela instituick} financeira tenha ocorrido em agosto
de 2018, o municipio manteve a aplicaca-o de recursos prOprios, em andamento no momento da
assinatura do contrato, sob a supracitada justificativa de garantia de continuidade da obra, ate o mes
de fevereiro de 2019.

111. ConsideraOes finais
Considerando o atraso na conclusao das tratativas administrativas entre municipio e Fundao Renova
para assinatura do contrato de prestaca'o de servkos pela institui0o financeira, que sb ocorreu em
agosto de 2018 o que acarretou na impossibilidade de repasse de recursos tempestivamente ao
andamento da obra;
Considerando a informaca"o do munidpio de que os desembolsos foram realizados dentro da vigencia
do contrato para valores relacionados ao objeto da em aca'o definida posteriormente
aprovaa'o do pleito e de que esfa'o vinculados a licitaca'o realizada especificamente para a execuca'o
das ac'des do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destingk de Res(duos Sdlidos, conforme
estabelece o item 31 da Nota Tecnica CT-SHQA n 2 23;
Considerando ademais, a observa0o da continuidade de aplicao de quantitativo financeiro pelo
municipio para execu0o da obra no periodo entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019, sobrepondose a vigencia do contrato assinado em agosto de 2018;
Esta Camara Tecnica opina pelos seguintes encaminhamentos:
a} Aprovac`a"o do pleito do munic(pio de Colatina para ressarcimento dos valores de R$
527.143,96 (quinhentos e vinte e sete reais, cento e quarenta e tres mil e noventa e seis
centavos} e R$ 267.904,68 (duzentos e sessenta e sete reais, novecentos e quatro reais e
sessenta e oito centavos), totalizando R$ 795.048,64 (setecentos e noventa e cinco mil,
quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), desde que:

•

Sejam adotadas pela instituick financeira todas as exigesncias e etapas de verificanao
aplicadas as situaiies regulares de repasse;

•

Sejam verificadas pela Renova e pela institukk financeira contratada a aderencia da
documentack apresentada pelo Municipio com as informaceies explicitadas nos
oficios de solicitack e com as condicionantes estabelecidas na Nota Tecnica CT-SHQA
n9- 93.

b) Recomendak para que seja exigido da Fundack Renova e da institukk financeira
contratada a elaborack de cartilha ou outro instrumento orientativo no prazo de 30 (trinta
dias), com linguagem clara e acessfvel, que informe aos municfpios contemplados no Programa
os procedimentos adotados nas diversas situa6es que podem ocorrer no decorrer das
atividades de repasse de recursos.
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