Nota Tecnica ng- 32 da Ca'mara Tecnica de Segurama Hidrica e Qualidade da ikgua instittdda pelo Comite
Interfederativo - Termo de Transa0o e Ajustamento de Conduta
Vit6ria, 01 de fevereiro de 2019
Assunto: Aprovack da solicItack de modificacao de pleito do municpio de MarIlandia — ES, no contexto

do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinack de ResIduos Sblidos.

I ntroduo

A presente Nota Tecnica analisa os documentos encaminhados pelo municIpio de Marilkdia ES que solicita
alterack do seu pleito relacionado a esgotamento sanitario aprovado pela Nota Tecnica n 2 11 da desta
Carnara Tecnica (CT-SHQA) e pela Deliberack CIF n 2 75. A analise da solicitack obedece ao fluxograrna
estabelecido na Nota Teenica CT-SHQA n 2 23 e aprovada pela Deliberack CIF n 2 193, que determina, dentre
outras quest(3es, que os pedidos que Irnplicam em alterac d- es de mais de 25% do valor inicial demandado
carecem de analise da Camara Tecnica.
Analise do Pleito

0 rnunicipio de Marilandia-ES solicita atraves do Offcio n 2 382/2018 alterack do pleito para o sistema de
esgotamento sanitario aprovado pela Deliberack CIF n 2 75. Na ocasik o pleito so ► ava o valor de R$
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e contemplava adequack e elaboracao de projetos para as
localidades de Sao Marcos, Monte Sinai, Patrao Mor, Brejal, Alto liberdade e Sede, sendo definido o valor
de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para cada localidade e tendo sido todas as contempladas
na prioridade 1 de repasse de recursos (a0es de elaborack ou adequack de projetos de engenharia no
rthrel de detalhamento que permita a licitack das obras e a regularizacao ou licenciamento arnbiental),
conforme definicf5ek estabelecidas pela Deliberacao CIF n 2 43. 0 vaior inicialmente aprovado foi o Unico
pleito do munIcipio relacionado a esgotamento sanitario e corresponde a 4,3% do valor global disponivel.A solicitack de revisao de pleito foi elaborada em funcao de detalhamento do escopo a ser contratado por
parte da Prefeitura Municipal de Marilandia, o que possibilitou a coleta de preco no mercado e a
identificacao de que o valor iniciaimente solicitado nao seria suficiente para fazer frente a demanda, ja que
a nova estimativa e de R$ 582.547,00 (quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais),
que corresponde a 9,2% do valor global disponivel para o municpIo.
No oficio de solicitacao de revisk do pleito esta inserida a justificativa para a alterack dos valores, ja
descrita nos paragrafos acima, e a demonstracao de aclerencia dos pleitos ao Plano Municipa I de
Saneamento Basico, aprovado em 2016. Conforme descreve o oficio, ainda que nas ac`c>es prioritarIas do
plano nk estejam elencacIas todas as localidades contempladas no pleito ern questao, no diagnOstico foi
evidenciado que estas n5o contam com servicos de esgotamento sanitario. Fato este que foi avaliado e
comprovado pela equipe de elaboracao desta Nota Tecnica.
Como nao houve alterack do tipo de servico a ser contratado (projeto) e tampouco das Iocalidades a serem
beneficiadas, entende-se nao haver necessidade de compatibilizacao de repasses ou IntervenceS que
possam estar em andamento atraves da Funasa ou Ministerio das Cidades para o municfpio, tendo em vista
que a verificacao ja foi realizada para a elabora45o da Nota Tecnica n 2 11 da CT-SHQA, aprovada pela
Deliberacao CIF n 2 43.
Desta forma, esta Camara Tecnica considera APROVADO o pedido de alterack de pleito formalizado atraves
do Oficio n 2 382/2018. oue solicita amoliack do valor aorovado oela DelIberacaoCIF n(i) 75 de RS 270.000.00

para adequa0o e elaboracao de projetos para as locakidades de Sao Marcos, Monte Sinai, Patrao Mor,
Brejal, Alto Liberdade e Sede para R$ 582.547,00 (quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e
sete reais).
Segue na tabela abaixo extrato sintetico do pleito aprovado.
Pleito aprovado pela Deliberacao CIF nt)- 75

I

Valor

R$ 270.000,00

% do teto global

4,3%

Objeto

Adequacao e elaboracao de projetos

Localidades

Sao Marcos, Monte Sinai, Patrao Mor, Brejal, Alto Liberdade e Sede

Alteracao de pleito aprovado nesta Nota Tecnica
Valor

R$ 582.547,00

% do teto global

9,2%

Objeto

Adequacao e elaboracao de projetos

Localidades

Sao Marcos, Monte Sinai, Patrao Mor, Brejal, Alto Liberdade e Sede

i

Tabela 1: Extrato sintetko do pleito aprovado.
Orienta0es
0 processo de analise do pleito de MarlIandia permitiu que a equipe de elaboracao da Nota Tecnica
observasse algumas questh'es que merecem ser destacada neste documento a titulo de alerta e orientacao
para aV3es futuras.
Plano Municipal de Saneamento Bkico
A Politica Federal de Saneamento Bsico, instituida pela Lei n9. 11.445/07, estabelece que os planos de

sanearnento basico elaborados pelos titulares dos servicos devem ser revistos em prazo nao superIor a
quatro anos e anteriormente a elaboracao do Plano Plurianual.
0 Plano Municipal de Saneamento Basico de Marilandia foi concluido ern 2015 e aprovado em 2016.
Observou-se durante a analIse do documento que o desastre do Rio Doce nao foi incorporado ao plano.
Alem disso, como o p•Pprio oficio enviado pelo municipio aponta, as areas elencadas no pleito do munIcipio,
ainda que devidamente diagnosticadas enquanto carentes de servicos de esgotarnento sanitario, n'a`o foram
priorizadas nas acb'es previstas pelo plano.
Somando isso ao fato de o prazo maximo para revisao do instrumento ser de 2020, esta Camara Tecnica
sugere que o municipio de Marila'ndia inicie os tramites de revisao do seu Plano Municipal de Saneamento
Basico e que observe a sua cornpatibilizacao com a sua nova realidade ambientai e financeira decorrente do
do desastre do Rio Doce.
Outorga para lanpmento de efluentes de ETE
.

Caso haja a previsao de lancamento dos efluentes provenientes das ETEs a serem construidas e/ou
adequadas em corpos de agua, deverao ser observadas as capacidades de diiuicao destes corpos receptores
conforme criterios estabelecidos pela AGERH ou ANA (o que couber) para emissao da Outorga para diluicao
de efluentes.
Estimativa dos custos de opera0o e manuten0o dos sistemas

A Delibera0o CIF n 2 122/2017 estabelece que as instituic"des financeiras contratadas para operadonalizar a
disponibiliza0o dos recursos aos municiplos contemplados no Prograrna CIP Coleta e Tratamento de Esgato
e de Destinaca'o de ResIduos SOlidos, devem, dentre outras acCies, analisar os planOs de trabalho e projetos

tecnicos de engenharia apresentados pelos munidpios, inclusive quanto a funcionalidade, viabilidade
tecnica e econeimica das infraestruturas a serem instaladas, conforme ja alertado pela Funda'ao

Renova

atraves do oficio OFI.N11.012019A967 enviado ao C1F.
Desta forma, esta Carnara Tecn1ca sugere que, no escopo dos servkos de adequao e elabora'ao dos

projetos detalhados no Oficio n 2 382/2018, alem das peas tecnicas de engenharia necessarias a execuc'ao
das obras, sejam sistematizadas informa0es que permitam a avaligao quanto a viabilidade econ't'nica de
operaao e rnanuterao das infraestruturas a serem instaladas. Sugere-se para tai a observancia da NBR
9648, da Associao Brasileira de Normas Tecnicas, que fixa as condk d- es exig veis a serem apresentadas no
estudo de conceN'ao de sistemas de esgoto sanitario.

Equipe Tecnica responsa"vel pela eiaborg'a'o da Nota Tecnica

Milena Paraiso Done)

Flavia Pitanga Calil Saiim

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitaao e Desenvolvimento
Urbano — SEDURB/ES
Agencia Estadual de Recursos Hidricos —AGERH/ES

Nota Tecnica aprovada em 01/02/2019

Regina Marcia-Pirnenta Assunap

Coordenafo da CT-SHQA / IGAM

