Nota 1- cnica n° 53 da Cknara Thcnica de Segurana Hidrica e Qualidade de
Agua instituida pelo Comite Interfederativo - Termo de Transa0o e
Ajustamento de Conduta.

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2019.
Assunto: AnMise do pedido de novo pleito e cancelamento de pleitos aprovados
do municipio de Rio Casca.

I.

INTRODA0

1.

A presente nota tcnica visa apresentar o resultado da anffise realizada

pelos membros da Cmara Tecnica de SegurancaHidrica e Qualidade de Agua
(CT-SHQA), instituida pefo Comite Interfederafivo (CIF), no atendimento as
Detiberacc5es n° 43/2017 e n° 117/2017 do CIF, que definiram um conjunto de
crit&ios para aplica0o dos recursos financeiros previstos no knbito do
"Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destina0o de residuos
stSlidos", em conformidade com o Termo de Transack) e Ajustamento de

Conduta - TTAC. Sero analisadas'as seguintes questes:

• Novo pleito apresentado pelo nnunicipio de Rio Casca,
conforme Oficio nUrnero 073/2019, de 02 de setembro de 2019;

II — ANALISE DO PEDIDO DE NOVO PLEITO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO
MUNICIPI ❑ DE RIO CASCA

MUNICIPIO AA2

VALOR TOTAL 169

Teto SES

Teto RSU

Rio Casca

R$7.878.321,79

R$7.090.489,61

R$787.832,18

CONTEXTUALIZACAO

A Prefeitura de Rio Casca, conforme Oficio nUmero 073/2019, de 02 de setembro de
2019, solicita o cancelamento dos pleitos de "Elaboracao de Projeto basico e executivo
do SES da sede" no valor de R$ 120.000,00 e do pleito "Licenciamento ambiental" no
valor de R$ 25.000,00, aprovados pela NT n° 41 da CT-SHQA e Deliberadao CIF 290,
totalizando R$ 145.000,00 e solicita o valor de R$ 1.457.362,20 (um nnilhao,
quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)
para a complementadao das obras do sistema de esgotamento sanitario, com execud'ao
da Elevatdria 02: Linha de Recalque 02; Interceptor 01 da margem direita do rio Casca;
muros de contenc"des em gabiao nas Elevatdrias 01 e ligacd'es prediais de esgoto;
demolica'o e recomposicao de pavimento poliedrico com reaproveitamento, em parte do
Interceptor Roma, dentre outros servicos na sede do municipio.

ANAL1SE DO PLE1TO

Foi informado pela Prefeitura de Rio Casca que a COPASA MG esta elaborando, sem
dnus para o municipio, os projetos basicos e executivos das areas remanescentes das
obras em execucao do SES da sede do municipio de Rio Casca, que serao objeto de
novo pleito dos recursos financeiros da Fundacao Renova, garantidos para o municipio
de Rio Casca, o que justifica o cancelamento do pleito "Elaboracao de Projeto basico e
executivo do SES da sede".

Foi enviad❑ no oficio a licenca ambiental do empreendimento, justificando a solicitadao
de cancelamento do pleito "Licenciamento ambientar.
Segundo apresentado pela Prefeitura de Rio Casca, o referido pleito faz parte das obras
que estao sendo executadas e custeadas com recursos financeiros da FUNASA,
conforme convenio firmado com o municipio de Rio Casca sob o n° TC/PACO352/14.
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Para subsidiar esse pleito, a Prefeitura protocolou os seguintes documentos:

•

Oficio de solicitac'th) nmero 073/2019;

•

Memorial Descritivo com as principais justificativas que subsidiaram a solicitack)
do referido pleito;

•

Formubrio preenchido (anexo 3);

•

Compromisso formal de sustentabilidade/funcionalidade do sistema;

•

Compromisso de nao sobreposic'k ■ de acc5es com recursos financeiros
repassados pela FUNASA e pela Funda0o RENOVA;

•

COpia da licenca ambiental;

•

COpia de comprova0'o de tituiaridade da(s) rea(s) onde sero executadas as
obras;

•

Certidk) de inteiro Teor - kea da ETE Rio Casca da Copasa;

•

Croqui de identificaco das areas de aplica0o de cada recurso financeiro;

•

RelatOrio fotogrfico elaborado pela COPASA MG da obra do Sistema de
Esgotamento Sanbrio do Municipio de Rio Casca/MG;

•

RelatOrio fotogrfico dos Danos Provocados pela Enchente em 04/12/2017 no
Municipio de Rio Casca;

•

Mapa chave demonstrando a funcionalidade do sistema;

•

COpia da ART/RRT de projeto.

De acordo com a Nota 1- cnica n° 33 da CT-SHQA considera-se que quase todos os
documentos listados no anexo 01 da referida nota foram entregues, a exce0o do estudo
de viabilidade tcnica e econmica das infraestruturas. Contudo. foi informado pela
COPASA MG, que e a responsvel pela presta0o dos servicos de abastecimento de
4ua e de esgotamento sanitrio da sede do municipio de Rio Casca, que conforme
Contrato de Programa n° 974043, firmado entre as partes em 30/12/2008, aplica tarifa
EDC — Esgoto Dimico com Coleta aos clientes da sede do municipio, conforme
deciara0"o de cobranca de tarifa EDC apresentada.

Desta forma, diante de toda a rela0o de documentos apresentada pela Prefeitura e as
das complementaceies realizadas pela COPASA MG, entende-se que existe a
viabilidade tcnica e econmica das infraestruturas, haja vista que a COPASA MG ser
a responsvel pela operac'th) e manuten0o do Sistema de Esgotamento Sanithrio a ser
implantado.

De acordo com o Memorial Descritivo apresentado pela Prefeitura,
Em 28711/2017, a Prefeitura Municipal de Rio Casca realizou a licita0o da Obra do
Sistema de Esgotamento Sanitario - SES de Rio Casca, que contemplava a
execu0o de interceptores, redes coletoras, estai5es elevatOrias e ETE, com
recursos nao onerosos autorizados pela FUNDA0 NACIONAL DE SAUDE FUNASA, mediante Termo de Compromisso TC/PAC 0352/2014.
Em 04/12/2017, antes do inicio das obras, ocorreu uma grande enchente atipica no
Municipio. que provocou a eleva0o do nivel do rio Casca em cerca de 7.50 metros
e o alargamento do leito deste manancial, modificando a topografia das margens

que receberiam os interceptores de esgoto ora projetados.
O nIvel de precipita0o inundou parcialmente a cidade, causando a remo0o da
margem direita do Rio Casca. Este fato impede que o interceptor MD seja construido

nos mesmos moldes do projeto inicial.
Assim, foi projetada uma nova concepOo de parle do Interceptor 01 - MD,
passando o mesmo por via pUblica (Rua Elza Vieira Starling), sendo necessaria a
constru0o da Esta0o ElevatOria de Esgotos 02.-

A enchente tambem alterou a topografia das areas das elevatOrias de esgoto 01 e
Final, tornando necessana a execu0o de muros de contenOes para a segurarw
das referidas estruturas, visto que as mesmas estao em area de risco de inundaao
(margem do Rio Casca).
Essas alteraOes e adequaOes de projeto original geraram atrasos na execuao da
obra e oneraram a meta fisica inicialmente prevista.
Para que o Municipio possa executar a meta fisica pactuada com a FUNASA, sera
necessario que o mesmo entre com uma contrapartida financeira.
Os recursos pleiteados junto a FUNDA,40 RENOVA entrarao como contrapartida
financeira para a execu0o total da obra licitada com recursos da FUNASA
garantindo assim, a funcionalidade do sistema implantado.

Esse valor de contrapartida ira contemplar os seguintes servios:
•

Interceptor 01 - Margem Direita:

•

Esta0o ElevatOria de Esgotos 02 e sua Linha de Recalque;

•

Muros de contenOes em gabiao nas Esta0es ElevatOrias 01 e Final;

•

Liga0es Prediais de Esgoto;

•

Demoliao e recomposi0o de pavimento poliedrico com reaproveitamento, em

parte do Interceptor Roma.

-
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Ressalta-se que ha uma divergencia entre os vatores apresentados para o pleito,
contudo, segundo informado no FormuWio (anexo 3 da NT n° 33 da CT-SHQA), o pleito
caracteriza-se por uma:
complementa0o de recursos do conva nio firmado com a FUNASA, sob o n°
TC/PACO352/14, cujo objeto e a execu0o das obras do SES da sede, no valor R$
10.283.350.27. No entanto, devido a enchente ocorrida em 04 de dezembro de
2017. houve a necessidade de alteraOes no projeto original, haja vista que o leito
e as margens do rio Casca foram totalmente alteradas conforme Relat6rio Tacnico

e fotografico anexo. Deste modo, necessita-se de um aporte estimado em R$
1:457.362,20. No entanto a planilha apresentada possui valor de R$1.324. 874, 73 e
esta em analise pela equipe tacnica da FUNASA. e por esta razao, o analista do
6rga'o informou que podera haver uma varia0o de ata 10% do valor da
contrapartida do municIpto aOs a analise final. O aporte deste recurso sera
destinado para execu0o da Elevaffiria 02: Linha de Recalque 02: lnterceptor 01 da
margem direita do rio Casca: muros de contenijes em gabi'ao nas Elevatrias 01 e
Final: liga0es prediais de esgoto: demoli0o e recomposi0o de pavitnento
poliadrico com reaproveitamento. em parte do Interceptor Roma, dentre outros
servios na sede do municIpio de Rio Casca e devidamente destacados na planilha
or9amentaria e no ~a-chave do projeto. Destaca-se que sera necessarlo este
aporte dos recursos da Funda0o RENO VA para garantia de etapa Util das obras
do SES da Sede. Alam disto, informa-se que a execu0o do TC/PAC 0352/14,
possui planilha oramentaria licitada e com obras em andamento, com a 3a parcela
liberada e execu0o fisico-financeira de 65,97%.

De acordo com as informaci3es analisadas para a elabora0o desta Nota Tecnica,
considera-se que o pleito da Prefeitura de Rio Casca nk) caracteriza sobreposic e- 'o de
acCies haja vista que em razkl das enchentes ocorridas na sede do municipio em
04/12/2017, houve necessidade de mudanca no projeto original que acarretou a
insuficiencia dos recursos da FUNASA para cumprimento da meta fisica. Este recurso
pleiteado refere-se a complementa0o/contrapartida do municipio de Rio Casca, para
cumprimento/execu0o das metas fisicas pactuadas no convenio

TC/PAC 0352/14,

firmado com a FUNASA.

Diante do exposto, esta CT-SHQA considera o referido pleito passivel de aprovaco
embora deva-se destacar que a funcionalidade do referido pleito esta relacionada
execu0o do convenio que essa Prefeitura possui junto a FUNASA.
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CONSIDERACC)ES

Com base nas informaceies prestadas pela Prefeitura Municipal de Rio Casca e a partir
da anMise do pleito do municipio quanto as acif5es de esgotamento saniterio no

ambito

do - Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destina0o de residuos s6lidos"e
em conformidade com o Termo de Transa0o e Ajustamento de Conduta — TTAC, a CTSHQA recomenda ao CIF o seguinte encaminhamento:

•

Cancelar o pleito "Elaboraco de Projeto bsico e executivo do SES da sede" no
valor de R$ 120.000,00 e o pleito "Licenciamento ambiental" no valor de R$
25.000,00, aprovados pela NT n° 41 da CT-SHQA e Deliberack, CIF 290;

•

Considerar apto o novo pleito apresentado pelo municipio de Rio Casca para
complementa0o das obras do sistema de esgotamento saniterio, com execu0o
da Elevat&ia 02; Linha de Recalque 02; Interceptor 01 da margem direita do rio
Casca; muros de contenci5es em gabo nas EIevatrias 01 e Final; liga0es
prediais de esgoto; demoli0o e recomposi0o de pavimento poliedrico com
reaproveitamento, em parte do Interceptor Roma, dentre outros servicos na sede
do municipio, no valor de R$1.457.362,20 (um milhao, quatrocentos e cinquenta
e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte centavos).

O Quadro a seguir apresenta a compilaco dos dados do municipio de Rio Casca quanto
ao pleito avaliado nesta Nota Tecnica no que diz respeito a esgotamento saniterio:

Valor teto estimado para esgotamento sanithrio

R$7.090.489,61

Pleitos ja aprovados para esgotamento sanithrio

Elabora0o de Projeto besico e executivo do SES da sede

R$ 120.000,00

(a ser cancelado)
Licenciamento ambiental (a ser cancelado)

R$ 25.000,00

Contratack) de assessoria tecnica para acompanhamento

R$211.000,00

tecnico de obras do TC/PAC 0352/14
Valor apto total dos pleitos ja aprovados
Valor remanescente *"o considera o valor do pleito

atual

R$356.000,00
R$6.734.489,61

.

Valor solicitado no pleito atual

R$1.457.362,20

Valor remanescente *Considerando o pleito atual.

R$5.422.127,41
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CONSlDERACES FINAIS E RECOMENDACC3ES
Destaca-se que e de conhecimento amplo a Deliberacao CIF n° 268, de 28 de marco de
2019 que trata da aprovacao dos procedimentos para novos chamamentos e alteracao
de pleitos no a mbito do Programa de Coleta e Tratamento de esgoto e Destinacao de
Residuos Selidos, conforme Nota Tecnica n° 33/2019 da CT-SHQA. Da mesma forma
de conhecimento a disponibilizacao, pela Fundacao Renova, de apoio tecnico aos
municipios bem como ja ocorreram com presenca de membros da Camara Tecnica de
Seguranca Hidrica e Qualidade da Agua (CT-SHQA), BDMG, representantes das
Prefeituras e prestadores de servico de saneamento, nesse ano de 2019, duas rodadas
de reunies para esclarecimentos sobre o "Programa de coleta e tratamento de
esgoto e de destinacao de residuos sblidos".

Ressalta-se que nao foram avaliados os projetos de engenharia sob a Otica de afericao
dos dimensionamentos, aderencia as normas tecnicas, custos unitarios, bem como
viabilidade tecnica ecor5mica, financeira. social e ambiental das soluCt5es propostas,
entre outros aspectos, os quais deverao ser objeto de analise posterior, externo ao
ambito da CT-SHQA. Inclui-se nessa ressalva os pleitos realizados para aquisicao de
imevel para a construcao de estacao de tratamento de esgotos e indenizacao da faixa
de servidao. Nestes casos, e necessario que a Fundacao Renova, juntamente ao BDMG
e contando com as informac'cies do apoio tecnico, certifiquem que as areas alvo desta
acao sao aquelas especificadas no respectivo projeto de engenharia e que o valor esta
compativel com o de mercado.
Equipe Tacnica responsavel pela elaboracao da Nota Tacnica

Fernanda Goncalves Oliveira
Adelino Martins JUnior

Secretaria de Estado de Cidades e de Integracao Regional
- SECIR
COPASA/MG

Nota Tecnica aprovada em 13/09/2019

LtifrkU,SQ,

u
I
Regina Marcia Pimenita Assuncao ord acao da CT-SHQA / IGAM
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