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“A água se ensina pela sede"

Emily Dickinson
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RESUMO

Este  trabalho  se  insere  no  contexto  das  ações  de  governo  vinculadas  ao  aumento  da

disponibilidade hídrica, especialmente por meio da implantação de Sistemas Simplificados de

Abastecimento de Água. Aborda-se a problemática da escassez hídrica, as áreas prioritárias

para o investimento dos recursos do Orçamento Geral da União, as formas de acessá-lo, o

processo de transferência discricionária voluntária e os atores envolvidos. Trata-se também

das dificuldades encontradas pelos proponentes no atendimento às diretrizes do programa de

governo  e  à  legislação  que  regulamenta  o  instrumento  de  repasse.  Destaca-se  a  correta

formulação das propostas e dos planos de trabalho, dos termos de referência e dos projetos

técnicos,  e  a  adequada  apresentação  da  comprovação  de  propriedade  dos  imóveis,  do

licenciamento ambiental  e da outorga da água. Objetivando-se elucidar os proponentes em

suas  dificuldades,  apresenta-se  um  manual  com  orientações  técnicas  para  elaboração  de

propostas  e planos de trabalho,  um modelo de termo de referência  para a  contratação de

empresa especializada em elaboração de projeto e o escopo esperado para o projeto técnico da

obra.  Espera-se,  com  este  trabalho,  somar  esforços  junto  às  iniciativas  direcionadas  à

universalização da oferta de água no país.

Palavras-chave: Abastecimento de Água; Proponentes; Manual.
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ABSTRACT

This  work is  inserted  in  the  government  actions  that  are  related  to  the increase  of  water

availability, especially through the implementation of Simplified Water Supply Systems. It's

approached the problems of water scarcity, the priority areas for investment of resources of

the General Budget of the Union, forms of accessing it, the process of voluntary discretionary

transfer and the actors involved. These are also the difficulties found by the proponents in the

compliance with the guidelines of the government program and the legislation that regulates

the transfer instrument. The particular note is the correct formulation of proposals and work

plans, the terms of reference and technical projects, and adequate presentation of proof of

ownership of real  state,  environmental  licensing  and water grant.  Aiming to elucidate  the

proponents  in  their  difficulties,  a  manual  with  technical  guidelines  for  elaboration  of

proposals and work plans is presented; a model of reference term for the hiring of company

specialized  in  project  elaboration  and  the  expected  scope  for  the  project  construction

technician.  It’s  expected,  with this  work,  to  join  efforts  with  the  initiatives  aimed at  the

universalization of water supply in the country.

Keywords: Water Supply; Proponents; Manual.
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SUS

TR
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DEFINIÇÕES (PI n° 424/2016)

i. Acompanhamento: atividade de monitoramento da execução física das metas, etapas e

fases  do  objeto  pactuado  nos  instrumentos,  a  ser  realizada  pelo  concedente  ou  pela

mandatária; 

ii. Beneficiários finais: população diretamente favorecida pelos investimentos;

iii. Concedente: órgão ou entidade da Administração Pública Federal, direta ou indireta,

responsável  pela  transferência  dos  recursos,  verificação  da  conformidade  financeira,

acompanhamento da execução e avaliação do cumprimento do objeto do instrumento;

iv. Contrato de repasse: instrumento administrativo, de interesse recíproco, por meio do

qual a transferência  dos recursos financeiros  se processa por intermédio de instituição ou

agente financeiro público federal, que atua como mandatário da União;

v. Convenente:  órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública  direta  ou  indireta,  de

qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos, com a

qual a Administração Pública Federal pactua a execução de programas, projetos e atividades

de interesse recíproco por meio de convênios ou contratos de repasse;

vi. Convênio: instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros de órgãos

ou entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta, para órgãos ou entidades da

Administração  Pública  Estadual,  Distrital  ou  Municipal,  direta  ou  indireta,  consórcios

públicos, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de projeto ou

atividade de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;

vii. Etapa: divisão existente na execução de uma meta;

viii. Instrumentos: convênios e contratos de repasse;

ix. Mandatárias:  instituições  financeiras  oficiais  federais,  que  celebram  e

operacionalizam, em nome da União, os instrumentos regulados por esta Portaria;

x. Meta: parcela quantificável do objeto descrita no plano de trabalho;

xi. Objeto:  produto  do  instrumento,  observados  o  programa  de  trabalho  e  as  suas

finalidades;

xii. Plano  de  trabalho:  peça  processual  integrante  dos  instrumentos,  que  evidencia  o

detalhamento do objeto,  da justificativa,  dos cronogramas físico e financeiro,  do plano de

aplicação  das  despesas,  bem  como  das  informações  da  conta  corrente  específica,  dos

partícipes e dos seus representantes;
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xiii. Projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborados

com base  nas  indicações  dos  estudos  técnicos  preliminares,  que  assegurem a  viabilidade

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a

avaliação do custo da obra ou serviço de engenharia e a definição dos métodos e do prazo de

execução;

xiv. Proponente: órgão ou entidade pública ou entidade privada sem fins lucrativos que

manifeste,  por  meio  de  proposta  ou plano de  trabalho,  interesse  em celebrar  instrumento

regulado por esta Portaria;

xv. Proposta de trabalho: peça processual inicial utilizada para manifestação formal dos

órgãos ou entidades públicas  ou privadas sem fins lucrativos,  interessadas em celebrar  os

instrumentos  regulamentados  por  esta  Portaria,  cujo  conteúdo  contempla  a  descrição  do

objeto; a justificativa; a indicação do público alvo; a estimativa dos recursos do concedente e

contrapartida e as informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente;

xvi. Termo de referência: documento apresentado quando o objeto do instrumento envolver

aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar

a avaliação do custo pela  Administração,  diante  de orçamento detalhado,  considerando os

preços  praticados  no  mercado  da  região  onde  será  executado  o  objeto,  a  definição  dos

métodos e o prazo de execução do objeto.
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1 INTRODUÇÃO

Em meio à  atual  crise  de gestão hídrica instalada  no país  desde meados de 2014,

diversas são as localidades no território nacional com déficit no abastecimento de água e com

conflitos por usos diversos. Políticas específicas de governo buscam superar esses déficits e

conflitos através de ações que promovam o fortalecimento das instituições, a efetivação das

regras de governança e a implantação de infraestrutura hídrica.

O  Plano  Plurianual  (PPA)  do  Quadriênio  2016  –  2019,  instituído  pela  Lei  n°

13.249/2016 e denominado Desenvolvimento,  Produtividade e Inclusão Social,  designou à

Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIH), do Ministério da Integração Nacional (MIN), gerir

a  execução  de  ações  vinculadas  ao  Programa  de  Recursos  Hídricos  –  Programa  2084,

buscando  o  aumento  da  disponibilidade  hídrica  por  meio  da  implantação  de  obras  de

infraestruturas hídricas. 

No âmbito da SIH/MIN, o Departamento de Obras Hídricas (DOH), por sua vez, é

responsável  por  receber  propostas  e  planos  de  trabalho  dos  órgãos  ou  entidades  da

administração pública direta e indireta,  consórcios púbicos ou entidades privadas sem fins

lucrativos que desejam elaborar projetos e/ou executar obras de infraestrutura hídrica através

de repasse de recursos do Orçamento Geral da União (OGU), conforme disposições contidas

na Portaria Interministerial (PI) 424/2016. 

Comumente,  essas propostas e planos de trabalho chegam à Coordenação Geral de

Análise  de  Projetos  (CGAPR)  -  unidade  do  DOH  responsável  pela  sua  análise  -

desacompanhadas dos termos de referência e/ou dos projetos técnicos que as subsidiem. Neste

contexto - previsto como “exceção” pela própria Portaria Interministerial (PI) 424/2016 - tais

propostas  e  planos de trabalho,  quando aprovados,  dão origem a instrumentos  de repasse

celebrados  com previsão  de  cláusula  suspensiva.  Ou  seja,  o  instrumento  de  repasse  será

efetivado somente após a apresentação, por parte do convenente, dentro de prazo estabelecido,

do termo de referência e/ou do projeto técnico que ficaram pendentes. Quando apresentados,

muitos  desses  termos de referência  e/ou projetos  técnicos  não são passíveis  de aceitação,

especialmente  por  exiguidade  de  especificações  técnicas,  impossibilitando  o  repasse  dos

recursos. Logo, o programa de governo perde sua eficiência.

A  cláusula  suspensiva  do  instrumento  de  repasse  coloca  também  ao  encargo  do

convenente  a  apresentação  do  licenciamento  ambiental,  da  outorga  de  uso  da  água  e  da
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comprovação  da  propriedade  dos  imóveis  dos  locais  onde  serão  executadas  as  obras,

conforme disciplinado pela Portaria Interministerial (PI) 424/2016. 

Observa-se que os povos que mais carecem de repasse dos recursos do Orçamento

Geral da União (OGU) são justamente aqueles que apresentam maior dificuldade em atender à

esta cláusula suspensiva. São os mais pobres, os mais vulneráveis. Aqueles que passam sede.

São diversas  as  dificuldades  por  eles  relatadas,  envolvendo desde  o  impasse  de  se  obter

serviço técnico especializado até o embaraço da informalidade em relação à documentação

para comprovação da propriedade dos imóveis. 

Da parte da União, disponibilizar o recurso financeiro sem orientar o proponente a

trilhar  o  árduo  caminho  para  obtê-lo,  de  fato,  em  sua  conta  específica,  não  resulta  em

importante aumento da disponibilidade hídrica. 

Nesta conjuntura propõem-se oferecer aos proponentes e seus responsáveis técnicos,

orientações básicas quanto à elaboração e à apresentação de propostas e planos de trabalho,

termos de referência, projetos técnicos e demais documentos atrelados à cláusula suspensiva

dos instrumentos de repasse. 

Finalmente,  neste  trabalho,  serão  abordadas  a  celebração  e  a  efetivação  de

instrumentos de repasse que tenham como objeto a implantação de sistema simplificado de

abastecimento de água junto ao Departamento de Obras Hídricas (DOH) da Secretaria  de

Infraestrutura Hídrica (SIH) do Ministério da Integração Nacional (MIN).

De  fato,  este  tem  sido  o  objeto  com  maior  número  de  instrumentos  de  repasse

celebrados no âmbito das transferências discricionárias voluntárias da União, tanto em caráter

autorizativo como em caráter impositivo. 

1 OBJETIVOS

2 Geral

Oferecer orientações técnicas aos proponentes que desejam pleitear a captação de recursos do

Orçamento  Geral  da  União  (OGU)  para  implantação  de  sistema  simplificado  de

abastecimento de água em território nacional.
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3 Específicos

-  Oferecer  aos  proponentes  um manual  de orientações  técnicas  para auxiliá-los  na

apresentação de suas propostas e planos de trabalho assim como dos termos de referência,

projetos  técnicos,  comprovação  de  propriedade  dos  imóveis,  licenciamento  ambiental  e

outorga da água;

-  Oferecer  aos  proponentes  um modelo  de  termo  de  referência  para  auxiliá-lo  na

contratação do serviço de elaboração de projeto; 

- Apresentar aos proponentes o escopo adequado do projeto técnico a ser apresentado

para a efetivação do instrumento de repasse.

4 METODOLOGIA 

Este  trabalho  será  fundamentado  legalmente  nas  instruções  contidas  na  Portaria

Interministerial (PI) 424/2016 e legislação correlata.

As  orientações  técnicas  aqui  propostas  resultam  da  experiência  de  análise  e

acompanhamento  de  instrumentos  de  repasse  obtidas  no  desenvolvimento  das  atividades

inerentes à Coordenação Geral de Análise de Projetos (CGAPR) do Departamento de Obras

Hídricas (DOH) da Secretaria  de Infraestrutura Hídrica (SIH) do Ministério da Integração

Nacional (MIN), considerando-se as boas práticas de geologia, hidrogeologia e engenharia

assim como as normas técnicas brasileiras aplicáveis.

Inicialmente,  na  revisão  da  literatura,  comentar-se-á  sobre  a  Política  Nacional  de

Recursos  Hídricos  (PNRH),  o  Plano  Plurianual  (PPA)  do  Quadriênio  2016  –  2019,  o

Programa de Recursos Hídricos (Programa 2084), a Regulação dos Instrumentos de Repasse e

a utilização dos sistemas simplificados de abastecimento de água.

Logo  após,  na  proposta  de  intervenção  propriamente  dita,  será  abordada  a

problemática da escassez hídrica, as áreas prioritárias para o investimento dos recursos da

União,  os  atores  envolvidos,  as  formas  de  acesso  aos  recursos  da  União,  o  processo  de

transferência discricionária voluntária.

Buscando  orientar  os  proponentes  na  apresentação  de  suas  propostas  e  planos  de

trabalho, dos termos de referência, dos projetos técnicos, da comprovação de propriedade dos



18

imóveis, do licenciamento ambiental e da outorga da água será apresentada uma minuta de

“manual de orientações técnicas”, elaborado em linguagem simples e acessível. 

De modo complementar,  lhe serão oferecidos um “modelo de termo de referência”

para a contratação segura e eficiente  do serviço de elaboração de projeto e o “escopo do

projeto” que deve ser apresentado para a efetivação do instrumento de repasse.

E  finalmente,  serão  propostas  ações  de  intervenção  para  orientação  efetiva  dos

proponentes  e  de seus  responsáveis  técnicos,  que podem ser  desenvolvidas  no âmbito  do

governo federal.

5 REVISÃO DE LITERATURA

6 A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)

Segundo Millon (2004), o Código de Águas de 1934 (Decreto nº 24.643/1934) foi o

primeiro  instrumento  legal  a  estabelecer  parâmetros  para  o  uso  de  águas,  tendo  como

finalidade central dar suporte e organizar a indústria hidroelétrica. Neste documento, as águas

subterrâneas foram mencionadas apenas de uma forma genérica, e durante cerca de sessenta

anos, a cultura do uso das águas no Brasil se organizou sob esse foco.

Conforme o mesmo autor, com a promulgação da Constituição Federal em 1988, um

importante passo é dado em relação aos recursos hídricos no Brasil, ao se reconhecer que a

água é um bem de domínio público e não privado e, que cabe à União instituir um sistema de

gestão e outorga deste bem natural.

Em 1997,  com a  promulgação  da  lei  9.433  –  que  Institui  a  Política  Nacional  de

Recursos Hídricos (PNRH) e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

(SNGRH) - o sistema de gestão dos recursos hídricos é instituído no Brasil. Os comitês de

bacia hidrográfica passam a ter um papel central na gestão do uso da água na medida que a

Lei  define  um  sistema  de  gestão  de  recursos  hídricos  descentralizado  e  participativo

(MILLON, 2004).

De acordo com o autor, a estrutura organizacional proposta pela Política Nacional de

Recursos Hídricos (PNRH) foi inspirada em experiências internacionais como a França, que

desde 1975 usa a Bacia Hidrográfica como principal unidade de gestão (ao invés de uma

abordagem pontual) além, de experiências de comitês no Brasil.
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Para Millon (2004), o reconhecimento da água como um bem finito e vulnerável, com

valor econômico intrínseco, o entendimento da necessidade de uso múltiplo da água e de sua

preservação e o empoderamento de decisão dos Comitês de Bacia são os grandes avanços

obtidos pela sociedade brasileira na gestão de seus recursos hídricos.

O autor afirma ainda que, cabe aos Comitês de Bacia a valiosa tarefa de planejamento,

que sustenta a outorga de direito de uso da água e respectiva cobrança. O regime de outorga

bem como a cobrança pelo uso da água, tem como finalidade valorizar e estimular o uso mais

sustentável do recurso hídrico e reduzir a poluição dos recursos hídricos através da melhoria

nas condições físico-químicas das águas e a conservação do recurso (MILLON, 2004).

Um aspecto interessante evidenciado pelo autor, ao analisar a atuação dos Comitês é o

que diz respeito aos recursos necessários ao desenvolvimento das atividades. Os Comitês não

têm  fonte  própria  de  recursos  dependendo  dos  Fundos  Públicos.  Passam  a  ter  recursos,

quando é estabelecida a outorga e a cobrança através da Agência de Bacia.

Em relação aos recursos hídricos subterrâneos, o Art. 20 da Constituição é explícito ao

relacionar  as  águas  subterrâneas  como  bem público.  Já  a  Política  Nacional  de  Recursos

Hídricos (PNRH), embora seja bem clara em relação aos recursos hídricos superficiais, não

aborda fortemente os recursos subterrâneos. Contudo, informa em seu Art. 12, item II, que a

extração de água subterrânea para consumo final ou insumo de processo produtivo está sujeita

a outorga pelo Poder Público (MILLON, 2004).

Desta  forma,  pela  Legislação  em vigor,  a  autorização  para  a  explotação  de águas

subterrâneas  não  minerais  geralmente  tem  sido  concedida  pelas  Secretarias  Estaduais,

responsáveis pela gestão dos recursos hídricos. Contudo, muito embora as águas subterrâneas

sejam responsabilidade dos estados, estas devem ser tratadas em um programa nacional, haja

vista a necessidade da gestão integrada deste recurso e o fato dos aquíferos quase sempre

extrapolarem  os  limites  das  bacias  hidrográficas,  estados  e  países,  sendo  necessários

mecanismos de articulação entre os entes envolvidos (MMA, 2018).  

Também  não  deve  ser  esquecido  o  papel  dos  municípios  na  gestão  dos  recursos

hídricos, pois estes são, de fato, os verdadeiros responsáveis pela política de uso e ocupação

do solo, que tem relação direta com a proteção das águas subterrâneas.

Neste contexto, para orientar a ação governamental na entrega de bens e serviços à

sociedade, relacionados à gestão dos recursos hídricos, tanto superficiais como subterrâneos,

surge o Plano Plurianual do quadriênio 2016-2019.
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7 O Plano Plurianual (PPA) do quadriênio 2016 – 2019

O PPA do quadriênio 2016-2019, instituído pela lei  n° 13.249/2016 e denominado

“Desenvolvimento,  Produtividade  e  Inclusão  Social”  foi  resultado  de  um  processo  de

construção coletiva entre  órgãos do governo e  representações  da sociedade,  que envolveu

mais  de  4  mil  participantes,  em  120  oficinas  governamentais  para  a  formulação  dos

Programas Temáticos. A formulação também foi participativa com a sociedade e Estados, em

dois  Fóruns  Interconselhos,  seis  Fóruns  Regionais,  quatro  Fóruns  Setoriais  e  debate  no

Conselho  Nacional  de  Secretários  Estaduais  de  Planejamento  (CONSEPLAN)  (MPDG,

2018).

Conforme o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) (2018),

o PPA 2016-2019 reforça a opção por um modelo de desenvolvimento com inclusão social e

redução das desigualdades, com foco na qualidade dos serviços públicos e no equilíbrio da

economia, e está organizado em duas partes: Dimensão Estratégica, composta pela Visão de

Futuro, por quatro Eixos Estratégicos e pelas 28 Diretrizes Estratégicas; e a Dimensão Tática,

que apresenta os 54 Programas Temáticos e os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços

ao Estado.

Na Dimensão  Tática,  cada  Programa Temático  é  integrado  por  objetivos,  metas  e

iniciativas,  entre  outros atributos  que detalham o planejamento  para cada área de atuação

governamental.  Os objetivos  orientam a atuação  do governo para  o  que  deve  ser  feito  e

apresentam o que será entregue à sociedade. As metas detalham essas entregas, resultando na

medida  do  alcance  do  objetivo,  podendo  ser  de  natureza  quantitativa  ou  qualitativa.  As

iniciativas apresentam os meios e mecanismos de gestão que serão efetivados pelo Estado

para viabilizar os objetivos e suas metas (MPDG, 2018).

Neste contexto surge o Programa (Temático) de Recursos Hídricos – Programa 2084.

8 O Programa de Recursos Hídricos (Programa 2084)

O Programa de Recursos Hídricos tem o propósito de organizar as ações de governo

de forma a assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em
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padrões  de  qualidade  adequados  aos  respectivos  usos,  conforme os  objetivos  da  Política

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) (MIN, 2018a).

A carência de água para consumo humano e usos múltiplos afetam negativamente os

níveis de saúde e restringe as oportunidades de melhoria socioeconômica das comunidades

onde a disponibilidade do recurso é reduzida (MIN, 2018b). 

Essa situação, em muitos casos, é devida ao caráter temporário dos mananciais e/ou à

difícil localização das fontes, exigindo grandes esforços da população para se ter acesso à

quantidade mínima indispensável de água (Figura 1) (MIN, 2018b).

Figura 1: Esforços para se ter acesso à quantidade mínima de água potável.

Fonte: Últimos Acontecimentos. Imagem disponível em 
<http://www.ultimosacontecimentos.com.br/img/264689/7-938.jpg>. Acesso em 09/05/18.

Em outras situações, grandes volumes de águas armazenados em reservatórios não são

eficientemente utilizados pela inexistência de estruturas de captação, transporte e distribuição

do recurso (MIN, 2018b).

http://www.ultimosacontecimentos.com.br/img/264689/7-938.jpg
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A solução passa pelo fortalecimento institucional dos estados na gestão dos recursos

hídricos  e  compreende  a  elaboração  de  estudos  e  projetos  capazes  de  garantir  o

desenvolvimento socioeconômico da região, bem como a execução desses projetos por meio

de construção de novas estruturas ou da recuperação de obras já existentes (MIN, 2018a).

Por meio da ação “Elaboração de Projetos” são realizadas pesquisas e investigações

que resultam na formulação de alternativas para o aumento da oferta de água. O produto final

desta ação é o projeto técnico, com indicação da solução adequada à problemática local em

estudo.

Já a ação “Execução de Obra” contempla a implantação de sistema simplificado de

abastecimento de água propriamente dita. O produto final desta ação consiste no aumento da

oferta de água para a região beneficiada.

Essas ações são executadas por meio das transferências discricionárias voluntárias de

recursos do Orçamento Geral da União (OGU) para os Estados e Municípios. Todos os atos

praticados são devidamente regulamentados por Leis e Portarias Interministeriais.

9 A regulação dos instrumentos de repasse 

De  acordo  com  Vasconcelos  (2017),  a  legislação  atinente  às  transferências

discricionárias  voluntárias  em  âmbito  federal  remonta  ao  Decreto  Lei  nº  200/1967,  que

estabelece  diretrizes  da  Reforma  Administrativa  Federal,  versa  sobre  as  formas  de

descentralização da administração pública federal e destaca a descentralização das ações da

administração  federal  para  as  unidades  federadas,  mediante  convênio,  desde  que,  estejam

devidamente aparelhadas, ou seja, que possuam capacidade técnica. 

No mesmo sentido, afirma o mesmo autor, a Lei das Licitações e Contratos (LCC), Lei

nº  8.666/1993,  Art.  116,  estabelece  as  informações  mínimas  e  necessárias  dos  planos  de

trabalho, a fim de celebrar convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos da administração pública.

Cita  ainda  que  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (LRF)  (Lei  Complementar  nº

101/2000),  Art.  25,  conceitua  as  transferências  voluntárias  como  a  entrega  de  recursos

correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência

financeira,  que não decorra de determinação constitucional,  legal ou destinado ao Sistema

Único de Saúde (SUS). E que para regulamentar as normas acima descritas, foi publicado o
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Decreto nº 6.170/2007, alterado pelos Decretos nº 6.428/2008; nº 6.619/2008; nº 8.180/2013;

nº 8.244/2014 e nº 8.943/2016 (VASCONCELOS, 2017).

Já  o  Decreto  nº  6.170/2007,  Art.  13,  estabelece  que  a  celebração,  a  liberação  de

recursos,  o  acompanhamento  da  execução  e  a  prestação  de  contas  de  convênios  serão

registrados  no  Sistema  de  Gestão  de  Convênios  e  Contratos  de  Repasse  (SICONV),  via

internet, na página denominada Portal dos Convênios (VASCONCELOS, 2017).

Nesse  mesmo  sentido  foi  publicada  a  Portaria  Interministerial  (PI)  nº  507/2011,

revogada pela Portaria Interministerial  (PI) nº 424/2016 (esta última alterada pela Portaria

Interministerial  (PI)  nº  101/2017,  Portaria  Interministerial  (PI)  n°  277/2017  e  Portaria

Interministerial (PI) n° 451/2017).

Conforme Vasconcelos (2017), a PI nº 424/2016, que regula a celebração, execução e

prestação de contas das transferências de recursos da União, mediante convênios e contratos

de repasse, celebrados a partir de sua publicação, trouxe diversas inovações i. aprimorando a

gestão orçamentária e financeira dos recursos operacionalizados, ii. definindo a limitação de

percentagem  de  adiantamentos  de  recursos,  iii.  limitando  o  prazo  de  vigência  para  os

convênios de custeio, iv. definindo a obrigatoriedade para execução de obras e serviços de

engenharia exclusivamente por meio de contratos de repasses, v. otimizando o processo de

acompanhamento e fiscalização por meio da definição de faixas de valores, vi. estabelecendo

parâmetros  objetivos  para  verificação  do  cumprimento  do  objeto,  e  vii.  simplificando  o

processo  de  prestação  de  contas  dos  convênios  e  contratos  de  repasse  por  meio  do

estabelecimento de prestação de contas física e financeira continuada durante a execução.

Em suma, tais inovações são positivas, exigindo dos entes federados a atualização e a

capacitação de seus colaboradores.

10 Os sistemas simplificados de abastecimento de água

O uso de sistemas simplificados de abastecimento de água remonta da Idade Antiga

(GUIMARÃES, 2007). Trata-se de uma solução alternativa coletiva para oferta de água para

consumo humano, que, geralmente,  conta com captação de água subterrânea,  reservação e

distribuição por meio de chafariz (Figura 2). 

Embora na história do saneamento básico (no Brasil e no mundo) sejam vistas como

soluções  “rudimentares”,  tais  obras  de  infraestrutura  “simplificadas”  e  “alternativas”,  não
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devem ser entendidas como soluções “improvisadas”. Elas devem ser entendidas como opção

de projeto, não se admitindo, em hipótese alguma, fornecimento de água que não atenda aos

padrões  de  potabilidade  estabelecidos  no país.  Em toda  e  qualquer  situação,  a  água  para

consumo humano deve apresentar  o  padrão de qualidade  predeterminado pela  Portaria  n°

2.914/2011 do Ministério da Saúde (MS).

Figura 2: Modelo esquemático de um sistema simplificado de abastecimento de água.

Fonte: Modificado de CPRM,1998.

Em muitas localidades com escassez hídrica, a exemplo de diversas comunidades do

semiárido brasileiro, essas soluções simplificadas de abastecimento de água são os principais

meios de acesso à água potável (Figura 3). E apesar de serem obras simples, trazem dignidade

e  qualidade  de  vida  para  a  população  beneficiada,  promovendo  a  redução  das  taxas  de

morbidade e mortalidade, assim como a redução da migração para locais com abastecimento

garantido.

11 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
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12 A problemática

Água é um bem natural escasso em muitas localidades do território nacional.  Mas,

além da quantidade, a qualidade da água também é um a questão que preocupa.

Figura 3: Perfuração de poço no semiárido brasileiro.

Fonte: Blog do Manuel Sales. Imagem disponível em 
<http://blogdomanuelsales.com.br/wp-content/uploads/2017/09/poco.jpg>.  Acesso em 25/04/2018.

Falta de água de boa qualidade e de saneamento resulta em centenas de milhões de

casos de doenças de veiculação hídrica. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),

estima-se que 4,6 milhões de crianças de até 5 anos de idade morrem por ano de diarreia,

doença que está ligada ao consumo de água não potável que se agrava devido a fome e a

miséria que atingem brutalmente muitas vidas (EMBRAPA, 2006).

O risco de ocorrência de surtos de doenças de veiculação hídrica é alto, principalmente

em  função  da  possibilidade  de  contaminação  bacteriana,  como  por  exemplo,  E.  coli

enterotoxogênica, E. coli enteropatogênica, Salmonella typhi, de águas que muitas vezes são

http://blogdomanuelsales.com.br/wp-content/uploads/2017/09/poco.jpg%3E.
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captadas em poços, inadequadamente vedados e próximos a fontes de contaminação, como

fossas e áreas de pastagem ocupadas por animais (EMBRAPA, 2006).

A partir das dificuldades que, especialmente as comunidades mais carentes enfrentam,

percebe-se a necessidade do desenvolvimento de técnicas - práticas, econômicas e viáveis -

para a oferta de água, com vistas a melhoria da qualidade de vida dessas populações.

Neste contexto,  a implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água,

quando bem planejada e bem executada, é uma alternativa sustentável, assegurando água de

qualidade à população local.

No âmbito  do Programa de Recursos Hídricos  (Programa 2084),  tais  comunidades

podem ter acesso ao repasse de recursos do Orçamento Geral da União (OGU), tanto para a

elaboração dos projetos técnicos, como para a execução das obras de infraestrutura hídrica

que se fizerem necessárias. 

Contudo, para que o repasse dos recursos do Orçamento Geral da União (OGU) às

comunidades  seja efetivado,  faz-se necessário que o proponente atenda adequadamente às

diretrizes do Programa de Governo e à legislação que regulamenta os instrumentos de repasse.

E  as  comunidades  mais  necessitadas  dos  investimentos  da  União,  são  justamente  as

comunidades que tem as maiores dificuldades no atendimento às exigências legais.

13 As áreas prioritárias para investimento dos recursos federais

O Programa de Recursos Hídricos (Programa 2084) possui alcance nacional. Isso é,

possui uma amplitude continental, abrangendo uma área de 8.515.759,090 km2 com grande

diversidade de climas, geologia, relevo e disponibilidade hídrica (IBGE, 2016). 

No  contexto  das  águas  superficiais,  a  produção  hídrica  média  anual  dos  rios  em

território brasileiro é da ordem de 260.000 m3/s, com uma disponibilidade hídrica superficial

de 78.600 m3/seg (ANA, 2017). 

Entretanto, se sabe que a água está distribuída de forma irregular no país, devido às

suas  variações  fisiográficas  e  climatológicas.  Verifica-se  que  maior  abundância  e

disponibilidade de recursos hídricos está na Região Norte do país, principalmente levando-se

em conta a baixa densidade populacional (ANA, 2017; TUNDISI, 2003). 

Na Região Sudeste,  o problema é outro: há água suficiente,  mas o crescimento da

urbanização, a ampliação do parque industrial e a intensificação das atividades agrícolas, além
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do crescimento populacional e da diversificação dos usos múltiplos, aumentaram os custos do

tratamento,  tornando  a  água  tratada  um  bem  extremamente  caro,  o  que  representa  um

empecilho ao crescimento econômico e ao desenvolvimento. Conforme Tundisi (2003), na

bacia do rio Tietê, Estado de São Paulo região do Paraná, por exemplo, a disponibilidade é de

810 m3/hab.ano. 

Tundisi  (2003)  também  observa  que  na  Região  Sul,  o  problema  também  está

relacionado com a diminuição da água “per  capita”,  o  aumento  das  atividades  agrícolas  e

industriais,  o  aumento  dos  custos  do  tratamento  e  a  diversificação  dos  usos múltiplos:

irrigação, uso industrial, navegação e recreação.

Segundo o  mesmo autor,  no  Nordeste,  o  problema é  a  escassez.  Na bacia  do  rio

Capibaribe,  Pernambuco,  por exemplo,  a disponibilidade hídrica é de 428 m3/hab.ano. Na

bacia do rio Inhambupe, na Bahia e no Sergipe, de 479 m3/hab.ano. E na bacia do rio Vaza

Barris,  na  Bahia,  de  610  m3/hab.ano.  Conforme  o  autor,  na  mesma  região,  observam-se

valores de 740 m3/hab.ano para a região Oriental  Pernambuco, de 886 m3/hab.ano para a

Oriental Paraíba, de 1.024 m3/hab.ano para as regiões do Leste Potiguar, Rio Grande do Norte

e de 1.165 m3/hab.ano para a bacia do rio de Contas, na Bahia.

A grande diversidade dificulta a discussão dos problemas de maneira uniforme para o

país  como um todo,  havendo  nítidas  diferenças  entre  os  aspectos  sociais  e  culturais  dos

problemas associados ao uso e abuso do recurso. 

Contudo, o acesso à água potável deve ser garantido aplicando-se os princípios da

universalidade (que é entendido como o direito da população à água), da igualdade (que se

refere à quantidade e padrão adequado de qualidade), e da equidade (que está relacionado ao

estabelecimento de mecanismos e definição de critérios para priorização de acesso à água para

consumo humano para as populações mais necessitadas). 

Desta  forma,  mesmo  possuindo  abrangência  nacional,  o  Programa  de  Recursos

Hídricos (Programa 2084) deve priorizar o investimento dos recursos da Orçamento Geral da

União  (OGU)  nas  regiões  com  menor  disponibilidade  hídrica  superficial  e/ou  com

comprometimento de sua qualidade. 

Atenção especial deve ser dada às comunidades isoladas, às comunidades mais pobres,

e às comunidades não atendidas pelas soluções clássicas de abastecimento,  tanto em zona

rural como em zona urbana. Destacam-se os investimentos da União na região do semiárido

do país, com frágil rede hídrica onde impera a escassez do recurso.



28

14 Os atores envolvidos nas transferências voluntárias 

No âmbito das transferências discricionárias voluntárias, tanto em caráter autorizativo

como em caráter impositivo, os atores envolvidos nos contratos de repasse são o Concedente,

a Mandatária e o Convenente (Figura 4).

Figura 4: Atores envolvidos.

Elaborado pela autora.



29

Neste  caso  específico,  o  Ministério  da  Integração  Nacional  representa  a  União,  é  o

Concedente  e  Gestor  do Programa de Recursos  Hídricos  (Programa 2084),  e  sua atuação

baseia-se nas seguintes etapas (PI n° 424/2016, Art. 6º):

 Elaborar e definir as regras do Programa de Governo;

 Monitorar e avaliar a execução e os resultados do Programa de Governo, das Ações,

dos Projetos e das Atividades;

 Selecionar as propostas a serem contempladas com o repasse dos recursos; 

 Liberar recursos empenhados para a conta vinculada dos contratos de repasse. 

Como Mandatária,  a Caixa Econômica Federal representa a União, relacionando-se

com Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios.  O órgão acompanha as ações  necessárias  ao

cumprimento dos contratos de repasse, verificando a sua regularidade conforme exigências

normativas, legais e técnicas. Sua atuação baseia-se nas seguintes etapas (PI n° 424/2016, Art.

6º):

 Acompanhar e operacionalizar financeiramente os contratos de repasse desde o início

da Proposta até a Prestação de Contas Final;

 Analisar e aceitar o Projeto Técnico e os demais documentos exigidos; 

 Verificar o resultado do processo licitatório;

 Verificar as medições emitidas pelo convenente e a evolução da obra ou serviço;

 Autorizar e desbloquear os recursos;

 Acompanhar a aplicação dos recursos e o cumprimento dos contratos de repasse;

 Analisar as prestações de contas.

O Convenente  (Estado,  Distrito  Federal,  Município,  consórcio  público ou entidade

privada sem fins lucrativos) é a pessoa jurídica beneficiária do repasse. Sua atuação baseia-se

nas seguintes etapas (PI n° 424/2016, Art. 7º):

 Elaborar proposta / plano de trabalho contendo as metas a serem atingidas;

 Apresentar  documentação institucional  necessária para formalização do contrato de

repasse;

 Apresentar documentação técnica para análise de engenharia;

 Apresentar documentação de comprovação de titularidade do imóvel relativo ao local

da intervenção, licenciamento ambiental e outorga da água;
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 Realizar  o  processo  licitatório,  observando  o  cumprimento  das  condições  e  dos

procedimentos  definidos  na  Lei  n°  8.666/1993,  nos  limites  impostos  pela  Lei  das

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e demais normas e legislações aplicáveis;

 Apresentar os documentos do resultado da licitação;

 Fiscalizar  a  execução  do  empreendimento  e  emitir  os  documentos  de

acompanhamento, inclusive o ateste do boletim de medição.

Independentemente  da  pessoa  jurídica  que  assine  o  contrato  como  convenente,  os

grandes beneficiários finais é a população local, diretamente favorecida pelo investimento do

Orçamento Geral da União (OGU) (Figura 5).

Figura 5: Comunidade rural do semiárido beneficiada com a implantação

de sistema simplificado de abastecimento de água.

Fonte: CODEVASF. Imagem disponível em <http://www.codevasf.gov.br/noticias/2017-1/acoes-emergenciais-
executadas-pela-codevasf-ajudam-comunidades-rurais-a-conviver-com-seca>. Acesso em 09/05/18.

15 O acesso aos recursos do Orçamento Geral da União

Para acessar os recursos do Orçamento Geral da União (OGU) através dos Programas

e  Ações  do  Ministério  da  Integração  Nacional  (MIN)  na  modalidade  transferência

http://www.codevasf.gov.br/noticias/2017-1/acoes-emergenciais-executadas-pela-codevasf-ajudam-comunidades-rurais-a-conviver-com-seca
http://www.codevasf.gov.br/noticias/2017-1/acoes-emergenciais-executadas-pela-codevasf-ajudam-comunidades-rurais-a-conviver-com-seca
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discricionária  voluntária  por  meio  de  celebração  de  contratos  de  repasse,  os  proponentes

deverão se habilitar via “Emendas Parlamentares” ou “Processo Público de Seleção” (Figura

6).

Figura 6: Acesso aos recursos do OGU na modalidade transferência discricionária

voluntária.

Elaborado pela autora.

No âmbito do orçamento impositivo de 2018, o DOH recebeu 47 propostas de trabalho

para realização de obras de infraestrutura hídrica.  Até o presente momento,  a previsão de

investimento anual da União nesta carteira é superior a 17 milhões de reais.

Dentre  essas  propostas,  32  propostas  solicitavam  recursos  do  OGU  para  a

“implantação de sistemas simplificados de água”. 

Em  relação  aos  limites  dos  valores  de  repasse  da  União,  o  Art.  3°  da  Portaria

Interministerial (PI) nº 424/2016 estabelece os seguintes níveis:

 Nível I: execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou

superiores a R$ 250.000,00 e inferiores a R$ 750.000,00;

 Nível II: execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou

superiores a R$ 750.000,00 e inferiores a R$ 5.000.000,00;
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 Nível III: execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou

superiores a R$ 5.000.000,00; sendo:

Nível  III  A:  para  execução  de  obras  e  serviços  de  engenharia  com valores  de

repasse iguais ou superiores R$ 5.000.000,00 e inferiores a R$ 20.000.000,00 (PI nº

451/2017);

Nível  III  B:  para  execução  de  obras  e  serviços  de  engenharia  com valores  de

repasse iguais ou superiores R$ 20.000.000,00 e inferiores a R$ 80.000.000,00 (PI

nº 451/2017); e

Nível  III  C:  para  execução  de  obras  e  serviços  de  engenharia  com valores  de

repasse iguais ou superiores a R$ 80.000.000,00 (PI nº 451/2017);

 Nível IV: execução de custeio ou aquisição de equipamentos com valores de repasse

iguais ou superiores a R$ 100.000,00 e inferiores a R$ 750.000,00;

 Nível V: execução de custeio ou aquisição de equipamentos com valores de repasse

iguais ou superiores a R$ 750.000,00.

Logo, percebe-se que o valor mínimo de repasse para a execução de serviços e/ou

obras de engenharia é de R$ 250.000,00 (PI n° 424/2017, Art. 9º, IV). Todavia, a LDO do ano

vigente  pode  adequar  esse  valor,  contanto  que  o  mesmo  seja,  de  fato,  suficiente  para  a

execução  da  obra  ou  serviço  proposto.  Por  exemplo,  o  Art.  85A  da  Lei  das  Diretrizes

Orçamentárias (LDO) 2018 ajusta o valor mínimo de repasse para R$ 100.000,00.

Atenção  deve  ser  dada  ao  fato  de  que  compõem  o  repasse  da  União,  os  valores

relativos à tarifa de serviços da mandatária, correspondentes à operacionalização da execução

dos projetos e atividades de sua competência (PI n° 424/2017, Art 9º, §3º).

A contrapartida do convenente, de natureza exclusivamente financeira, é obrigatória, e

seus limites, máximos e mínimos, também são definidos na LDO do ano vigente. Seu valor é

calculado sobre o valor total do contrato de repasse e o proponente deve comprovar que tal

recurso está formalmente assegurado, por meio de previsão orçamentária (PI n° 424/2017,

Arts. 16º e 18º).
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Nesse cenário, o valor total do contrato de repasse corresponde à soma do valor de

repasse da União ao valor de contrapartida do convenente. 

Todo o montante dos recursos financeiros deverá ser depositado (bloqueado) em conta

corrente  específica  do  instrumento.  Os  recursos  serão  desbloqueados  pela  Mandatária  na

medida em que a documentação relativa à parcela seja aceita, permitindo o tomador realizar

os pagamentos diretamente aos fornecedores.

Sua  movimentação  ocorrerá  por  meio  da  funcionalidade  do  SICONV denominada

Ordem Bancária de Transferências Voluntárias - OBTV, e somente poderá ser utilizado para

pagamento de despesas constantes do plano de trabalho (PI n° 424/2017, Art 4º, §4º; Art. 18º,

Art. 27º, XIII, Art. 28º, §5º, Art. 41º, §4º, Art. 52º).

16 O processo das transferências voluntárias

De forma geral,  uma operação de repasse de recursos na modalidade  transferência

discricionária  voluntária,  por  meio  de  contrato  de  repasse,  de  natureza  impositiva  ou

autorizativa,  apresenta  as  seguintes  etapas,  podendo  apresentar  variações  conforme

especificidades de cada caso (Figura 7).

Todos os atos do ciclo de vida do instrumento de repasse, desde a formalização da

proposta até a prestação de contas final devem ser formalizados no Sistema de Gestão de

Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) (PI n° 424/2016, Arts. 4º, 16 e outros).

Inicialmente,  o  proponente  deverá  levantar  as  necessidades  e  prioridades  de  sua

comunidade  e  apresentar  a  proposta/plano  de  trabalho  ao  concedente,  órgão  gestor  do

Programa de Governo que atende suas necessidades (PI n° 424/2016, Arts. 4º, 16 e outros). 

O SICONV permite  o  estabelecimento  de  prazos  específicos  para  recebimento  de

propostas e também o cadastramento de CNPJs habilitando a apresentação destas. A 
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Figura 7: Fluxo de vida do instrumento de repasse no SICONV.

Fonte: SICONV. Ilustração disponível em <http://slideplayer.com.br/slide/5981054/>. Acesso em 09/05/18.

http://slideplayer.com.br/slide/5981054/
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utilização desta parte da ferramenta é importante para evitar o recebimento de demandas

descontextualizadas ou muito superiores a capacidade de gestão da área. 

As propostas/planos de trabalho são analisados pela área finalística responsável

pela  gestão  do  programa  de  governo  e,  no  caso  de  aceitação,  faz-se  o  empenho  e

informa-se ao proponente as demais exigências (PI n° 424/2016, Art 17º).

Qualquer irregularidade ou imprecisão constatada será comunicada ao proponente, que

deverá sanar a pendência em prazo estabelecido. A ausência de manifestação do proponente

implicará na desistência da proposta (PI n° 424/2016, Art 20º, §1º e 2º).

Caso  a  proposta  seja  recusada,  o  órgão  gestor  registrará  seu  indeferimento  no

SICONV e comunicará ao proponente (PI n° 424/2016, Art 17º).

Todas  as  propostas  de  trabalho  recebidas  pelo  Ministério  da  Integração  Nacional

(MIN) através de CNPJs habilitados são analisadas e têm suas análises registradas, mesmo

que o resultado da análise seja a rejeição justificada.

Após  aprovação  da  proposta/plano  de  trabalho,  inicia-se  a  formalização  para

celebração  do  instrumento  de  repasse.  Por  meio  do  SICONV,  a  proponente  recebe  a

convocação para assinatura do contrato de repasse.  Assinado o contrato de repasse, tanto pela

proponente quanto pelo Ministério da Integração Nacional, será feita a publicação em Diário

Oficial da União (DOU) (PI n° 424/2016, Art 32º). Nesse momento, a proponente se torna

convenente.

A  celebração  do  instrumento  deve  ser  precedida  da  apresentação  do  “termo  de

referência” para o caso de “elaboração de projeto”, ou do “projeto técnico” para o caso de

“execução de obra”.  Todavia,  é facultado exigi-los após a celebração do instrumento,  em

prazo fixado, desde antes da liberação da primeira parcela dos recursos (PI n° 424/2016, Art.

21º). 

Trata-se de um contrato com previsão de “Cláusula Suspensiva”. Caso o “termo de

referência” ou o “projeto básico” e demais documentos exigidos não sejam apresentados no

prazo estabelecido, ou recebam parecer contrário à sua aprovação, o instrumento de repasse

celebrado  será  extinto  (PI  n°  424/2016,  Art  21º§7º). O convenente  deve  ficar  atento  às

obrigações  pactuadas  e cumprir  fielmente  o ajustado,  de acordo com o plano de trabalho

aprovado, que faz parte integrante do contrato de repasse. Do contrário, poderá sofrer sanções.

Depois de concluídos os procedimentos de formalização, incluindo o aceite do “termo

de referência”  ou do “projeto  básico”  e  demais  documentos  exigidos,  o  convenente  deve
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tomar as providências para a licitação e execução do objeto pactuado, utilizando os recursos

em favor da comunidade, observando-se as instruções e vedações avençadas na Portaria (PI n°

424/2016, Título IV, Capítulo I).

A execução deve ser iniciada conforme cronograma aprovado, podendo   começar

utilizando   tanto   os   recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional quanto os

recursos  oriundos  de  contrapartida,  de  acordo  com o  previsto  no  plano  de  trabalho.   É

importante frisar que a ordem bancária é emitida, porém o recurso fica bloqueado, somente

sendo  liberado  após  os  procedimentos  licitatórios  e  apresentação  da  documentação  à

mandatária (PI n° 424/2016, Art. 52º§1º, II).

A movimentação dos recursos será feita na conta bancária específica, que só pode ser

utilizada para a finalidade de pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado (PI n°

424/2016, Arts. 41º e 52º). Qualquer movimentação fora deste padrão levará à sanção.

Obrigatoriamente,  os  pagamentos  devem ser  feitos  mediante  a  emissão  de  Ordem

Bancária de Transferências Voluntárias (OBTV), por meio do SICONV (PI n° 424/2016, Art.

41º§9º).  Cada débito em conta deverá estar suportado por documentos  comprobatórios  da

execução efetiva da despesa (empenho, nota fiscal, recibo) no mesmo valor. Os documentos

das despesas (notas fiscais, faturas, recibos) devem ser emitidos em nome do convenente e

estar  identificados  com o número do contrato  de  repasse  e  lançados  no  SICONV (PI  n°

424/2016, Art. 52º§3º).

A  fiscalização  da  execução  do  objeto  pactuado  tanto  deve  ser  realizada  pela

concedente/mandatária quanto pela convenente, através de seus agentes envolvidos no ciclo

de  transferência  de  recursos,  sendo  responsáveis  para  todos  os  efeitos  pelos  atos  que

praticarem (PI n° 424/2016, Arts. 53º, 54º e 55º).  

Os atos de fiscalização deverão gerar relatórios, notas técnicas e, quando for o caso,

diligências solicitando ajustes e estabelecendo prazo para regularização, a serem inseridos nos

autos  do  processo  ou  no  SICONV,  no  “Módulo  de  Acompanhamento  e  Fiscalização”,

conforme o caso. Havendo irregularidades, o convenente responderá pelos danos causados a

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo (PI n° 424/2016, Arts. 53º, 54º e 55º). 

Ao  observar  qualquer  irregularidade  tanto  no  uso  dos  recursos  quanto  de  outras

pendências de ordem técnica ou legal, a concedente/mandatária deve informar ao convenente

e suspender a liberação dos recursos, fixando o prazo para saneamento ou apresentação dos

esclarecimentos (PI n° 424/2016, Art. 57º).
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Recebidos  os  esclarecimentos  e  informações  solicitados,  a  concedente/mandatária

disporá de prazo   para   apreciá-los   e   decidir   quanto   à aceitação das justificativas

apresentadas,  sendo  que  a  apreciação  fora  do  prazo  previsto  não  implica  aceitação  das

justificativas apresentadas (PI n° 424/2016, Art. 57º§1º).

Caso não haja a regularização, a concedente/mandatária realizará a apuração do dano;

e comunicará o fato à convenente para que seja ressarcido o valor referente ao dano.  O não

atendimento dessas medidas saneadoras ensejará a instauração de tomada de contas especial

(PI n° 424/2016, Art. 57º§5º).

A  prestação  de  contas  final  é  a  última  fase  do  instrumento.  Tem  por  objetivo  a

demonstração e a verificação de resultados e deve conter elementos que permitam avaliar a

execução do objeto e o alcance das metas previstas (PI n° 424/2016, Art. 61º).  

A omissão no dever de prestar contas, ou a verificação de irregularidades na prestação

de contas apresentada, também acarreta a responsabilização pessoal do gestor pela devolução

dos recursos (PI n° 424/2016, Art. 59º§3º).

Cabe ao gestor sucessor prestar contas dos recursos provenientes de instrumentos de

repasse firmados pelos seus antecessores.  Caso não haja possibilidade de prestação de contas,

deverá apresentar ao concedente, justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas

adotadas para o resguardo do patrimônio público (PI n° 424/2016, Art. 59º§4º e 5º). 

17 Apresentação das Propostas e dos Planos de Trabalho

Inicialmente,  o  proponente  deve  acessar  a  Plataforma  SICONV  com  os  dados

cadastrados.  Deve  então  selecionar  o  Programa  de  Governo  para  inclusão  da  proposta,

conforme suas necessidades. Em seguida, deve informar o item de investimento e o valor total

do instrumento,  detalhando o repasse da União e da contrapartida do município,  além de

preencher  o  cronograma  orçamentário,  indicando  o  exercício  orçamentário  das  despesas

previstas.

Na proposta, a “justificativa” deve detalhar a problemática atual, a solução proposta e

os resultados esperados. Deve também descrever o objeto pretendido, as fases de execução, a

população a ser beneficiada e as localidades onde serão executadas as intervenções (PI n°

424/2016, Art. 19º).
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O “objeto” deve ser descrito de forma precisa, informando se contempla “elaboração

de projeto”, “execução de obra” ou ambos, “elaboração de projeto e execução de obra”. Deve

ainda informar a quantidade de serviços ou obras que se propõe implantar, e sua localização

no município (Figura 8).

Figura 8: Exemplo de redação de objeto, definindo, quantificando e localizando a ação

de implantação de sistema simplificado de abastecimento de água.

Elaborado pela autora.

O  proponente  deve  também  anexar  à  proposta  a  Declaração  (e  comprovação)  de

Capacidade  de  Aporte  da  Contrapartida,  além  da  Declaração  de  Capacidade  Técnica  e

Gerencial, garantindo que o município possui em seu quadro de colaboradores, profissionais

capacitados para acompanhar a execução do instrumento de repasse.  

Deve também indicar  o Banco (CEF - Instituição Financeira  Federal)  e a Agência

Bancária (GIGOV) na qual será aberta a conta específica do instrumento, para movimentação

dos recursos financeiros.

No “cronograma físico”,  as  “metas”  devem ilustrar  os  resultados  parciais  a  serem

atingidos, e as “etapas” devem ilustrar as fases necessárias ao desenvolvimento da meta, de

acordo com a solução de projeto que se propõe.
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Ao se propor  implantar  apenas  01 (um) sistema simplificado de abastecimento  de

água, a “meta única” pode replicar a redação do próprio objeto.  E as “etapas” devem ser

hierarquicamente detalhadas, de acordo com o objeto proposto. Sugere-se individualizar, no

mínimo,  as  etapas  referentes  à  “perfuração  e  a  instalação  do  poço”,  à  “instalação  do

reservatório” e à “instalação do chafariz” (Figura 9). 

Figura 9: Exemplo de “meta” e “etapas” para o caso de objeto que contemple a

implantação de apenas 01 sistema simplificado de abastecimento de água.

Elaborado pela autora.

Mas  se  o  objeto  envolver  a  implantação  de  mais  de  um sistema  simplificado  de

abastecimento  de  água,  cada  um dos  sistemas  deve  compor  uma “meta  individualizada”,

conforme  sua  localidade.  E  as  “etapas”  de  cada  uma  das  metas  devem ilustrar  as  fases

necessárias  ao  seu  desenvolvimento,  de  acordo  com a  solução  de  projeto  que  se  propõe

(Figura 10). 

Figura 10: Exemplo de “metas” e “etapas” para o caso de objeto que contemple a

implantação de mais de um sistema simplificado de abastecimento de água.
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Elaborado pela autora.

Entretanto, quando o objeto tratar da “elaboração de projeto” deve-se atentar para que

o produto final da execução do instrumento (projeto técnico) esteja adequado à solução da

problemática local. 

Neste caso a “meta única” também pode replicar a redação do objeto. Seu produto

seria  01 (um)  projeto  técnico  que abordasse a  implantação  dos  sistemas  simplificados  de

abastecimento de água nas localidades AA e BB do Município YY (Figura 11). 

E as “etapas” também devem ser hierarquicamente detalhadas, de acordo com o objeto

proposto.  Sugere-se  individualizar,  no  mínimo,  as  etapas  de  “estudos

geológicos/hidrogeológicos”, “levantamento geofísico”, “elaboração doo poço”, “elaboração

do projeto do reservatório” e “elaboração do projeto do chafariz” (Figura 11). 

Figura 11: Exemplo de “meta” e “etapas” para o caso de objeto que contemple a

elaboração de projeto para a implantação de sistemas simplificados de abastecimento de

água.
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Elaborado pela autora.

Todavia,  caso  os  estudos  e  serviços  necessários  à  elaboração  do  projeto  para  a

implantação da obra na localidade AA não sejam relacionados com aqueles necessários à

elaboração do projeto para a implantação da obra na localidade BB, as “metas” de elaboração

dos projetos deverão ser individualizadas para cada uma das localidades previstas. Neste caso,

o produto final seriam 02 (dois) projetos técnicos individualizados.

De outro giro, quando o objeto tratar de “elaboração de projeto e execução de obra”,

deve ser, necessariamente, individualizada uma “meta” para a “elaboração projeto”, enquanto

as demais metas tratarão da “implantação dos sistemas simplificados de abastecimento de

água” nas localidades previstas. E as “etapas” de cada uma das metas devem ilustrar as fases

necessárias ao seu desenvolvimento (Figura 12).

Figura 12: Exemplo de “metas” e “etapas” para o caso de objeto que contemple a

elaboração de projeto e a implantação de sistemas simplificados de abastecimento de

água.
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Elaborado pela autora.

Neste caso, observa-se que as despesas referentes ao custo para elaboração de estudos

e projeto não podem ser superiores a 5% do valor total do instrumento (PI n° 424/2016, Art.

21º §8º).

Quanto  ao  “cronograma  de  desembolso”,  este  deve  estar  consonante  com  o

cronograma  físico,  estimando  repasses  adequados  para  execução  de  cada  meta  ou  etapa,

conforme o porte e tipologia do objeto. 

Via de regra, a primeira parcela dos recursos deve limitar-se a, no máximo 20% do

valor  total  do contrato,  exceto  quando tratar-se de objeto  que  contemple  a  elaboração de

projeto (máximo 5% do valor total) ou parcela única (PI n° 424/2016, Art. 41º I e §1º).

Caso o valor total seja inferior a R$ 750.000,00, aplicar-se-á o regime simplificado de

celebração do instrumento. Neste caso, a primeira parcela dos recursos, além de limitar-se a,

no máximo 20% do valor  total  do contrato  (ou a  5% quando tratar  de meta  destinada  à

elaboração  do  projeto),  também deve  ser  suficiente  para  a  execução,  de  pelo  menos,  os

primeiros 04 meses de atividades (PI n° 424/2016, Art. 66º I).
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No “plano de aplicação” devem ser detalhados os investimentos em “serviços”, para o

caso  de  “elaboração  de  projeto”  e  em “obras”,  para  o  caso  de  “implantação  de  sistema

simplificado de abastecimento de água”.

As  propostas  e  planos  de  trabalho  cadastrados  no  SICONV  serão  selecionados  e

analisados quanto à sua viabilidade e conformidade técnica com o Programa de Governo (PI

n° 424/2016, Art. 20º).

Qualquer irregularidade ou imprecisão constatadas na proposta e no plano de trabalho

será  comunicada  ao  proponente,  que  deverá  sanar  a  pendência  em prazo  estabelecido.  A

ausência  de  manifestação  do  proponente  implicará  na  desistência  da  proposta  (PI  n°

424/2016, Art. 20º § 1º e 2º).

Em caso de aceite da proposta e do plano de trabalho, a celebração do instrumento

deve ser precedida da apresentação do “termo de referência” para o caso de “elaboração de

projeto”, ou do “projeto técnico” para o caso de “execução de obra” (PI n° 424/2016, Art.

21º). 

Neste último caso, “execução de obra”, adiciona-se a obrigação da apresentação da

comprovação  de  propriedade  do  imóvel  onde  será  executada  a  obra,  do  licenciamento

ambiental ou dispensa emitida pelo órgão ambiental e da autorização para construção de obra

hídrica ou outorga prévia ou dispensa de outorga emitida pelo órgão gestor das águas (PI n°

424/2016, Art. 23º).

Todavia,  é  facultado à concedente  exigi-los  após a  celebração do instrumento,  em

prazo fixado, desde antes da liberação da primeira parcela dos recursos (PI n° 424/2016, Art.

21º e 24º). Trata-se da celebração de instrumento com previsão de “cláusula suspensiva”. E

este  prazo  equivale  a  270  dias  contados  a  partir  da  data  da  celebração  do  instrumento,

podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez (PI n° 424/2016, Art. 21º §2º e 3º).

Constatados vícios sanáveis no “termo de referência” ou no “projeto técnico” e demais

documentos  exigidos,  estes  serão  comunicados  ao convenente,  que disporá  de prazo para

saná-los. Caso os mesmos não sejam apresentados no prazo estabelecido, ou receba parecer

contrário à sua aprovação, o instrumento de repasse celebrado será extinto (PI n° 424/2016,

Art. 21º §6º e 7º).

Consta do Apêndice A uma minuta de manual de orientações técnicas aos proponentes

para  apresentação  de  propostas  e  planos  de  trabalho  para  implantação  de  sistemas

simplificados de abastecimento de água. 
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18 Apresentação do Termo de Referência

“Termo de Referência” é o documento apresentado quando o objeto do instrumento

envolver aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de

propiciar  a  avaliação  do  custo  pela  administração,  diante  de  orçamento  detalhado,

considerando os preços praticados no mercado da região onde será executado o objeto,  a

definição  dos  métodos  e  o  prazo  de  execução  do  objeto  (PI  n°  424/2016,  Art.  1º,  §1º,

XXXIV).

Logo, antes de contratar a execução do serviço, o convenente deve ter o cuidado de

detalhar  adequadamente  no  “Termo  de  Referência”  o  conteúdo  mínimo  esperado  para  o

produto final.

Espera-se que o produto final  seja apresentado nos moldes de um Projeto Técnico

adequado e suficiente para a contratação da obra, tratando-se de projeto a nível de “Projeto

Básico”.

De modo geral, recomenda-se que o “Termo de Referência” contenha, no mínimo a

intenção do contrato, a caracterização da área de intervenção, o detalhamento da problemática

local, os diagnósticos já realizados (se for o caso), a estimativa de custos, as fases de execução

dos serviços, as condições de habilitação dos candidatos, a qualificação técnica da equipe, os

critérios  de  julgamento,  as  obrigações  das  partes,  os  critérios  de  acompanhamento  e

fiscalização  das  atividades,  os  critérios  de  medição  e  pagamento,  as  condições   para

aprovação/aceite  dos produtos,  e  principalmente,  a descrição dos produtos com definição

clara de seu escopo.

Consta  do Apêndice  B um modelo  de Termo de Referência  (TR) proposto para a

contratação  de  empresa  especializada  para  “elaboração  de  projeto  para  implantação  de

sistemas simplificados de abastecimento de água”. 

19 Apresentação do Projeto Técnico

“Projeto  Básico”  é  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes,  com nível  de

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços,

elaborados  com base  nas  indicações  dos  estudos  técnicos  preliminares,  que  assegurem a
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viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que

possibilite a avaliação do custo da obra ou serviço de engenharia e a definição dos métodos e

do prazo de execução (PI n° 424/2016, Art. 1º, §1º, XXXIV).

Deve  ser  elaborado  anteriormente  à  licitação  e  receber  a  aprovação  formal  do

Ministério da Integração Nacional (MIN). E conforme a Lei 8.666/1993, Art. 6º, item IX,

deve conter no mínimo os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e

identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

 b) soluções técnicas  globais e localizadas,  suficientemente detalhadas,  de forma a

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do

projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c)  identificação  dos  tipos  de  serviços  a  executar  e  de  materiais  e  equipamentos  a

incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para

o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

 d)  informações  que  possibilitem  o  estudo  e  a  dedução  de  métodos  construtivos,

instalações  provisórias  e  condições  organizacionais  para  a  obra,  sem  frustrar  o  caráter

competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a

sua  programação,  a  estratégia  de  suprimentos,  as  normas  de  fiscalização  e  outros  dados

necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de

serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

O  “Projeto  do  Poço”  é  apenas  “uma  parte”  deste  “Projeto”.  Possui  extrema

importância e de alta especificidade técnica.  Deve ser muito bem elaborado e direcionado

para a situação geológica/hidrogeológica específica da localidade estudada.

No  Brasil,  as  obras  de  construção  de  poços  são  normatizadas  pela  Associação

Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT).  Sugere-se  observar  especialmente  observadas  as

Normas ABNT NBR 12212 e NBR 12244, relativas a projetos e construção de poços para

captação de água subterrânea. 
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Segundo  Straci  (2015),  poços  devem ser  projetados  e  construídos  de  acordo  com

padrões  técnicos  atualizados,  com  perfuratrizes  capazes,  métodos  apropriados,  diâmetros

compatíveis,  revestimentos  resistentes,  filtros  adequados,  selamento  sanitário  eficiente  e

bombas bem dimensionadas. Há que se levar em conta que a perfuração de poços tem como

objetivo primordial a obtenção e a produção do volume adequado de água a custos mínimos

de construção e manutenção durante o mais longo possível período de explotação. Por este

motivo, o domínio científico e tecnológico é indispensável para se obter poços produtivos,

eficientes e com vida útil de produção rentável.

Conforme a mesma autora, poços mal projetados ou mal construídos são um grande

risco, pois são indutores de contaminação das águas subterrâneas. Podem apresentar todos os

problemas possíveis e imagináveis, como um elevado custo de manutenção, uma produção

abaixo do potencial do aquífero, e fornecimento de água de má qualidade. Podem também

causar salinização e rebaixamento do aquífero, com consequências regionais.

Oliveira  (2015)  explica  que  poços  de  ótima  qualidade  resultam  do  trabalho  de

profissionais competentes e atentos a detalhes de cada etapa do processo.  Dados preliminares

sobre os tipos de formações geológicas nas quais a água subterrânea pode ser encontrada

podem ser obtidos em publicações sobre hidrogeologia regional ou local, muitas vezes em

forma de mapas e textos já publicados.

Conforme o  autor,  além das  informações  obtidas  em mapas  regionais,  referências

bibliográficas acerca da geologia local e acesso ao banco de dados de poços da região (quando

existem), são de extrema importância.

Informa  ainda  que,  o  levantamento  detalhado  na  área  de  interesse,  através  de

observações  como a  identificação  de  afloramentos  na  área  e  nas  proximidades,  córregos,

vertentes, vegetação, etc.; dados de poços existentes, profundidades, diâmetros, vazões, etc é

indispensável. E que, adicionalmente, evidências de estruturas geológicas também podem ser

obtidas com auxílio de fotografias aéreas que possibilitam a visualização de alinhamentos e

estruturas existentes.

Lembra também que métodos geofísicos investigatórios também podem auxiliar  na

interpretação de ocorrências em sub-superfície, a exemplo da Sísmica de Refração (SR) e da

Sondagem Elétrica Vertical (SEV).

Conclui que o resultado deste tipo de estudo preliminar possibilita, além de localizar o

melhor ponto para execução do poço, o adequado dimensionamento do projeto,  com uma
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expectativa de profundidade, método de perfuração, diâmetros nominais, tipos de materiais,

equipamentos, volumes de água e até mesmo qualidade.

Igualmente necessários e importantes, são os projetos das unidades de bombeamento,

adução, tratamento, reservação e distribuição da água, conforme a solução proposta para o

abastecimento da localidade. 

Os profissionais tecnicamente capacitados a projetar e construir poços tubulares são os

geólogos e engenheiros de minas. E os profissionais tecnicamente capacitados a projetar e

construir as unidades de bombeamento, adução, tratamento, reservação e distribuição da água

são os engenheiros civis. 

As  empresas  capacitadas  a  executar  os  serviços  devem  contar  com  técnicos

responsáveis  habilitados  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura,  Agronomia

(CREA) e suas Anotações  de Responsabilidade Técnica (A.R.T.s) devem ser anexadas ao

projeto técnico, conforme as competências e participações de cada profissional.

A  orçamentação  do  empreendimento  deve  considerar  os  custos  de  todos  os  itens

necessários  à  execução  do  projeto,  utilizando-se  como  referência  as  tabelas  do

SINAPI/SICRO2, observando-se o disposto nos Arts. 16 a 18 do Decreto n° 7.983/2013 (PI

n° 424/2016 Art. 21 §11).

Os cálculos dos quantitativos dos materiais/serviços necessários à execução do projeto

devem ser  consoantes  com o dimensionamento  do empreendimento,  baseadas  em normas

técnicas e referências bibliográficas, e apresentadas sob suas formas literais, esclarecendo-se o

significado de cada letra ou valor numérico adotado.

A  planilha  orçamentária  global  deverá  contar  com  a  descrição  de  cada

material/serviço,  código  de  referência SINAPI/SICRO2,  unidade  de  medida,  quantidade,

custo unitário e preço total.

A database das tabelas SINAPI/SICRO2 de referência deve ser recente, de modo a

proporcionar uma estimativa adequada do custo atual do empreendimento. 

Caso haja  necessidade de elaboração de composição de custo unitário diferenciado

daquele  referenciado  nas  tabelas  SINAPI/SICRO2,  a  mesma  deverá  ser  acompanhada  de

justificativa técnica-fundamentada assinada pelo responsável técnico.
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Deve  também  ser  demonstrada  a  composição  do  Benefícios  e  Despesas  Indiretas

(BDI), atentando-se para a fórmula e para os limites estabelecidos no Acórdão nº 2.622/13 –

TCU – Plenário.

Consta do Apêndice C o escopo sugerido para o projeto técnico de implantação de

sistemas simplificados de abastecimento de água.

20 Apresentação da comprovação da propriedade de imóvel

A comprovação da propriedade dos imóveis deve ser apresentada conforme o disposto

no  Art.  23,  IV,  da  Portaria  Interministerial  nº  424/2016,  acompanhada  de  croqui  de

localização  do  imóvel.  Alternativamente,  pode  se  dar  mediante  instituição  de  Termo  de

Servidão  Administrativa  (Art.  40  do  Decreto  Lei  n°  3.365/1941;  Nota  n°

00134/2015/CONJUR-MIN/CGU/AGU).

A titularidade  dominial  deve abranger  necessariamente  toda a  área de intervenção,

incluindo os locais do poço, da casa de tratamento da água, do reservatório e do chafariz,

conforme a solução proposta em projeto.

Caso a área de intervenção esteja cercada por propriedade particular, deve ainda ser

apresentado documento que autorize a travessia  da comunidade até  a área de intervenção

(Termo de Servidão de Passagem).

Essas  documentações  devem  ser  obrigatoriamente  averbadas  nas  matrículas  dos

imóveis, em Cartório de Registro de Imóveis.

No  croqui  de  localização  do  imóvel  devem  ser  representados  os  vértices  da

propriedade,  conforme  memorial  descritivo  da  poligonal  do  imóvel,  assim  como  a

sobreposição entre a representação do imóvel e os elementos construtivos da obra, além das

áreas de travessia da comunidade ao local da intervenção.

Não será exigida comprovação da propriedade de imóvel no caso de objeto contemple

exclusivamente a “Elaboração de Projeto”.
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21 Apresentação do licenciamento ambiental

A Licença Ambiental compreende o ato administrativo, pelo qual o órgão ambiental

competente  estabelece  as  condições,  restrições  e  medidas  de  controle  ambiental  a  serem

obedecidas pelo empreendedor,  pessoa física ou jurídica,  para localizar, instalar,  ampliar e

operar  empreendimentos  ou  atividades  consumidoras  de  recursos  ambientais  consideradas

efetiva  ou potencialmente  poluidoras  ou aquelas  que,  sob qualquer  forma,  possam causar

degradação ambiental (Resolução CONAMA nº 237/97).

O órgão ambiental, no exercício de sua competência de controle e de acordo com a

fase  de  desenvolvimento  do  empreendimento,  expede  “Licença  Prévia”,  “Licença  de

Instalação” e “Licença de Operação”.

É  obrigatória  a  apresentação  de  manifestação  favorável  do  órgão  ambiental

competente referente à intervenção proposta (PI n° 424/2016 Art. 23º, III). A importância da

obtenção da licença prévia antes da licitação reside na possibilidade de, caso o projeto básico

seja  concluído  sem  a  devida  licença,  o  órgão  ambiental,  quando  finalmente  consultado,

manifestar-se pela inviabilidade ambiental da obra.

Como existem outros instrumentos para manifestação ambiental sobre a intervenção,

como  por  exemplo,  “autorização”  e  “dispensa  de  licenciamento”,  cumpre  ao  convenente

verificar  junto ao órgão ambiental  competente o que se aplica a cada caso e apresentar  a

documentação comprobatória ao Ministério da Integração Nacional (PI n° 424/2016 Art. 7º,

III).

Não  será  exigido  Licenciamento  Ambiental  no  caso  de  objeto  que  contemple

exclusivamente a “Elaboração de Projeto”.

22 Apresentação da outorga da água

Segundo a Lei nº 9.433/1997 a água é um bem de domínio público, ou seja, caso o

proponente  tenha  interesse  em fazer  uso  de  águas  superficiais  ou subterrâneas,  este  deve

solicitar uma autorização, concessão ou outorga ao Poder Público.

A  “Outorga  Prévia”  ou  “Autorização  para  Construção  de  Obra  Hídrica”  é  o  ato

administrativo com finalidade de declarar a disponibilidade de água para os usos requeridos,
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não conferindo o direito de uso de recursos hídricos e se destinando, apenas, a reservar a

vazão passível de outorga (ÁGUAS PARANÁ, 2018).

Já a “Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos” representa o instrumento,

através do qual o Poder Público, de fato, autoriza, concede ou ainda permite ao usuário fazer o

uso deste bem público. É através deste ato que o Estado exerce, efetivamente, o domínio das

águas preconizado pela Constituição Federal, regulando o compartilhamento entre os diversos

usuários (ÁGUAS PARANÁ, 2018).

Observando  que  a  implantação  de  sistema  simplificado  de  abastecimento  de  água

implica no uso e na interferência dos recursos hídricos, o convenente deve apresentar, junto

ao projeto técnico, a “Outorga Prévia” ou a “Autorização para Construção de Obra Hídrica”

para perfuração do poço,  emitida  pelo  órgão estadual  gestor  das  águas,  observando-se as

características hidrogeológicas e construtivas previstas para o poço.

Após  a  instalação  do  poço,  o  convenente  deve  solicitar  ao  órgão  competente  a

“Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos”, para operação do sistema.

Não  será  exigida  Outorga  no  caso  de  objeto  que  contemple  exclusivamente  a

“Elaboração de Projeto”.

23 Ações de intervenção

Para veicular o material elaborado aos proponentes, alcançando de fato a orientação

dos mesmos, propõe-se a realização das seguintes ações de intervenção:

a. Validação e disponibilização do manual de orientações técnicas, do modelo de termo

de  referência  e  da  proposta  de  escopo  de  projeto  técnico  aos  proponentes  e  seus

responsáveis técnicos.

De modo a  institucionalizar  o  material  produzido neste  trabalho,  propõe-se  que  o

mesmo seja validado pela atual gestão do órgão. Após validação, tais documentos podem ser

disponibilizados aos proponentes  e seus responsáveis técnicos  por via impressa (cartilhas,

folders) e/ou digital (no sítio eletrônico do ministério).

b. Oficinas de capacitação técnica
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Para  dirimir  dúvidas  técnicas,  propõe-se a  realização  de oficinas  de capacitação  a

serem ofertadas  aos  proponentes  e  seus  responsáveis  técnicos  através  de  um cronograma

semestral ou anual, conforme a demanda dos entes federativos. Essas oficinas teriam como

material de apoio os documentos validados pelo órgão. 

24 CONCLUSÃO

Embora na história do saneamento básico os sistemas simplificados de abastecimento

de água sejam vistos  como soluções  “rudimentares”,  essas  obras  de  infraestrutura  hídrica

“simplificadas” e “alternativas”,  não devem ser entendidas como soluções “improvisadas”.

Eles  representam  uma  importante  “opção”  de  projeto,  especialmente  para  as  localidades

marcadas pela grande escassez hídrica superficial,  a exemplo de diversas comunidades do

semiárido brasileiro.

Neste contexto, no presente ano de 2018, no âmbito das transferências discricionárias

voluntárias em caráter impositivo, o DOH recebeu 47 propostas de trabalho para realização de

obras de infraestrutura hídrica. Dentre essas, 32 propostas solicitavam recursos do OGU para

a “implantação de sistemas simplificados de água”.

Todas  essas  propostas  foram  devolvidas  aos  proponentes  para  ajustes.  E,  quando

novamente recebidas pela CGAPR/DOH, foram reanalisadas, por no mínimo 2 (duas) vezes,

até que estivessem aptas à aprovação. Após aprovação, todas deram origem a instrumentos de

repasse celebrados com previsão de cláusula suspensiva, ou seja, nenhuma proposta estava

acompanhada  do  projeto  técnico  que  a  subsidiasse,  nem  tampouco  de  comprovação  de

propriedade,  licença  ambiental  e  outorga  de  água.  Logo,  nenhum desses  instrumentos  de

repasse foi, de fato, efetivado, o que compromete a eficácia da Política Pública e do Programa

de Recursos Hídricos.

Observando-se que as comunidades mais necessitadas dos investimentos do OGU, são

justamente as comunidades que tem as maiores dificuldades no atendimento às exigências

legais necessárias à efetivação do instrumento de repasse,  propôs-se, através deste trabalho,

oferecer  aos  proponentes  e  seus  responsáveis  técnicos,  orientações  básicas  quanto  à

elaboração e à apresentação de propostas e planos de trabalho, termos de referência, projetos

técnicos e demais documentos atrelados à cláusula suspensiva dos instrumentos de repasse.
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De modo a simplificar o entendimento dos proponentes, desenvolveu-se uma minuta

de manual de orientações técnicas aos proponentes para apresentação de propostas e planos de

trabalho para implantação de sistema simplificado de abastecimento de água, um modelo de

termo de referência para a contratação de empresa especializada em elaboração de projeto

para implantação de sistema simplificado de abastecimento de água e o escopo esperado para

um projeto técnico que contemple a implantação de sistema simplificado de abastecimento de

água.

E, para veicular o material elaborado aos proponentes, alcançando de fato a orientação

dos mesmos, propõe-se a institucionalização do material produzido neste trabalho, através de

sua validação e  disponibilização ao público alvo,  assim como a realização de oficinas  de

capacitação técnica para dirimir as dúvidas dos proponentes e de seus responsáveis técnicos.

Espera-se, com isso, somar esforços junto às iniciativas direcionadas ao aumento da

disponibilidade hídrica nas regiões críticas do nosso país.
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APÊNDICE  B  –  MODELO  DE  TERMO  DE  REFERÊNCIA  PARA

CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO

I. Objeto

1. O  presente  termo  de  referência  tem  como  objeto  a  contratação  de  empresa

especializada em elaboração de projeto para implantação de sistema simplificado

de abastecimento de água com captação em poço tubular na localidade (inserir

nome da  localidade),  no  Município  (inserir  nome  do  município),  no  Estado

(inserir nome do Estado), conforme instrumento de repasse (inserir número do

instrumento  de  repasse)  firmado  com a  Secretaria  de  Infraestrutura  Hídrica,

Ministério da Integração Nacional, sob o regime (sugere-se regime empreitada

por preço global), modalidade (sugere-se modalidade tomada de preço) e tipo

(sugere-se tipo técnica e preço). 

2. O  instrumento  de  repasse  (inserir  número  do  instrumento  de  repasse)  foi

celebrado  mediante  cláusula  suspensiva,  onde  o  Município  (inserir  nome do

município)  tem  o  prazo  de  270  dias,  prorrogável  uma  única  vez  por  igual

período,  para  apresentação  dos  documentos  que  condicionam sua  efetivação,

conforme Arts. 21 e 23 da Portaria Interministerial n° 424/2016.

II. Justificativa

3. (sugere-se detalhar  a  problemática  atual,  a  solução  proposta  e  os

resultados esperados; sugere-se também descrever o objeto pretendido, os

elementos construtivos, as fases de execução, a população a ser beneficiada

e as localidades onde serão executadas as intervenções).

III. Estimativa de custos

4. O  valor  máximo  previsto  para  essa  contratação  é  de  R$  (indicar  valor

máximo; sugere-se que seja inferior ou equivalente ao valor do instrumento

de repasse).

5. As  despesas  decorrentes  do  objeto  desta  licitação  ocorrerão  no  exercício

orçamentário  do  ano  de  (inserir ano  de  exercício)  através  da  Dotação

Orçamentária  do  Orçamento  Geral  da  União  (inserir  Órgão/Unidade;
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Natureza da Despesa; Fonte de recurso), com contrapartida do Município de

(nome do município) (inserir Dotação Orçamentária do Município - Órgão/

Unidade; Natureza da Despesa; Fonte de recurso).

IV. Fases de execução

6. Os serviços serão executados em xx (sugere-se inserir quantas fases forem

necessárias à execução do objeto)  fases,  e compreendem a realização dos

estudos hidrogeológicos e a elaboração do projeto técnico.

V. Prazo de execução dos serviços

7. O período de execução dos serviços será de xx (sugere-se o prazo máximo

de 270 dias,) dias, com início no dia da emissão da ordem de serviço.

8. O período de execução dos serviços poderá ser prorrogado por uma única

vez, por mais xx (sugere-se o prazo máximo de 270 dias, completando os

540 dias de vigência do instrumento de repasse) dias, com início no dia da

emissão da ordem de serviço.

9. Após a emissão da ordem de serviço, a contratada deverá iniciar a execução

dos mesmos no prazo máximo de xx (sugere-se o prazo de 7 dias) dias.

10. O prazo de vigência do contrato será de xx (sugere-se 540 dias, prazo de

vigência do instrumento de repasse) dias, incluindo-se aí o prazo necessário

ao recebimento provisório e definitivo do bem contratado.

VI. Habilitação

11. Os serviços devem ser realizados por empresa que se comprove apta no que

se refere às condições de celebração do instrumento de repasse conforme

Art.  22  da  Portaria  Interministerial  n°  424/2016,  e  cujo  contrato  social,

especifique atividade de prestação de serviços em hidrogeologia.

VII. Qualificação técnica
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12. A licitante  deve  possuir  em seu  corpo  técnico,  na  data  da  abertura  das

propostas, profissional de nível superior habilitado no CREA, Geólogo ou

Engenheiro de Minas, com competência em hidrogeologia.

VIII. Critérios de julgamento

13. A comissão terá como base de julgamento das propostas a (sugere-se que a

base de julgamento seja a técnica e o preço; verificar tipo da licitação) da

proposta.

14. Na análise das propostas será verificado o atendimento às especificações e

condições estabelecidas neste termo de referência.

15. Haverá  analise  dos  preços  unitários  apresentados  nas  propostas,

desclassificando aquelas que não observarem os critérios de aceitabilidade,

com disparidade  nos  preços  unitários,  nos  termos  da  lei  8.666/1993,  do

Decreto n° 7983/2013 e da Portaria Interministerial n° 424/2016.

16. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, será adotada a

realização de sorteio, através de ato público em que todos os licitantes serão

convocados pela comissão.

17. O resultado do julgamento das propostas será afixado no (sugere-se afixar o

resultado  no  quadro  de  aviso  da  Prefeitura  Municipal)  e  publicado  no

Diário Oficial da União.

18. Após a divulgação do julgamento, e decorrido o prazo recursal previsto em

lei, a comissão de licitação submeterá o processo à autoridade superior, para

fins de homologação, revogação ou anulação da licitação.

IX. Obrigações da contratada

19. Executar  os  serviços  conforme especificações  deste  termo  de  referência,

respeitando as fases de execução do objeto e fornecendo o aporte técnico

que proporcione reais garantias dos serviços executados.

20. Colocar  na  direção  geral  dos  serviços,  com presença  permanente  neste,

profissional  devidamente  habilitado,  cuja  nomeação  ou  eventual

substituição deverá ser comunicada, por escrito no prazo de xx (sugere-se o

prazo de 48 horas) horas, à contratante, e por esta ser aceita.
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21. Observar os requisitos e determinações das Normas Técnicas Brasileiras, da

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT aplicáveis.

22. Obter as autorizações e anuências para a realização dos serviços, caso seja

necessário.

23. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato de prestação de

serviço.

24. Realizar por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e

sob suas custas,  os estudos,  testes  e  ensaios necessários à elaboração do

projeto, conforme previsto neste termo de referência.

25. Revisar, corrigir ou refazer, em qualquer época, o serviço executado, mesmo

que  já  aceito  pela  contratada,  desde  que  fique  comprovada  a  existência

imperfeições,  falhas,  irregularidades  ou erros no curso da elaboração dos

projetos.

26. Prestar  todos  os  esclarecimentos  solicitados  pela  contratante  e  pelo

Ministério da Integração Nacional, e atender, pronta e irrestritamente, suas

reclamações.

27. Arcar  com todas as despesas decorrentes  da execução dos serviços,  bem

como os encargos trabalhistas e previdenciários.

28. Respeitar, rigorosamente, na execução do contrato, a legislação trabalhista,

fiscal,  previdenciária  e  comercial,  bem  como  as  normas  de  higiene  e

segurança, por cujos encargos responderá unilateralmente.

29. Ser  responsável,  em  relação  a  seus  empregados  por  todas  as  despesas

decorrentes  do  fornecimento  de  combustíveis  automotivos  e  outros,  tais

como  salários,  seguro  de  acidentes,  taxa  imposto  e  contribuições,

indenizações, vales-refeições, vale transporte, outras que porventura venham

a ser criadas e exigidas.

30. Assumir  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  estabelecidas  na

legislação  específica  de  acidente  de  trabalho,  quando,  em ocorrência  da

espécie forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto do

contrato ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do

contratante.
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31. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,

relacionadas  à  execução  do  contrato,  originariamente  ou  vinculada  por

prevenção, conexão ou continência.

32. Registrar no Conselho Regional de Engenharia  e Arquitetura – CREA, o

serviço,  objeto  do  Contrato,  mediante  a  competente  Anotação  de

Responsabilidade Técnica – A.R.T.

X. Obrigações da contratante

33. Avaliar e, aceitar ou rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados

que estejam em desacordo com as especificações deste termo de referência

e/ou das Normas Técnicas Brasileiras  da Associação Brasileira de Normas

Técnicas – ABNT.

34. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.

35. Comunicar a contratada de eventuais imperfeições,  falhas, irregularidades

ou erros  constatados no curso da elaboração dos  projetos,  fixando prazo

para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas

sejam as mais adequadas.

36. Comunicar a contratada a necessidade de revisão ou correção exarada pelo

Ministério da Integração Nacional.

37. Atestar as respectivas notas fiscais e/ou faturas de serviços, com as ressalvas

e/ou glosas que se fizerem necessárias.

38. Pagar  à  contratada  o  valor  resultante  da  prestação  do serviço,  conforme

contrato.

XI. Acompanhamento e fiscalização

39. A  ação  de  acompanhamento  e  de  fiscalização  será  exercida  de  modo

sistemático  e permanente,  de maneira  a  fazer  cumprir,  rigorosamente,  os

prazos, condições, qualificações e especificações previstas neste termo de

referência e nas Normas Técnicas Brasileiras da Associação Brasileira de

Normas Técnicas – ABNT aplicáveis.

40. A contratante poderá determinar a paralisação dos serviços por motivo de

relevante ordem técnica e de segurança ou, ainda, no caso de inobservância
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e/ou desobediência a suas determinações, cabendo à contratada, quando as

razões  da  paralisação  lhe  forem  imputáveis,  todos  os  ônus  e  encargos

decorrentes.

41. Qualquer  erro  ou  imperícia  na  elaboração  do  projeto,  constatado  pela

contratante  ou  pelo  Ministério  da  Integração  Nacional,  obrigará  a

contratada, a sua conta e risco, revisar, corrigir ou refazer a parte impugnada

do serviço,  sem prejuízo  de  ação  regressiva  contra  quem lhe  tiver  dado

causa.

42. Os serviços impugnados pela fiscalização da contratante, no que concerne a

sua execução não poderão ser faturados ou, se o forem, deverão ser glosados

nas faturas correspondentes.

XII. Medição e pagamento

43. Os serviços serão aferidos pela contratante, na presença da contratada.

44. Após a aferição, a contratada estará autorizada a emitir a nota fiscal para o

devido recebimento do serviço executado.

45. A fatura deverá detalhar os serviços efetivamente prestados, sem rasuras e

em letra absolutamente legível e estar assinada pelo representante legal da

contratada  (sugere-se  que  contenha  o  número  da  nota  de  empenho,  a

descrição detalhada do serviço prestado, o valor da fatura, a indicação de

banco,  conta corrente  e agência  na qual  a contratada deseja  receber  o

crédito, além de outras informações julgadas pertinentes).

46. Os  pagamentos  serão  efetuados  conforme  plano  de  execução  do

empreendimento,  de  acordo  com  a  fase  de  execução  correspondente,

estando condicionados à liberação dos recursos financeiros pelo Ministério

da Integração Nacional. 

47. A última parcela só será paga após o recebimento definitivo da obra.

48. Os serviços não aceitos pela contratante e/ou pelo Ministério da Integração

Nacional não serão objeto de aferição e pagamento.

XIII. Subcontratação
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49. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado, salvo com expressa

anuência da contratante.

XIV. Sanções

50. A inexecução total  ou parcial  do contrato bem como a má execução do

serviço, sujeitará a licitante vencedora às penalidades previstas na lei.

XV. Produtos esperados

51. É  esperado  como  produto  final  do  contrato,  o  projeto  técnico  para  a

instalação do sistema simplificado de abastecimento de água, acompanhado

de  outorga  prévia  para  perfuração  do  poço,  outorga  de  uso  da  água  e

licenciamento ambiental para implantação do empreendimento.

52. O conteúdo mínimo que deve constar do projeto técnico consta do Anexo I

deste  termo de  referência  (inserir  anexo com detalhamento  do conteúdo

mínimo a constar do projeto técnico). 

XVI. Recebimento

53. Os  serviços  serão  recebidos  provisoriamente  pela  contratante,  através  do

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto, mediante termo

circunstanciado assinado pelas partes em até xx (sugere-se o prazo de até

15 dias) dias após sua entrega.

54. Os serviços serão recebidos definitivamente pela contratante, por servidor

ou comissão designada pela autoridade competente pela execução do objeto,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do

prazo  de  aferição  que  comprove  a  adequação  do  objeto  aos  termos

contratuais, em até xx (sugere-se o prazo de até 60 dias) dias corridos.

55. Até a aceitação definitiva do objeto pela contratante, a contratada se obriga

a manter, às suas expensas, equipe técnica adequada, objetivando a pronta

correção de imperfeições, falhas, irregularidades ou erros que possam ser

constatados nos estudos e/ou projeto. 



102

56. O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  pela  contratante  não

enseja  em  aceitação  do  projeto  técnico  pelo  Ministério  da  Integração

Nacional.

57. O recebimento provisório ou definitivo do objeto pela contratante não exclui

a responsabilidade civil da contratada pela solidez dos serviços, nem ético-

profissional pela perfeita execução do objeto contratado. 

XVIII. Informações complementares

58. As propostas serão abertas pela Comissão Permanente de Licitação, em ato

público,  no dia,  horário  e  local  mencionados  no  preâmbulo  do Edital  de

Licitação.

59. Os pedidos de esclarecimentos,  impugnações  e a apresentação escrita  dos

recursos  deverão  ser  protocolados  (inserir  local)  no  horário  de  (inserir

horário).

60. Quaisquer outros esclarecimentos técnicos poderão ser prestados por (inserir

nome, função do servidor) através do telefone (inserir telefone, ramal).

61. Constitui anexo do presente termo de referência, e dele faz parte integrante,

o escopo do produto esperado da prestação de serviços.

ANEXO I

 (Inserir anexo com escopo esperado para o projeto técnico)
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APÊNDICE C – ESCOPO DO PROJETO TÉCNICO 

Sugere-se que o projeto técnico para a “implantação de sistema simplificado de

abastecimento de água” contenha no mínimo:

1. Estudos de concepção

1.1. Levantamento  bibliográfico  com  vistas  à  caracterização  dos  aspectos

fisiográficos, geomorfológicos, pedológicos, geológicos e hidrogeológicos regionais e

locais,  a  partir  de  cartografia  básica,  estudos,  pesquisas  e  projetos  já  realizados  na

região;

1.2. Diagnóstico da situação atual apresentando a comunidade a ser beneficiada e sua

evolução  populacional  histórica  no  tempo,  a  demanda  de  água  e  o  sistema  de

abastecimento atual,  a cota  de consumo por habitante  e,  especialmente,  o déficit  de

abastecimento;

1.3. Análise  das  alternativas  possíveis  para  solução  da  problemática  local,

comparando os tipos de obra de infraestrutura hídrica que poderiam ser propostos, sob

os aspectos  técnicos,  financeiros,  ambientais  e  sociais,  e indicação da solução a  ser

adotada, acompanhada de justificativa técnica;

1.4. Prognóstico  da  situação  futura,  indicando  a  projeção  do  crescimento

populacional (no mínimo de 20 anos) e a vazão de demanda do projeto, e apresentação

das expectativas de melhorias na infraestrutura da comunidade a ser beneficiada.

2. Estudos hidrogeológicos 

2.1. Levantamento  de  campo  e  detalhamento  dos  aspectos  fisiográficos,

geomorfológicos, pedológicos, geológicos/estruturais e hidrogeológicos locais.

2.2. Inventário de poços existentes na região, com indicação de suas localizações,

mostrando  dados  como  profundidades,  níveis  estáticos  e  dinâmicos,  vazões,

rebaixamentos, qualidades da água, datas de perfuração, perfis litológico-construtivos,

entre outros que estiverem disponíveis.

2.3. Caracterização  hidrogeológica  local,  contendo  considerações  sobre  o  balanço

hídrico  regional,  zonas  de  descarga  e  recarga  regionais  e  locais,  tipo  de  aquífero,
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modelo e profundidade da zona de saturação, hidroquímica local, qualidade da água,

entre outros que julgar necessário.

2.4. Apresentação da metodologia de locação do poço (geofísica, topografia, análise

de fraturas ou outra metodologia que julgar adequada). Deverá ser utilizado o método

prospectivo mais adequado ao tipo do aquífero (cárstico, poroso ou fraturado).

2.5. Execução  das  técnicas  de  locação  do  poço.  Deverão  ser  apresentados  os

produtos  intermediários  (estudos  geofísicos,  levantamentos  topográficos,  mapas  de

fraturas ou outros, conforme a metodologia de locação do poço adotada), interpretação

dos resultados e análise da viabilidade hidrogeológica do projeto.

2.6. Análise  de  risco  de  contaminação  das  águas  subterrâneas  com indicação  de

fontes existentes ou potenciais de contaminação (lixões, cemitérios, aterros sanitários,

fossas etc).

2.7. Avaliação de possibilidade de interferência entre o poço projetado e poços ou

surgências proximais.

2.8. Detalhamento cartográfico e confecção 

i.  mapas  geológico  regional  e  local  indicando  os  poços  locados,  em  escala

adequada;

ii.  de  mapa  hidrogeológico  local,  demonstrando  os  níveis  piezométricos,  as

zonas de descarga e recarga, os poços cadastrados e os poços locados; 

iii. mapa de risco e vulnerabilidade do aquífero, demonstrando possíveis focos

de contaminação.

2.9. Indicação de 02 (duas) opções para a locação do poço (ponto prioritário e ponto

secundário), em coordenadas planares com projeção UTM no Datum SIRGAS 2000,

acompanhada de argumento técnico para a escolha dos mesmos. As locações indicadas

deverão  ser  hierarquizadas  de  acordo  com  a  ordem  de  prioridade  para  perfuração,

justificada com base em critérios hidrogeológicos. A 2ª opção poderá ser considerada,

caso  o  aprofundamento  do  poço  locado  conforme  indicação  prioritária  resulte  em

improdutivo.

3. Memorial descritivo
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3.1. Caracterização geral do empreendimento e detalhamento de todos os elementos

construtivos, apresentando as metas e as etapas previstas para a execução dos projetos.

4. Projeto do poço

4.1. Prescrição do método de perfuração.

4.2. Estimativa da profundidade mínima e máxima, e da vazão esperada para o poço.

4.3. Fixação do(s) diâmetro(s) nominal(is) de perfuração e dos diâmetros nominais

úteis.

4.4. Previsão da coluna estratigráfica a ser perfurada, individualizando o domínio do

solo, da transição solo-rocha e da(s) rocha(s).

4.5. Previsão das prováveis posições da zona saturada a ser explorada, do potencial e

das pressões existentes, representadas pelos níveis piezométricos, tipos de vazios e sua

geometria.

4.6. Análise granulométrica da formação aquífera, quando friável, e verificação da

necessidade de pré-filtro.

4.7. Avaliação  da  qualidade  e  do  perfil  hidroquímico  da(s)  água(s)  na  zona  de

saturação.

4.8. Definição das extensões, dimensões e dos tipos de materiais dos tubos lisos e

filtros.

4.9. Caracterização do filtro quanto à abertura, área útil e qualidade do material.

4.10. Caracterização da natureza e previsão da granulometria  dos materiais  do pré-

filtro.

4.11. Indicação dos trechos do poço e do revestimento a serem cimentados.

4.12. Indicação do trecho de cimentação de proteção sanitária superficial.

4.13. Especificação da laje de concreto de proteção do poço.

4.14. Definição do tipo de desinfecção do poço.

4.15. Caracterização do perímetro de proteção do poço.

4.16. Especificação da casa de proteção do poço.

4.17. Caracterização e especificações do equipamento de bombeamento e da casa de

bomba/comando elétrico, conforme o caso.

4.18. Indicação metodológica do teste de bombeamento, previsão do nível estático, do

nível dinâmico e do cone de rebaixamento.



106

4.19. Previsão de margem de aprofundamento do poço locado (conforme indicação

prioritária) caso resulte em improdutivo.

4.20. Indicação do procedimento de tamponamento a ser adotado, caso o poço locado

(conforme indicação prioritária), mesmo após aprofundamento, resulte em improdutivo.

4.21. Apresentação  dos  cálculos  de  dimensionamento  dos  elementos  construtivos

propostos. As fórmulas utilizadas devem ser baseadas em normas técnicas e referências

bibliográficas, e apresentadas sob suas formas literais, esclarecendo-se o significado de

cada letra ou valor numérico adotado.

4.22. Descrição das regras e condições  a serem seguidas para a execução da obra,

caracterizando serviços, materiais, equipamentos, componentes, sistemas, apontando os

critérios para a sua medição.

4.23. Perfil  litológico-construtivo  previsto  para  o  poço  com  representação  dos

aspectos construtivos (diâmetros, profundidades, cimentação, revestimento, filtros, etc),

assim  como  das  litologias  previstas  de  serem  atravessadas  durante  a  perfuração

(conforme descrições litológicas e estratigráficas obtidas junto a pesquisa bibliográfica).

5. Projeto da unidade de bombeamento e da rede adutora

5.1. Determinação da vazão do projeto.

5.2.  Indicação  do  tipo  de  bombeamento  (submersa,  injetora,  manual,  centrífuga,

compressor, cata-vento) e da fonte de energia disponível.

5.3.  Escolha  e  caracterização  da  bomba  (em  função  da  curva  característica  do

equipamento, conforme recomendações do fabricante). 

5.4. Escolha e caracterização das tubulações (tipo de material, comprimentos, espessura

da  parede,  diâmetro  interno,  pressões  admissíveis,  resistência,  etc).  Sugere-se que  a

tubulação de sucção tenha diâmetro comercial imediatamente superior ao da tubulação

de recalque.

5.5. Indicação das alturas de sução e de recalque.

5.6. Cálculo da perda de carga (sucção e recalque) e das pressões máxima e mínima na

tubulação (adutora).

5.7. Cálculo da altura manométrica (sugere-se: altura manométrica = altura de sucção +

altura de recalque + perda de carga + 5% (perda de carga localizada)).
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5.8. Indicação da necessidade de válvula de retenção (recomenda-se o uso quando a

bomba trabalha com pressões superiores a 1,5 bar no recalque, para evitar a ação do

golpe de aríete).

5.9.  Apresentação  dos  cálculos  de  dimensionamento  dos  elementos  construtivos

propostos. As fórmulas utilizadas devem ser baseadas em normas técnicas e referências

bibliográficas, e apresentadas sob suas formas literais, esclarecendo-se o significado de

cada letra ou valor numérico adotado.

5.10. Projeto geométrico com representação das dimensões e características gerais das

tubulações,  da  casa  de  bomba,  do  quadro  de  comando,  do  sistema  de  energia,  do

cercado  de  proteção,  assim como dos  demais  elementos  construtivos  projetados,  de

modo a permitir sua visualização em escala adequada.

 

6. Projeto da unidade de tratamento da água

6.1. Definição do método ou tecnologia a ser empregada no tratamento de água. Dever-

se-á priorizar tecnologias de tratamento de baixo impacto ambiental,  para que sejam

minimizados os impactos dos resíduos do processo nos recursos naturais. Observar, para

a escolha dos produtos químicos, materiais e equipamentos a facilidade de aquisição,

reposição e manutenção.

6.2.  Caracterização  da  unidade  de  tratamento  e  detalhamento  dos  elementos

construtivos.

6.3.  Apresentação  dos  cálculos  de  dimensionamento  dos  elementos  construtivos

propostos. As fórmulas utilizadas devem ser baseadas em normas técnicas e referências

bibliográficas, e apresentadas sob suas formas literais, esclarecendo-se o significado de

cada letra ou valor numérico adotado.

6.4. Projeto geométrico com representação das dimensões e características gerais dos

elementos  construtivos  projetados,  de  modo  a  permitir  sua  visualização  em  escala

adequada.

7. Projeto do reservatório e do chafariz

7.1. Descrição e detalhamento dos elementos construtivos. 
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7.2.  Apresentação  dos  cálculos  de  dimensionamento  dos  elementos  construtivos

propostos. As fórmulas utilizadas devem ser baseadas em normas técnicas e referências

bibliográficas, e apresentadas sob suas formas literais, esclarecendo-se o significado de

cada letra ou valor numérico adotado.

7.3. Projeto geométrico com representação das dimensões e características gerais dos

elementos  construtivos  projetados,  de  modo  a  permitir  sua  visualização  em  escala

adequada.

8. Memorial fotográfico

8.1 Ilustração dos locais onde serão instalados os elementos construtivos projetados

(poço, casa de tratamento da água, reservatório, chafariz, ligações domiciliares, quando

for o caso) através de fotografias atualizadas, com legenda e localizadas em planta.

8.2. Ilustração dos serviços executados durante a elaboração do projeto técnico.

9. Memorial de cálculo dos quantitativos 

9.1. Apresentação dos cálculos dos quantitativos de todos os itens constantes na planilha

orçamentária.  As  fórmulas  utilizadas  devem  ser  baseadas  em  normas  técnicas  e

referências  bibliográficas,  e  apresentadas  sob suas  formas literais,  esclarecendo-se o

significado de cada letra ou valor numérico adotado.

10. BDI (ou Fator K) 

Indicação  do  percentual  e  demonstração  da  composição  do  BDI,  atentando  para  a

fórmula e para os limites estabelecidos no Acórdão nº 2622/13 – TCU – Plenário. 

11. Planilha orçamentária global

11.1.  Apresentação  dos  custos  de  todos os  itens  necessários  à  execução  do projeto,

utilizando-se  como  referência  as  tabelas  do  SINAPI/SICRO2.  Na  planilha  devem

constar  a  descrição  de cada  serviço,  unidade  de  medida,  quantidade,  custo unitário,

códigos de referência,  BDI, preço do item, preço total,  nome do responsável técnico

pelo orçamento, data de elaboração planilha e database de referência (o orçamentista

pode solicitar a “Planilha Padrão CGAPR” pelo e-mail cgapr@integracao.gov.br.).
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11.2. Apresentação das composições de custos unitários, quando for o caso, utilizando-

se como referência as tabelas do SINAPI/SICRO2.

11.3. Apresentação de justificativa técnica-fundamentada para utilização de composição

de  custo  unitário  própria  em  detrimento  dos  custos  referenciados  nas  tabelas

SINAPI/SICRO2, quando for o caso.

11.4. Apresentação de no mínimo três cotações para o serviço/material, quando for o

caso do item não constar nas tabelas de referência SINAPI/SICRO2, utilizando-se como

referência de custo a cotação de menor valor de mercado.

12. Declaração de compatibilidade com os custos SINAPI/SICRO2

12.1. Ateste de que os quantitativos da planilha orçamentária estão compatíveis com o

projeto de engenharia, e de que os custos unitários utilizados estão compatíveis com

seus correspondentes no SINAPI/SICRO2. 

13. Cronograma Físico-Financeiro

13.1. Detalhamento das etapas do empreendimento apresentando os prazos e os valores

necessários à sua execução.

14. Peças gráficas

14.1. Planta de localização e vias de acesso;

14.2. Croqui Hidráulico em Perfil referenciado altimetricamente;

14.3. Projeto geométrico geral do conjunto das unidades projetadas;

14.4.  Projetos  geométricos  detalhados  dos  elementos  construtivos,  demonstrando

posicionamento, formas, dimensões, funcionamento e especificações;

14.5.  Delimitação dos imóveis  interceptados  pelo empreendimento,  informando suas

matrículas e propriedade.

14.6.  Indicação  das  faixas  de  servidão  para  a  passagem de  tubulações  e  acesso  da

população ao sistema.

15. Conclusões e recomendações finais

16. Referências Bibliográficas. 
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17. Apêndices 

17.1. Fichas de locação dos poços; 

17.2. Planilhas, cadastramentos e dados dos levantamentos de campo;

17.3. Subprodutos e produtos de ensaios, investigações, sondagens e prospecções;

17.4. Peças gráficas complementares.

18. Anexos

18.1. Outorga prévia para a perfuração do poço;

18.2. Licenciamento ambiental para a instalação do empreendimento;

18.3.  Comprovação  da  propriedade  dos  imóveis  de  toda  a  área  envolvida  no

empreendimento,  conforme  disciplinado  pelo  Art.  23  da  Portaria  Interministerial  nº

424/16.

19. Anotações de Responsabilidade Técnica - ART da execução dos serviços, conforme

área de competência de cada profissional da equipe de trabalho.
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