Nota "T- cnica n° 60 da Cmara «I»cnica de Segurana Hidrica e Qualidade de
Agua instituida pelo Comith Interfederativo - Termo de Transa0o e
Ajustamento de Conduta.

VitOria, 07 de janeiro de 2020.

Assunto: AnMise de pleitos dos municipios de Dionisio.

I.

INTRODUAO

1.

A presente nota tacnica visa apresentar o resultado da analise realizada

pelos membros da Camara Tacnica de Seguranca Hidrica e Qualidade de Agua
(CT-SHQA), instituida pelo Comita Interfederativo (CIF), no atendimento as
DeliberaOes n° 43/2017 e n° 117/2017 do CIF, que definiram um conjunto de
critarios para aplicacao dos recursos financeiros previstos no ambito do
"Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destina0o de residuos
scilidos", em conformidade com o Termo de Transacao e Ajustamento de

Conduta — TTAC. Serao analisadas as seguintes questes:

• Novo pleito apresentado pelo municipio de Dionisio, conforme
Oficio nmero 27/2019 de 07 de novembro de 2019
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II — ANALISE DO PEDIDO DE NOVO PLEITO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO
MUNICIPIO DE DIONISIO

MUNICIPIO AA2

VALOR TOTAL 169

Dionisio

R$4.726.993,07

Teto SES
R$4.254.293,76

Teto RSU
R$472.699,31

CONTEXTUALIZACA 0

A Prefeitura de Dionisio, conforme Oficio nUmero 27/2019 de 07 de novembro de
2019, solicita novo pleito para execuo de obras de coleta e tratamento de esgotos
com execujo de redes coletoras, interceptores, estagz5es elevatrias, emissrios e
Estao de Tratamento de Esgotos bem como novo pleito para desapropria0o/
aquisio de area para instala0o de ETE no Distrito de Conceio de Minas de
Dionisio.

ANALISE DO PLEITO

Dionisio possui um pleito de esgotamento sanitrio aprovado pela Nota -Rcnica n° 11
da CT-SHQA e respectiva Delibera0o CIF n° 75 para Elabora0o e adequao de
projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanit.rio da sede do municipio e
dos distritos de Baixa Verde e Conceio de Minas no valor de R$250.000,00 restando
um saldo de R$4.004.293,76 de acordo com o teto para a;z5ies de esgotamento
sanitrio no *.mbito do Programa — PG031.

A Prefeitura requer o valor de R$2.224.903,42 para novo empreendimento com aqao
de implementao de obras de coleta e tratamento de esgotos como: execu0o de
redes coletoras, interceptores, estaes eIevatrias, emissrios e Estao de
Tratamento de Esgotos bem como o valor de R$60.000,00 para desapropria0o/
aquisio de area para instalao da ETE no Distrito de Conceio de Minas de
Dionisio, somando o valor de R$2.284.903,42 (dois milhoes , duzentos e oitenta e
quatro mil, novecentos e tres reais e quarenta e dois centavos)

Anexos ao Oficio nUmero 27/2019 a Prefeitura de Dionisio apresentou os seguintes
documentos:
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1.

Oficio 026-2019

-

Pleito Esgotamento Sanitrio Baixa Verde e Conceio de

Minas
2.

Oficio 027-2019 Retificando-anexando Documentos

3.

Oficio, Formulrios, Anexos e Declaraes

4.

ART Ottawa Engenharia Projeto Sede, Baixa Verde e Conceio

5.

Solicitao Licenciamento Ambiental

6.

Sistema de Licenciamento Ambiental - FOB

7.

Sistema de Licenciamento Ambiental

8.

Decreto de Desapropriao ETE em Baixa Verde

9.

Laudo de Avaliao area da ETE Conce4o de Minas

-

10. Oramento Baixa Verde

-

Rev 02

11. 01-DIONISIO SES-VOL.1-CONCEES (Viabilidade Tecnica e Econmica)
12. 01-BAIXA VERDE-PLANTA GERAL GEORREFERENCIADA
13. 01-CONCE10 DE MINAS-PLANTA GERAL GEORREFERENCIADA
14. BAIXA VERDE-LOCAO DA ETE
15. CONCE10 DE MINAS-ETE LOCAA0
16. PMSB Dionisio - Final 1

De acordo com a Nota Tecnica n°33 da CT-SHQA para pleitos de Novos
empreendimentos com a"i:Ses de implementao de obras de coleta e tratamento de
esgotos sk) necess&ios os seguintes documentos: formulrio preenchido (anexo 3),
cdpia da ART/ RRT de projeto em condies de licitar a obra; cpia de licer
ambiental de instalajo/ ou de protocolo de formalizao de processo de
cpia de comprovao de titularidade da(s) rea(s) onde serk) executadas as obras,
compromisso formal de sustentabilidade/funcionalidade dos sistemas (anexo 5),
compromisso de rso sobreposi0o de ageies (anexo6), estudo de viabilidade tcnica e
econmica das infraestruturas conforme detalhado na referida Nota

Com relao ao atendimento da Nota Tecnica n°33 da CT-SHQA item estudo de
viabilidade tcnica e econmica das infraestruturas conforme detalhado na referida
Nota, a Prefeitura de Dionisio apresentou Estudo de Concepo da obra pleiteada.
Nesse documento elaborado pela empresa Ottawa Engenharia e datado de abril de
2019, em sua Ogina 29, sao demonstradas as estimativas de custos das alternativas
de tratamento de esgotos avaliadas no estudo. Segundo o documento, "do ponto de

vista tcnico, as tre's altemativas (reator anaeffibio e filtro anaerbio, reator anaeffibio
e lagoa de polimento, lagoa facultativa) atendem bem as exiOncias locacionais e
ambientais de tratamento de esgotos, portanto a de escolha da melhor alternativa
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baseia-se no crittio de menor custo de implanta0o, visto que o custo operacional das

tr's alternativas formuladas ser. semelhante". Contudo, nao foi indicada alternativa
para custeio da manutencio da estrutura a ser implantada.

Ainda com relac;io ao atendimento da Nota Tecnica n°33 da CT-SHQA, a Prefeitura de
Dionisio nao apresentou cqpia de licenca ambiental de instalac)/ ou de protocolo de
formalizao de processo de licenca, o valor solicitado para aquisic."o/desapropriaco
do terreno e superior ao valor da estimativa de custo apresentada e, haja vista esta
CT-SHQA nao analisar os projetos das obras, considera-se necesria a apresentaco
de uma declaraco de que projeto esth em condicc5es para licitac&) da obra.

Desta feita, a CT-SHQA emitiu o Oficio SEMAD/CT-SHQA n°. 33/2019 de 11 de
dezembro de 2019 requerendo complementaco das seguintes informaceies:

•

Indicao de alternativa tcnico financeira para

das

despesas decorrentes do custeio da opera0o das estruturas a serem
implantadas;
•

Apresentar justificativa para o fato do valor solicitado para

aquisio/desapropriao do terreno ser superior em 15% do valor da
estimativa de custo apresentada;
•

Apresentar declarao de que o projeto esta em con4"(5es

tcnicas e juridicas adequadas para que possa ser submetido
da obra, haja vista nao ser atribuio desta CT-SHQA a

analise dos projetos civis.

A Prefeitura de Dionisio encaminhou, em resposta, o Oficio 031/2019de 17 de
dezembro de 2019 com as seguintes informa0'es em anexo:
•

Declarao de Custeio de Operao e Manuten0o da ETE, no qual
assume a responsabilidade sobre o custeio de operao e
manuteno da ETE do Distrito de Baixa Verde, com planilha de
custo mensal anexa no valor de R$5.980,64 (cinco mil, novecentos
e oitenta reais e sessenta e quatro centavos);
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• Parecer Tecnico, no qual justifica a solicitaeo de valor para
aquisiO. o/desapropriaeo de terreno 15% superior a estimativa de
custo apresentada "devido a necessidade de amortiza0o do
entorno da &-ea de implanta0o da ETE, devido a instala0o de
cercas limitrofes",.e em funeo da possibilidade de uma nova
avalia e- o do imOvel a pedido do proprieterio que utilize metodologia
diferente da apresentada pelo municipio, incorrendo em valores
diferentes.

• Declarae. o de Atendimento as Condii5es Tecnicas e Juridicas do
Projeto, no qual destaca que o projeto foi elaborado por responsevel
tecnico qualificado e analisado pelo corpo tecnico da prefeitura
municipal junto ao apoio tecnico da Funda0o Renova. Ademais,
declara que o licenciamento ambiental foi enviada a SUPRAM,
conforme protocolo n° 2019.11.01.003.0000661 e que a escritura do
terreno este em tremite legal, sendo o imOvel de posse do municipio
de acordo com o decreto 041/2013.

Com relaeo a justificativa para aprovae. o de valor superior ao valor de
R$50.667,67 estimado no valor de aquisie. o/desapropriaeo de terreno, a CTSHQA recomenda a aprovaeo desse pleito com base na documentaeo
existente e que em caso de alteraeo de laudos, seja solicitada alteraeo de
pleito, seguindo o fluxograma je definido no embito do programa.

CONSlDERACES
Com base nas informaoc5es prestadas pela Prefeitura Municipal de Dionisio e a partir
da analise do pleito do municipio quanto as aoc5es de esgotamento sanitario no ambito
do "Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destina0o de residuos sOlidos"e
em conformidade com o Termo de Transaoao e Ajustamento de Conduta - TTAC, a
CT-SHQA recomenda ao CIF o seguinte encaminhamento:
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•

Considerar apto o pleito de novo empreendimento com a0o de
implementacavo de obras de coleta e tratamento de esgotos como:
exectica"o de redes coletoras, interceptores, estacc5es elevat&ias,
emissarios e Estaca'o de Tratamento de Esgotos no valor de
R$2.224.903,42;

•

Considerar apto o pleito de desapropriackVaquisic.:io de area para
instalaca'o da ETE no Distrito de Conceica'o de Minas de Dionisio no valor
de R$50.667,67;

O Quadro a seguir apresenta a compilaca'o dos dados do municipio de Dionisio quanto
ao pleito avaliado nesta Nota Tecnica no que diz respeito a esgotamento sanitario:

R$4.254.293,76

Valor teto estimado para esgotamento sanithrio
Pleitos A aprovados para esgotamento sanithrio
Elabora0o e adequaca"o de projetos de engenharia de
sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio e
dos distritos de Baixa Verde e Conceica'o de Minas.

Valor apto total dos pleitos

R$ 250.000,00

0 aprovados

R$ 250.000,00

Valor remanescente *Na"o considera o valor do pleito
R$4.004.293,76
atual.

Valor solicitado no pleito atual

R$2.284.903,42

Valor aprovado pela CT-SHQA
%,...i.-- ......,
+.,
*t^...r., ■ nicsr,r,e4,

R$2.275.571,09
,-,

t,s1,sr

aprovado pela CT-SHQA.

,1,-.

r-dc.ii.r.

R$1 728 772,67

CONSIDERACOES F1NAIS E RECOMENDAcES
Destaca-se que e de conhecimento amplo a Deliberaca- o CIF n° 268, de 28 de marco
de 2019 que trata da aprovac:io dos procedimentos para novos chamamentos e
alteraco de pleitos no a'mbito do Programa de Coleta e Tratamento de esgoto e
Destinack. de Residuos Solidos, conforme Nota Tecnica n° 33/2019 da CT-SHQA. Da
mesma forma e de conhecimento a disponibilizaca- o, pela Fundac'a"o Renova, de apoio
tecnico aos municipios bem como ja ocorreram com presenca de membros da Cmara
Tecnica de Seguranca Hidrica e Qualidade da Agua (CT-SHQA), BDMG,
representantes das Prefeituras e prestadores de servico de saneamento, nesse ano de

%

<1/4,

k/kk-
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2019, tr's rodadas de reuni6es para acompanhamento e esclarecimentos sobre o

"Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destina0o de residuos
sblidos".

Ressalta-se que nk, foram avaliados os projetos de engenharia sob a 6tica de
aferi0o dos dimensionamentos, ader&lcia as normas tcnicas, custos unitrios, bem
como viabilidade tcnica econ6mica, financeira, social e ambiental das solucb'es
propostas, entre outros aspectos, os quais dever."o ser objeto de anise posterior, a
ser realizada pelo BDMG. Inclui-se nessa ressalva a anise de valores e quanto
regularidadedos pleitos realizados para aquisico de imovel. Nestes casos,
necesrio que a Funda0o Renova, juntamente ao BDMG e contando com as
informaceies do apoio tcnico, certifiquem que as areas alvo desta a0o s&c) aquelas
especificadas no respectivo projeto de engenharia e que o valor esta compativel com o
de mercado

Equipe Tecnica responsevel pela elabora0o da Nota Tecnica
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Fernanda Goncalves Oliveira

Desenvolvimento Sustentvel — SEMAD/MG

Juliana Pacheco

Funda0o Estadual do Meio Ambiente — FEAM/MG

Denise Bruschi

Funda0o Estadual do Meio Ambiente — FEAM/MG

Vivian Vervloet

Ligia Damasceno de Lima

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitab&;) e
Desenvolvimento Urbano - SEDURB

Secretaria de Estado de Saneamento, Habita0o e
Desenvolvimento Urbano - SEDURB

Nota Tecnica a rovada em 07/01/2019
,,v

Regina AiWcia Pimen a As@ rao Coordenac d

-SHQA / IGAM
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