Nota Tecnica ng 49 da Cknara Tecnica de Segurana Hidrica e Qualidade de Agua instituida
pelo Comite Interfederativo —Termo de Transgk) e Ajustarnento de Conduta.

26 de agosto de 2019

Assunto: Elaborao de Pre-Avalig

Tecnica pela Funcia'a'o Renova acerca dos pleitos

municipais no knbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinao de Residuos
Sfflidos.
Considerando a Nota Tecnica ng 23 da CT-51-10A, aprovada pela Deliberac5o CIF ng 193, que
determina a CT a anelise de novos pleitos e de revis d
- es de pleitos (que alterem o objeto do pleito,
alterem o nUcleo de finalidade do objeto ou ultrapassem 25% do valor original) de esgotamento
saniterio e residuos sqlidos;
Considerando o documento Diretrizes para Repasse de Recursos, Apoio Tecnico e Capacitaco
aprovado pela Delibera0o CIF ng 122, que estabelece a Funda0o Renova, dentre outras
questhes, a obriga0o de apoiar os municipios na elabora0o de seus pleitos junto ao CIF;
Considerando a Nota Tecnica ng 33 da CT-51-10A, aprovada pela Delibergo CIF ng 268, que
estabelece o roteiro a ser utiiizado pelo municipio para subrniss5o de seus pleitos, sejam eles
novos ou revisi5es;
Esta Cknara Tecnica solicita que a Funda0o Renova elabore Pre-Avalia0o Tecnica acerca dos
pleitos municipais para subsidiar a elabora0o de Nota Tecnica a ser apresentada e deliberada
no CIF. Esta Pre-avaliao devere contemplar as determinaes do TTAC bem comd as
❑ eliberaOes CIF sobre o Programa e poder•e'o ser solicitados aos municipios complementa0o e
esclarecimentos acerca dos pleitos.
A Cknara Tecnica, ao avaliar os pleitos dos municipios, nao analisa qualitativamente os projetos
de engenharia nem os orcamentos apresentados, sendo estes apenas referenciais para analisar
a pertinencia e aderencia das demandas ao TTAC e as Deliberay5es do CIF.
Cabere a Fundaco Renova, por meio das instituies financeiras contratadas, analisar os planos
de trabalho e projetos tecnicos de engenharia quanto a funcionalidade, viabilidade tecnica e
• econmica das infraestruturas a serem instaladas, nos termos da Deliberao CIF ng 122. Casos
omissos a essa Nota Tecnice ser e
- •o avaliados individualmente e deliberados pelo Comite
Interfederativo.
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