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RESUMO 

 

O Marco Regulatório do Saneamento, a Lei n. 11.445/2007 prevê a universalização dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, contudo, para que esta diretriz 

seja devidamente cumprida, faz-se necessário vultuosos investimentos, principalmente em 

esgotamento sanitário. Convergente a essa realidade, está o Estado do Ceará, cuja Política 

Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário foi publicada em 2016, através 

da Lei Complementar n. 162, prevendo a elaboração de um Plano Estadual para otimização 

dos investimentos, definição de metas e indicadores, de forma a viabilizar uma melhor 

estruturação e organização do setor de saneamento básico. Neste contexto, este trabalho 

apresenta uma proposição de Termo de Referência para a contratação de empresa 

especializada para a elaboração do Plano Estadual, considerando estimativa de custos, 

acompanhamento do projeto e demais características necessárias para o devido planejamento 

da administração pública. 

 

Palavras-chave: Saneamento Básico, Universalização, Gestão Pública 
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ABSTRACT 

 

Law n. 11.445/2007 establishes the universalization of water supply and sewage services in 

Brasil. For this, it is necessary to invest heavily, especially in sanitary sewage. The same 

reality happens in Ceara, whose State Policy on Water Suplly and Sanitary Sewage was 

published in 2016, through Complementary Law n. 162. The law provides for the elaboration 

of a State Plan for optimization of investiments, definition of goals and indicators. This 

document would be to enable a better structuring and organization of the basic sanitation 

sector. In this context, this present work a proposed for the hiring of a specialized company 

for the preparation of the State Plan, considering cost estimation, Project monitoring and other 

characteristics necessary for the proper planning of the public administration. 

 

Keywords: Universalization; Sanitation; State Plan 
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DE RECURSOS HÍDRICOS 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei Nº 11.445, de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para 

saneamento básico (LNSB), é considerada o marco regulatório para o setor. Dentre suas 

asserções, cita-se a prestação e o planejamento dos serviços, seus instrumentos, os 

mecanismos para regulação, como também a participação e controle social. Entre os desafios 

postos pela LNSB, destaca-se o acesso universal ao conjunto de serviços de saneamento 

básico, com segurança, qualidade, equidade, continuidade e modicidade tarifária. 

Em junho de 2016, foi publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará (DOECE), 

a Lei Complementar Nº 162, que institui a Política Estadual de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário, cria o Fundo Estadual de Saneamento (FESB) e o Plano Estadual de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (PAAES). Sendo posteriormente 

regulamentada pelo Decreto Nº 32.023 de 29 de agosto de 2016. 

Ambas as legislações tratam, ainda, da prestação regionalizada, que prevê a 

uniformidade da regulação, remuneração e compatibilidade do planejamento. O planejamento 

da mesma deve permitir à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) manter os 

ganhos de escala na prestação dos serviços, inerentes ao perfil de um prestador de serviços 

estadual. Já os planos regionais visam à promoção da universalização dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário com eficiência, eficácia e efetividade 

considerando as bacias hidrográficas.  

Considerando-se ainda as legislações afetas ao tema, foi publicado o Estatuto da 

Metrópole, Lei Federal Nº 10.257/2015, que estabeleceu a governança interfederativa das 

regiões metropolitanas, devendo haver um processo permanente e compartilhado de 

planejamento e de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas 

setoriais relacionadas às funções públicas de interesse comum, cujo setor de saneamento pode 

ser enquadrado, sem ferir a autonomia dos entes federativos. No Estado do Ceará, contudo, 

isto ainda não está sendo aplicado, e o planejamento do saneamento ainda não ocorre de 

forma integrada, mesmo nas regiões metropolitanas. 

Destaca-se ainda que a elaboração dos instrumentos de planejamento deva ter 

participação da sociedade, principalmente ao que concerne à definição das ações e 

prioridades. Assim, a formulação dos Planos deve ser acompanhada por uma ampla discussão 

pública, evitando decisões que beneficiem uma minoria em detrimento da maioria, conforme 

estabelece Art. 19 da Lei 11.445/2007. 
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Tendo em vista a promoção do bem social, a redução do déficit do setor no Estado 

do Ceará e a otimização dos investimentos a partir do planejamento, propõe-se a Elaboração 

do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Plano de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Fortaleza, Plano 

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana do Cariri e 

Planos de Prestação Regionalizada da CAGECE, conforme diretrizes das legislações vigentes. 

Para elaboração da proposta, pesquisou-se outros planos estaduais de saneamento 

básico ou abastecimento de água e esgotamento sanitário elaborados no Brasil, tal como 

instrumentos de características semelhantes, mesmo que de porte diverso. 
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2 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Este capítulo visa apresentar a situação do Saneamento Básico no Estado do Ceará 

a fim de fundamentar a Proposta de Intervenção e possibilitar melhor compreensão do Termo 

de Referência que será abordado no Capítulo 3. 

 

2.1 Referencial Teórico 

2.1.1 A Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará 

 

A Constituição determina como competência comum da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios a promoção de programas de melhoria das condições de 

saneamento básico, apesar do marco regulatório do setor ser atualmente interpretado como 

designando às prefeituras a competência dos investimentos e, principalmente, do 

planejamento do saneamento. 

O Governo Federal é responsável por instituir as políticas nacionais e garantir a 

maior parte dos investimentos em saneamento básico por meio de recursos do Orçamento 

Geral da União (OGU), do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT). (BRASIL, 2010) 

Segundo Galvão et al (2008) a participação dos estados no setor de saneamento é 

antiga, com registros de que alguns departamentos estaduais chegam a centralizar desde o 

planejamento das obras até a operação dos serviços.  

Neste sentido, observa-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.842 de março 

de 2013, do Rio de Janeiro, reconhece o saneamento básico como de interesse comum, 

principalmente para o caso das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. 

O Supremo Tribunal Federal reconhece a importância do Estado nas competências do 

saneamento básico, contudo, não exime os municípios de participação direta, tendo em vista 

que “um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto”. 

No Estado do Ceará, diversos atores influenciam diretamente no Saneamento 

Básico, com destaque para: 

• Secretaria de Meio Ambiente – SEMA: promove a defesa do meio 

ambiente, bem como formula, planeja e coordena a Política Ambiental do 

Estado, de forma participativa e integrada em todos os níveis de governo e 
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da sociedade, sendo a coordenadora da Política Estadual de Resíduos 

Sólidos; 

• Superintendência de Meio Ambiente do Ceará – SEMACE – responsável 

por fiscalizar a qualidade da água dos corpos hídricos e ações de entidades 

potencialmente poluidoras, além de promover ações socioambientais 

(SEMACE, 2018) 

• A Secretaria das Cidades promove o equilíbrio espacial, econômico, social 

e ambiental, buscando de forma integrada o desenvolvimento urbano, local 

e regional do Estado do Ceará. Por meio da Coordenadoria de Saneamento 

Ambiental (COSAN), a Secretaria das Cidades tem como função propor 

políticas governamentais de saneamento básico (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem); implementar e 

promover o seu cumprimento, participando ou coordenando sua 

elaboração, de forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável do 

Estado do Ceará, com destaque na inclusão social; 

• Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE: tem a finalidade de 

prestar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todo 

o Estado. É uma sociedade de economia mista, com capital aberto, apesar 

de não ter ações negociadas na Bolsa de Valores, e vinculada à Secretaria 

das Cidades (CAGECE, 2017); 

• Secretaria de Desenvolvimento Agrário – SDA: tem como missão 

promover o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Ceará, com 

ênfase na agricultura familiar, e em participação, inclusão e justiça social. 

A Secretaria implementa programas e projetos de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário no meio rural (SDA, 2018); 

• Secretaria da Saúde – SESA: tem como atribuições fiscalizar e inspecionar 

águas para consumo humano; promover a fluoretação dos abastecimentos 

públicos de água e assegurar o seu controle nos níveis compatíveis; 

participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico; colaborar com a proteção do meio ambiente (BRASIL, 

1990); 

• Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – 

ARCE: A ARCE é uma autarquia especial, dotada de autonomia 



 

18 

 
ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

orçamentária, financeira, funcional e administrativa. O poder regulatório 

da ARCE é exercido com a finalidade de promover e zelar pela eficiência 

econômica e técnica dos serviços públicos e propiciar aos seus usuários as 

condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, 

modicidade tarifária e universalidade (ARCE, 2018). 

• Secretaria de Recursos Hídricos – SRH: promove o aproveitamento 

racional e integrado dos Recursos Hídricos do Estado, além de coordenar, 

gerenciar e operacionalizar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras, 

produtos serviços tocantes a recursos hídricos (CEARÁ, 2010). 

• Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH: A COGERH 

atua na componente abastecimento de água, sendo responsável pelo 

gerenciamento e disciplinamento de mais de 90% das águas acumuladas 

no Estado, de forma descentralizada, integrada e participativa (COGERH, 

2018). 

• Serviço Autônomo de Água e Esgoto  - SAAE - Autarquias Municipais 

que oferecem serviços de abastecimento e distribuição de água e 

esgotamento sanitário. 

• Sistema Integrado de Saneamento Rural – Sisar - O Sisar é hoje uma 

referência em saneamento rural. Criado pela Cagece, em 1996, em parceria 

com o banco alemão KFW, o projeto é uma entidade privada sem fins 

lucrativos que gerencia sistemas de abastecimento de água em 

comunidades rurais juntamente com os moradores. Principal prestador de 

serviços de saneamento do meio rural (NETO, 2011). 

Sendo a Política Estadual de Saneamento dividida entre a Política de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Lei Complementar n. 162 de junho de 

2016, e a Política Estadual de Resíduos Sólidos, Lei n. 16.032 de junho de 2016. 

A Construção da Política Estadual é resultado de um Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Ministério Público, a Secretaria das Cidades, a Secretaria de Recursos 

Hídricos, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados (ARCE), a Companhia de 

Água e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE), a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), o 

Tribunal de Contas do Município, o Tribunal de Contas do Estado, a Assembleia Legislativa e 

o Instituto Trata Brasil.(SOARES et al, 2017) 
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Para viabilizar a construção da minuta do Projeto de Lei, formou-se um Grupo de 

Trabalho com participação de diversas entidades estaduais, principalmente aquelas que 

participaram do Acordo de Cooperação Técnica, sendo capitaneado pela Secretaria das 

Cidades, órgão estadual responsável pelo desenvolvimento das cidades e apoio às questões 

institucionais dos municípios, cujas suas competências incluem apoio ao Saneamento Básico. 

A CAGECE, empresa de economia mista do setor de saneamento, é uma vinculada deste 

órgão. (SOARES et al, 2017) 

A minuta desenvolvida foi divulgada e submetida à análise e considerações 

através de uma Consulta Pública afim de garantir a Participação Social, recebendo 218 

contribuições de 19 entidades de todo o estado e várias pessoas físicas. Vale ressaltar, 

contudo, que entre as contribuições foram identificadas denúncias e elogios, estes 

representaram 17% das manifestações registradas na Consulta. (SOARES et al, 2017) 

(SOARES et al, 2017) 

A referida Lei Complementar publicada é dividida em 10 Capítulos e 35 artigos, 

cujo conteúdo aborda: 

• Diretrizes em relação à prestação de serviços, regulação, controle social, 

planejamento e financiamento, nas áreas urbanas e rurais, além de definir 

as responsabilidades de cada entidade envolvida no setor, inclusive os 

próprios usuários; 

• Sistema Estadual de Informações em Saneamento (SISANCE) e Fundo 

Estadual de Saneamento (FESB); 

• Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

(PAAES); 

• Abordagens importantes sobre saneamento rural, titularidades nas Regiões 

Metropolitanas, cobrança por disponibilidade de rede e regulamenta a 

multa ambiental pela ausência da ligação intradomiciliar, conforme 

destacamento a seguir. 

 

Destaca-se que a Política Estadual definiu as atribuições de cada agente público 

estadual integrante do setor de saneamento, atribuindo a coordenação da Política à Secretaria 

das Cidades. Além disso, criou um capítulo específico para o Saneamento Rural, considerando 

que representa 25% de sua população. (SOARES et al, 2017) 
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A Lei Complementar n. 162/2016 prevê como competência da Secretaria das 

Cidades a elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, 

devendo a setorial definir, em parceria com as demais instituições do Sistema de Saneamento, 

as metas de universalização e melhoria das condições de prestação dos serviços, subvenções 

estaduais e incorporações de inovações no setor. 

Além disso, a Lei prevê o conteúdo mínimo e a estruturação do Plano Regional, 

assim como define a obrigatoriedade de condicionantes de natureza político-institucional, 

econômico-financeira, administrativa, sanitária e ambiental, cultural e tecnológica com 

impacto na consecução das metas e objetivos estabelecidos. 

Observa-se que a ferramenta proposta pela Lei Estadual não é inovadora, sendo 

prevista inclusive no marco regulatório do setor de saneamento, a Lei n. 11.445 de 2007 prevê 

a existência de plano de saneamento básico como condição de validade de contratos que 

tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento. Além disso, outros 

estados, ao que concerne à elaboração de suas leis estaduais, instituíram o Plano Estadual de 

Saneamento ou de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, como se pode citar o 

exemplo de Minas Gerais que instituiu o PESB em 1994, através da Lei n. 11.720. Mais 

recentemente, o Estado de Goiás e do Pará também previram o Plano Estadual como uma 

ferramenta para a gestão do setor. 

A elaboração do Plano Estadual, contudo, devem-se considerar as regionalizações, 

conforme a Lei Complementar n. 162/2016, especialmente aquelas instituídas por lei, como as 

regiões metropolitanas. A participação de cada município e do Estado nas regiões pode ser 

paritária ou não, no caso das regiões metropolitanas, por exemplo, o Conselho da Região deve 

definir as diretrizes a serem adotadas. 

A Lei Estadual Complementar 162/2016 define, como conteúdo mínimo do 

PAAES, os seguintes aspectos: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 

sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e 

apontando as causas das deficiências detectadas; 
II - os objetivos e metas estaduais, regionais e metropolitanas, nas áreas urbana e 

rural, de curto, médio e longo prazo, para a universalização dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário e as estratégias para o alcance de 

níveis crescentes desses serviços no território estadual, observando a 

compatibilidade com os demais planos e políticas públicas estaduais e municipais; 
III - as diretrizes e orientações para investimentos em expansão, renovação e 

reposição dos ativos vinculados aos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário para a consecução dos objetivos e metas estabelecidos; 
IV - os programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas 

da Política Estadual de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, com 

identificação das respectivas fontes de financiamento, inclusive para as populações 
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difusas não atendidas por serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário; 
V - as diretrizes para as ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 

áreas de especial interesse ambiental, social e econômico; 
VI - as diretrizes para a adoção de ações emergenciais e de contingências, em 

especial com vistas a fomentar projetos que articulem com a sociedade civil medidas 

que facilitem a distribuição de água potável para as comunidades e municípios 

afetados pela seca; 
VII - os procedimentos para monitoramento e a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas e executadas (CEARÁ, 2016, não paginado). 
 

Os instrumentos deverão ter horizonte de 20 (vinte) anos, além de contemplar 

condicionantes de natureza político-institucional, econômico-financeira, administrativa, 

sanitária, ambiental e de vulnerabilidade climática, cultural e tecnológica com impacto na 

consecução das metas e objetivos estabelecidos. 

Outro procedimento fundamental é a atualização do Plano Estadual 

periodicamente, visando o acompanhamento do desempenho das Políticas Públicas, bem 

como dos indicadores dos serviços de saneamento básico, possibilitando a revisão dos 

investimentos já feitos e futuros, orientando a alocação desses recursos para as áreas com 

maior dificuldade de desenvolvimento. 

 

2.1.2 Controle Social e Saneamento Básico 

 

O Controle Social é um dos princípios fundamentais do saneamento básico, 

portanto, o Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário deve aplicar 

um conjunto de mecanismos e procedimentos que visem garantir à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de elaboração do documento. (Brasil, 

2007). 

Deve-se esclarecer, contudo, que para o saneamento básico, o controle social é 

obrigatório em caráter consultivo, podendo ser deliberativo caso venha a ser deliberado pelos 

titulares dos serviços. 

Vale ressaltar que, são benefícios do controle social, além do fortalecimento da 

cidadania através da participação ativa do cidadão nos processos decisórios, a prevenção da 

corrupção em complemento aos controles, aumento da qualidade da ação estatal, 

disseminação da cultura de participação e controle da gestão e orientação do estado pela 

sociedade (ENAP, 2015). 
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A participação social é garantida pela legislação brasileira, sendo prevista 

especialmente na Política Nacional de Participação Social (PNPS), instituída pelo Decreto n. 

8.243 de maio de 2014. Para além do acesso às informações, a participação social é entendida 

como direito do cidadão, devendo incluir a participação na formulação de políticas públicas, 

cumprimento e fiscalização das políticas, entre outras ações. 

A Participação e Controle Social pode ocorrer por diversas formas, tendo sido 

elaboradas algumas escalas para demonstrar essas etapas. A escala de Boza (2006) resume as 

etapas a três, conforme pode ser observado na Figura 1. 

Figura 1: Escalas de Boza para Participação Social. 

 

Fonte: Boza (2006) 

 

A etapa de informação estabelece uma relação de mão única, em que os cidadãos 

têm acesso a registros públicos, diários oficiais, portais e sites de instituições públicas. Na 

etapa de consulta, há troca de informações, os cidadãos passam a ser ouvidos, contudo não 

tem poder decisório, que só vem a ocorrer na participação ativa. 

Entre exemplos de ferramentas e espaços de participação social, cita-se pesquisas 

de opinião, painéis, consultas públicas, audiências públicas, entre outras. 

No âmbito do planejamento do setor de saneamento básico no Brasil, há uma 

escala proposta pelo “Guia para a elaboração de planos municipais de saneamento” 

(BERNARDES; SCÁRDUA; CAMPANA, 2006). Nessa escala, são definidos sete níveis de 

participação de acordo com o grau de envolvimento da comunidade na elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento, da menor participação para a maior, conforme descrição a seguir: 

• Nível 0 (Nenhuma): a comunidade não participa na elaboração e no 

acompanhamento do plano; 
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• Nível 1 (A comunidade recebe informação): a comunidade é informada do 

plano e espera-se a sua conformidade; 

• Nível 2 (A comunidade é consultada): para promover o plano, a 

administração busca apoios que facilitem sua aceitação e o cumprimento 

das formalidades que permitam sua aprovação; 

• Nível 3 (A comunidade opina): a Administração apresenta o plano à 

comunidade já elaborado e a convida para que seja questionado, esperando 

modificá-lo só no estritamente necessário; 

• Nível 4 (Elaboração conjunta): a Administração apresenta à comunidade 

uma primeira versão do plano aberta a ser modificada, esperando que o 

seja em certa medida; 

• Nível 5 (A comunidade tem poder delegado para elaborar): a 

Administração apresenta a informação à comunidade junto com um 

contexto de soluções possíveis, convidando-a a tomar decisões que possam 

ser incorporadas ao plano; 

• Nível 6 (A comunidade controla o processo): a Administração procura a 

comunidade para que esta diagnostique a situação e tome decisões sobre 

objetivos a alcançar no plano. 

Para os autores, para a elaboração de um plano de saneamento efetivamente 

participativo, deve-se atender os requisitos dos níveis 4, 5 ou 6 descritos anteriormente. Além 

disso, descrevem três modos básicos de participação da sociedade e destacam que, nessas três 

formas básicas de participação deve haver a presença ativa da Administração Municipal, 

colaborando no desenvolvimento do processo e assessorando a comunidade: participação 

direta da comunidade implicada por meio de apresentações, debates, pesquisas e qualquer 

meio de expressar opiniões individuais ou coletivas; participação em fases determinadas da 

elaboração do plano por meio de sugestões ou alegações, apresentadas na forma escrita; 

participação por meio de grupos de trabalho. 

Desta forma, compreende-se que esta escala pode ser aplicada ao Plano Estadual 

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, tendo em vista a similaridade do mesmo 

com os Planos Municipais. 

 

2.2 Descrição da área de estudo  
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O Estado do Ceará situa-se na Região Nordeste do Brasil e possui uma área total 

de 148.886,3 km², tendo como Estados limítrofes o Piauí a Oeste, o Rio Grande do Norte e a 

Paraíba a Leste, Pernambuco ao Sul e o Oceano Atlântico ao Norte. No tocante à sua divisão 

político-administrativa, é composto por 184 municípios e 20 Microrregiões administrativas, 

destacando-se as três regiões metropolitanas, identificadas nas Figuras 2, 3 e 4. 

 

Figura 2: Região Metropolitana de Fortaleza e seus municípios 

 

Fonte: IPECE, 2016 

 

Figura 3: Região Metropolitana de Sobral e seus municípios 
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Fonte: IPECE, 2016 

 

 

 

Figura 4: Região Metropolitana do Cariri e seus municípios 
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Fonte: IPECE, 2016 

 

O Ceará possui grande diversidade paisagística, possuindo regiões submetidas à 

semiaridez com predominância da vegetação caatinga, regiões serranas com condições 

edáficas e climáticas que se excetuam do clima semiárido, assim como regiões litorâneas, 

caracterizadas principalmente por dunas e mangues que possuem os maiores índices 

pluviométricos. 

No tocante aos Recursos Hídricos, o Ceará é composto por 12 bacias 

hidrográficas, sendo as mesmas formadas pelos rios Acaraú, Aracatiaçu, Coreaú, Curu, 

Jaguaribe, Parnaíba, Salgado, Cocó e Ceará, além de pequenos rios e riachos. 

Devido aos baixos índices pluviométricos do estado, uma das soluções mais 

utilizadas na gestão de recursos hídricos é o armazenamento de água através de açudes, 

possuindo 153 açudes monitorados, com capacidade de 18,6 milhões de metros cúbicos, 

estando atualmente com 37,18% de sua capacidade, segundo o Portal Hidrológico do Ceará 

(SRH, 2018). 

Quanto ao Saneamento do Ceará, segundo o Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento de 2016, o índice de atendimento total de água do estado é de 64,06%, 
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enquanto o índice de atendimento urbano de água do estado é de 81%. Assim como na 

realidade nacional, a situação agrava-se quanto ao esgotamento sanitário, cujo índice de 

atendimento total é 25,15%, enquanto o índice de atendimento por esgotamento sanitário em 

meio urbano é de 32,45%. (Brasil, 2018) 

A prestação dos serviços de saneamento básico é feita principalmente pela 

CAGECE, que atua em 151 municípios, conforme Figura 5. Além disso, O município de 

Sobral possui atuação tanto do SAAE, quanto da CAGECE, sendo o único município a 

apresentar essa situação. 

No meio rural, o principal prestador de serviço é o SISAR, Sistema Integrado de 

Saneamento Rural, entidade que congrega associações comunitárias com Sistema de 

Abastecimento de Água e coleta de Esgoto, localizadas na mesma bacia hidrográfica e nas 

circunvizinhas, no Estado do Ceará, é uma Associação Civil, de direito privado, sem fins 

econômicos, com personalidade jurídica, patrimônio e administração própria, regida pelo 

Código Civil Brasileiro (Leis 10.406/2002 e 11.127/2005) e pelas normas legais aplicáveis. 

Essa federação de associações tem como objetivo principal a gestão compartilhada com 

as associações comunitárias que possuem sistemas de água e/ou esgoto, para garantir sua 

operação e manutenção através da autogestão e sustentabilidade.  
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Fonte: SCIDADES, 2016. 

Figura 5: Mapa da Prestação de serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário no Estado do Ceará. 
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Em julho de 2009, foi publicada a Lei n. 14,394 que definiu a atuação da ARCE 

quanto aos serviços públicos de Saneamento Básico. Por meio desta lei, a Agência exerce 

atividades de regulação e fiscalização da prestação dos serviços de água e esgoto, através de 

auditorias técnicas, sistemáticas e periódicas, em 150 municípios operados pela CAGECE. 

Realiza, também, julgamento e mediação de conflitos entre usuários e concessionária, edição 

de resoluções e análise de propostas de reajuste e de revisão tarifária. Vale ressaltar que para a 

capital cearense, Fortaleza, não é regulado pela ARCE, mas pela Autarquia de Regulação, 

Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental – Acfor, que tem 

como objeto a regulação, fiscalização e o controle dos serviços públicos concedidos, 

permitidos ou terceirizados de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos e, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

 

2.3 Proposta de Intervenção 

 

A Proposta de Intervenção baseia-se na elaboração do: 

• Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do 

Ceará (PAAES), composto dos seguintes planos correlatos: 

o Planos Regionais de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário (1 para cada uma das 9 regiões); 

o Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da 

Região  Metropolitana de Fortaleza (PAAES - RMF); 

o Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da 

Região Metropolitana do Cariri (PAAES - RMC); 

o Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da 

Região Metropolitana de Sobral (PAAES - Sobral);Plano de 

Prestação Regionalizada da Companhia de Água e Esgoto do 

Estado do Ceará. 

Os Planos Regionais, o Plano de Prestação Regionalizada da CAGECE e os 

Planos das Regiões Metropolitanas são subprodutos do Plano Estadual, devendo ser 

elaborados a partir dele, conforme pode ser observado na Figura 6 
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Figura 6: Estruturação do PAAES 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

2.3.1 Identificação do problema 

 

Falta de planejamento do setor de saneamento, de forma que os investimentos são 

realizados sem seguir um documento formal de planejamento e sem critérios técnicos 

transparentes. 

 

2.3.2 Justificativa 

 

Além dos requisitos legais supracitados, com destaque para a Lei Complementar 

n. 162/2016, que prevê a elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário. 

 

2.3.3 Objetivo 

 

Apresentar um Termo de Referência para a contratação de empresa especializada 

nesses serviços e que as informações extraídas do contrato permitam a hierarquização das 

demandas estaduais, planejamento do investimento, mitigação de riscos pela escassez hídrica, 
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otimização dos investimentos estaduais no setor de saneamento e fortalecimento institucional 

do setor. 

 

2.3.4 Resultados e Impactos esperados 

 

Conforme supracitado, espera-se que estes documentos viabilizem a 

universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do 

Ceará, contribuindo com a promoção do bem social, a redução do déficit do setor no Estado 

do Ceará e a otimização dos investimentos a partir do planejamento.  

 

2.3.5 Ações de intervenção 

 

Os Planos objeto deste termo deverão ser desenvolvidos em estreita consonância 

com os PMSB elaborados e com a Lei Complementar 162/2016 que institui a Política 

Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Estado do Ceará, respeitando 

as características e individualidades dos Municípios. Deverá ainda, compatibilizar as 

diretrizes e metas definidas nos PMSB elaborados, observando também os planos de bacia 

hidrográfica e de desenvolvimento regional. Deve ter como objetivo: 

o Orientar a atuação do estado nas zonas urbanas e rurais; 

o Dotar os gestores públicos de instrumento de planejamento de curto, médio e 

longo prazos, estabelecendo os programas, projetos e ações que orientarão o 

desenvolvimento das políticas estadual e regionais de saneamento básico - 

componentes abastecimento de água e esgotamento sanitário, cuja 

implementação promoverá a saúde, a qualidade de vida e a proteção do meio 

ambiente; 

o Identificar os indicadores setoriais a serem incorporados ao sistema de 

informações estadual - SISANCE; 

o Adotar propostas inovadoras para os serviços abastecimento de água e 

esgotamento sanitário que contribuam para o atingimento da universalização 

do saneamento básico, ou seja, de forma que cheguem a todo cidadão, 

integralmente, sem interrupção e com qualidade, e para a sustentabilidade 

econômica e financeira dos serviços e dos investimentos necessários para a 

implantação do plano, considerando as especificidades das zonas rural e urbana 

separadamente; 
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o Dotar o Estado de instrumentos técnicos e legais que possibilitem a captação de 

recursos financeiros/investimentos para o setor de saneamento básico nas zonas 

urbana e rural; 

o Integrar as ações de saneamento básico, especialmente no âmbito regional, 

compatibilizando o planejamento entre os diversos PMSB existentes e os 

planos das demais áreas correlatas, notadamente os de recursos hídricos; 

o Prover diretrizes e propostas para a gestão e investimento do Fundo Estadual 

de Saneamento Básico (FESB); 

 

2.3.6 Atores envolvidos 

 

Para a apresentação dos atores envolvidos, montou-se o Erro! Fonte de 

referência não encontrada.: 

Quadro 1: Atores Envolvidos no Processo de Intervenção 

FUNÇÃO ATOR ENVOLVIDO IMPORTÂNCIA 

CONTRATANTE Secretaria das Cidades Coordenador da política setorial no 

estado 

CONTRATADA Empresa responsável 

pela execução dos 

serviços 

Cumprimento do Termo de Referência 

PARCEIRO 

INSTITUCIONAL 

Superintendência de 

meio ambiente 

Fornecimento de informações 

relacionadas às multas ambientais de 

saneamento básico, com destaque para 

aquelas previstas na Lei Complementar n. 

162/2016 

PARCEIRO 

INSTITUCIONAL 

Companhia de Água e 

Esgoto do Estado do 

Ceará 

Responsável pela concessão de água de 

mais de 130 municípios e a concessão de 

esgoto de mais de 70 municípios. 

PARCEIRO 

INSTITUCIONAL 

Agência Reguladora de 

Serviços Públicos 

Delegados do Estado do 

Ceará 

Responsável pela Regulação de todos os 

municípios operados pela CAGECE, com 

exceção da capital. 

PARCEIRO Agência Reguladora de Responsável pela regulação dos serviços 
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INSTITUCIONAL Fortaleza de saneamento em Fortaleza 

PARCEIRO 

INSTITUCIONAL 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Agrário 

Responsável pela execução de programas 

de saneamento na zona rural. 

PARCEIRO 

INSTITUCIONAL 

Secretaria de Recursos 

Hídricos 

Responsável pela execução de programas 

de saneamento na zona rural. 

PARCEIRO 

INSTITUCIONAL 

Secretaria de Turismo Responsável pela execução de programas 

de saneamento em locais de grande 

impacto turístico. 

PARCEIROS DA 

SOCIEDADE CIVIL 

Associações 

Comunitárias 

Garantia da participação social na 

elaboração do Plano 

PARCEIRO 

INSTITUCIONAL 

Associação de 

Prefeituras Municipais 

do Ceará 

Articulação com as prefeituras para o 

fornecimento de informações e apoio ao 

projeto 

PARCEIRO 

INSTITUCIONAL 

Prefeituras Municipais Titulares do serviço 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.3.7 Recursos necessários 

 

Para a execução das atividades será necessário principalmente recursos humanos, 

um escritório ou base em Fortaleza, veículo, computadores, banco de dados, treinamento no 

sistema de informações em saneamento rural (SIASAR) adotado pelo estado desde 2015. O 

detalhamento desses recursos pode ser observado no orçamento. 

 

2.3.8 Orçamento 

 

Para a elaboração do orçamento, adotou-se as diretrizes apontadas pelo manual 

Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias do Tribunal de Contas da União 

(2014), que define que o custo direto com salários é apropriado a partir do gasto de 

permanência dos diversos tipos de profissionais envolvidos com a execução do objeto. Para a 

definição dos valores da mão-de-obra, serviços e demais insumos necessários, adotou-se as 

planilhas de referência do SINAPI e da SEINFRA-CE. 
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O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) foi inserido no escopo da planilha 

orçamentária detalhada, apresentada no Anexo I, a fim de viabilizar a estimativa de custo. 

Vale ressaltar que se considerou para a administração central, o percentual de 20% sobre a 

somatória dos salários sem encargos sociais. A remuneração bruta da empresa foi calculada a 

partir de um percentual de 10% sobre a soma da administração central com os custos gerais e 

as despesas com pessoal. Para o cálculo dos impostos, considerou-se a legislação de 

Fortaleza, ou seja, ISS de 3%, além de PIS e Cofins. 

 

2.3.9 Viabilidade 

 

A viabilidade do projeto depende principalmente da disponibilidade de recursos 

financeiros para sua execução e da formação de uma equipe para o acompanhamento das 

atividades. 

 

2.3.10 Riscos e Dificuldades 

 

Para o desenvolvimento do Projeto, faz-se necessário identificar os principais riscos, 

conforme apresentado no Quadro 2: 

 

Quadro 2: Riscos do Projeto de Intervenção 

RISCO OU 

DIFICULDADE 

CONSEQUÊNCIA OU 

DANO 

SOLUÇÃO OU MEDIDA 

MITIGADORA 

Não participação da 

Sociedade Civil 

Decisões tendenciosas 

ou que não retratem a 

realidade do setor de 

saneamento 

Aplicação de diversas ferramentas de 

participação social, como consultas e 

audiências públicas, ampla divulgação 

nas mídias digitais, formação de fóruns 

e painéis, entre outros. 

Não participação dos 

municípios 

Inviabilização do 

PAAES 

Solicitação de designação de, pelo 

menos, dois representantes de cada 

município no processo do Plano 

Regionalizado. 

Não envolvimento das 

entidades parceiras. 

Decisões tendenciosas 

ou que não retratem a 

realidade do setor de 

Convites a todas às entidades, 

realização de eventos em diversos 

espaços e regiões, possibilitando uma 
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saneamento participação democrática. 

Falta de recursos Inviabilização do 

PAAES 

Captação de recursos junto ao FESB, 

Ministério das Cidades, Banco 

Mundial, Tesouro do Estado e outros. 

Elaboração de um orçamento 

fidedigno para previsão de gastos. 

Mudanças de gestão e 

diretrizes para o setor 

Atraso das atividades Construção de diversos cenários para a 

elaboração do PAAES. 

 

Fonte: XXXXX. 

 

2.3.11 Cronograma 

 

Para garantir o sucesso de um projeto, é necessário prever suas principais etapas e 

o tempo de duração. No Quadro 3, apresenta-se as principais etapas do projeto de intervenção 

e seu prazo, em um Cronograma de Gantt. 

Quadro 3: Cronograma de atividades do Projeto de Intervenção.  

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

2.3.12 Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

Para a Construção do Modelo de Gestão de Projeto é necessário unir os produtos 

de todos os pacotes de trabalho e discutir com a equipe interdisciplinar formada por 

representantes das entidades que influenciam diretamente no setor, especialmente a Secretaria 

das Cidades, CAGECE, ARCE e SDA. Ou seja, a construção do produto final depende do 

resultado de todas as etapas anteriores e do esforço de cada uma das equipes. 
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O cronograma e os custos serão acompanhados através de um software livre de 

gerenciamento de projetos, cujas informações serão repassadas para todos os parceiros 

mensalmente. 

Na Etapa de Plano de Trabalho, deve-se elaborar indicadores que abrajam 

fundamentalmente a qualidade dos produtos, cumprimento de prazos, participação social, 

entre outros requisitos de projetos, principalmente aqueles regidos pela legislação vigente. 
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3 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

3.1 Objeto 

 

Contratação de empresa especializada para a Elaboração do Plano Estadual de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e seus volumes complementares. 

 

3.2 Justificativa 

 

O setor de saneamento requer vultosos recursos para alcançar a universalização, 

estabelecida como diretriz pela Lei n. 11.445/2007. Desta forma, o normativo prevê a 

utilização de ferramentas de planejamento para otimizar a aplicação dos recursos, entre eles 

os planos de saneamento básico. 

Pela titularidade dos serviços serem dos municípios, é obrigatória para os mesmos 

sua elaboração, podendo ser substituído por um plano regional. Contudo, observa-se que o 

Governo do Estado do Ceará é um dos principais investidores do setor, logo, entende-se que a 

elaboração de um plano de saneamento básico evitaria investimentos aplicados em 

duplicidade na mesma região em detrimento de outras que não recebem recursos, entre outros 

problemas de características similares. 

 

3.3 Descrição do objeto 

 

A elaboração do PAAES pode ser dividida em 6 etapas, que gerarão diferentes 

produtos, conforme observado na Figura 7. 
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Figura 7: Processo de elaboração do PAAES de acordo com suas etapas e produtos 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

A primeira etapa, ou seja, o Planejamento tem como produto o Plano de Trabalho 

do Projeto de Intervenção, que deve incluir minimamente a metodologia que será utilizada, 

cronograma detalhado, indicadores de acompanhamento, recursos materiais necessários, entre 

outras atividades correlatas. 

A etapa de Diagnóstico baseia-se principalmente na coleta de dados secundários, 

ou seja, as principais fontes devem ser bases de dados disponíveis nos municípios, estado e/ou 

país, assim como visitas de campo em, pelo menos, 14 (catorze) municípios. 

O Diagnóstico deve propiciar a identificação das condições de acesso aos serviços 

e os impactos nas condições de vida da população, utilizando-se de indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais, socioeconômicos, bem como a identificação das condições 

atuais do saneamento básico conforme indicadores de eficiência e eficácia da prestação dos 

serviços e das soluções individuais adotadas, especialmente no meio rural. 

A etapa seguinte é são Programas, Projetos e Ações, na qual devem ser definidos 

os objetivos e metas de curto, médio e longo prazos, para a universalização do acesso ao 

Saneamento Básico de forma adequada à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à 

redução das desigualdades sociais, contemplando: 

• O acesso à água potável e à água em condições adequadas para outros 

usos; 
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• Soluções sanitárias, ambiental e tecnologicamente adequadas e 

apropriadas para abastecimento de água e o esgotamento sanitário, tendo 

em vista a hierarquização das demandas levantadas na etapa anterior; 

• A melhoria contínua do gerenciamento, da prestação e da sustentabilidade 

dos serviços. 

Para esta etapa, devem ser definidos diversos cenários, cuja etapa de Estudos 

Econômicos e Financeiros auxiliará na escolha e definição do melhor cenário, permitindo uma 

análise de viabilidade. Vale ressaltar que a etapa citada trata-se da elaboração de estudos 

econômico-financeiros para os programas propostos, considerando, inclusive, recursos 

municipais. 

A quinta etapa é a versão preliminar que consolida todas as etapas anteriores e 

apresenta a viabilidade dos programas, projetos e ações propostos, consolidando seus 

investimentos demandados, prazos e hierarquização de acordo com urgência e importância. 

Esta versão é submetida a Consulta Pública. 

Apesar de ter sido criada uma etapa específica para a Participação Social, vale 

ressaltar que suas atividades ocorrem durante todo o processo, inclusive durante o 

diagnóstico, sendo necessária a definição de estratégias que garantam a participação e o 

controle social. 

Por fim, a etapa chamada de Versão Final resume os processos de finalização do 

Projeto, incluindo formatação e publicação dos documentos consolidados após submissão à 

consulta pública. 

 

 

3.4 Fundamentação legal 

 

O Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário foi 

instituído pela Lei Complementar n. 162/2016. 

O Processo licitatório será conduzido de acordo com a Lei de Licitações n. 

8.666/93. 

3.5 Estimativa de custos 

 

O valor do custo estimado é apresentado, no Quadro 4, por produto e total. 

Quadro 4: Estimativa de Custo por produto. 
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Itemização Descrição do Produto 

Percentual 

para 

pagamento 

(%) 

Estimativa de 

Custo (R$) 

Produto 1 Plano de Trabalho 5            184.917,98  

Produto 2 
Relatório do Diagnóstico 

Socioambiental 
2 

             73.967,19  

Produto 3 
Relatório do Diagnóstico 

Técnico 
7 

           258.885,17  

Produto 4 
Relatório de Consulta e 

Audiências Públicas 
2 

             73.967,19  

Produto 5 
Relatório de Programas, 

Projetos e Ações 
5 

           184.917,98  

Produto 6 
Relatório de Estudos 

Econômico-financeiros 
5 

           184.917,98  

Produto 7 
Relatório da Versão 

Preliminar do PAAES 
8 

           295.868,76  

Produto 8 Relatório de Consulta Pública 2 
             73.967,19  

Produto 9 Versão Final do PAAES 10            369.835,95  

Produto 

10 

Versão Final dos Planos 

Regionais 
10 

           369.835,95  

Produto 

11 

Versão Preliminar do Plano 

de Prestação Regionalizada 

da CAGECE 

10 

           369.835,95  

Produto 

12 

Versão Preliminar do 

PAAES-RMF 
5 

           184.917,98  

Produto 

13 

Versão Preliminar do 

PAAES-RMC 
5 

           184.917,98  

Produto 

14 

Versão Final do Plano de 

Prestação Regionalizada da 

CAGECE 

10 

           369.835,95  

Produto 

15 

Versão Final do PAAES-

RMF 
7 

           258.885,17  

Produto 

16 

Versão Final do PAAES-

RMC 
7 

           258.885,17  
TOTAL         3.698.359,54  

Fonte: Elaboração Própria 

 

3.6 Critérios de julgamento 
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A qualificação e o respectivo julgamento técnico das empresas licitantes e seus 

responsáveis para a execução do objeto aqui proposto envolvem critérios de técnica e preço 

aferidos ao final pelo somatório do Índice Técnico (It), peso de 70% (setenta por cento), com 

o Índice de Preço (Ip), peso de 30% (trinta por cento), totalizando Nota Final de 100 (cem) 

pontos, conforme fórmula abaixo. 

Nfinal= (It).70% + (Ip).30% 

Para a fixação dos fatores de ponderação, optou-se pela experiência que o 

contratado precisa demonstrar experiência em conformidade com a Tabela 4, adotando-se 

60% para a técnica e 40% para o preço, considerando este último como relevância para o 

desempate das propostas, haja vista, principalmente, a provável similaridade técnica das 

empresas que poderão habilitar-se ao certame.  

Serão desclassificadas as empresas que obtiverem pontuação zero em qualquer um 

dos dois índices avaliados. 

O somatório da pontuação máxima de técnica é igual a 100 (cem) pontos, 

avaliados e contabilizados de acordo com os critérios de Capacidade Técnica da Proponente 

(máximo de 60 pontos) e a capacidade da equipe técnica da proponente (máximo de 40 

pontos). 

A Pontuação da Capacidade Técnica da Proponente (máxima de 60 pontos) é 

dividida em duas partes: 

• Experiência específica no objeto proposto, máximo de 30 (trinta) pontos; 

• Proposta Técnica, máximo de 30 (trinta) pontos; 

A nota da experiência específica será definida de acordo com Tabela 4, o melhor 

resultado será parâmetrizado com trinta pontos e os demais receberão nota proporcional de 

acordo com a parametrização. 

A Proposta Técnica será analisada a partir dos parâmetros da Quadro 5 e demais 

especificações deste TR. 

 

 

Quadro 5: Pontuação por Experiência Comprovada 

Experiência relevante na Elaboração 

de: 

Pontuação por 

comprovante 

Pontuação máxima 

do item 
Plano Estadual de Saneamento 5 10 

Plano Estadual de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário 
5 10 

Plano Regional de Saneamento 3 15 
Plano Regional de Abastecimento de Água e 3 15 
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Esgotamento Sanitário 
Plano de Prestação Regionalizada 2 10 
Plano Municipal de Saneamento 1 5 

Plano Municipal de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário 
1 5 

Fonte : Elaboração Própria 

A comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta 

licitação, deve ser feita por intermédio de Atestados ou Declarações fornecidas por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa concorrente na 

condição de “CONTRATADA”. Será desclassificada a proposta técnica da licitante que deixar 

de apresentar atestados (s) e/ou declaração (es) que comprove (m) pelo menos um dos itens 

acima descritos. 

Ratifica-se que a pontuação máxima da Experiência Técnica é 20 pontos. Os 

certificados apresentados são cumulativos. 

º Quadro 6 apresenta os critérios de avaliação e a pontuação detalhada da Proposta 

Técnica a ser apresentado pela licitante. O documento compõe-se de texto descritivo, figuras, 

planilhas e gráficos, em formato A4 e regras da ABNT. O conteúdo deve demonstrar objetiva 

compreensão de cada um dos quesitos que se pedem, dando ênfase à experiência do licitante, 

a análise dos aspectos e condicionantes físicos, ambientais e sociais do objeto tratado. Na 

avaliação serão observados, ainda: 

• o domínio dos conceitos; 

• a clareza; 

• a profundidade das explicações técnicas; 

• e a compatibilização com o escopo do trabalho.  

 

Cada subcritério estabelecido nos itens acima será avaliado isoladamente, sendo 

adotado o critério de avaliação pela comparação entre propostas e consignação de uma 

pontuação de acordo com o seguinte escalonamento: 

Insatisfatório: Serão enquadrados nesta classificação os itens de avaliação 

considerados inaplicáveis ou incompatíveis com as orientações ou com a realidade do Estado 

do Ceará e suas Regiões, ou não atendem as necessidades e aspectos mínimos indicados para 

sua execução, e para os quais a PROPONENTE não apresentou as informações e proposições 

mínimas requeridas. 

http://www.cidades.ce.gov.br/


 

43 

 
ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

Regular: Serão enquadrados nesta classificação os itens de avaliação que atendem 

às orientações, necessidades e aspectos mínimos indicados para sua execução e para os quais 

a PROPONENTE apresentou as informações e proposições mínimas requeridas, porém com 

falhas, erros ou omissões que apontam para o conhecimento insuficiente dos assuntos. 

Bom: Serão enquadrados nesta classificação os itens de avaliação considerados 

imperfeitos ou inacabados, não atendendo as orientações, necessidades e aspectos mínimos 

indicados para sua execução, e para os quais a PROPONENTE apresentou as informações e 

proposições mínimas requeridas, mas contendo erros ou omissões que, embora não 

caracterizem conhecimento insuficiente do assunto, sugerem que a proposição da 

PROPONENTE não satisfaz, adequadamente, às expectativas quanto à qualidade dos serviços 

que se propõe a realizar. 

Apresentou com distinção. Serão enquadrados nesta classificação os itens de 

avaliação que (i) atendem a todas as orientações, necessidades e aspectos indicados para sua 

plena e satisfatória execução, e para os quais a PROPONENTE apresentou informações e 

organização que indicam um conhecimento aprofundado dos assuntos relacionados ao objeto 

licitado, mostrando evidência de que oferece condições de atuar com desempenho igual ou 

superior às condições mínimas exigidas. 

 

 

Quadro 6: Descrição dos Componentes da Proposta Técnica e sua respectiva pontuação 

PROPOSTA TÉCNICA 

ITEM TEMA 

PONTUAÇÃO 

NÃO 

APRESENTOU 

APRESENTOU APRESENTOU 

COM 

DISTINÇÃO INSUFICIENTE REGULAR BOM 

1 

Conhecimento da Situação 

Atual dos Municípios em 

relação aos Planos 

Municipais de Saneamento 

0,00 (Zero) 2,00 (dois) 3,00 (três) 4,00 (Quatro) 5,00 (cinco) 

2 

Situação Atual do Sistema 

de Abastecimento de Água 

e Esgotamento Sanitário do 

Estado 

0,00 (Zero) 2,00 (dois) 5,00 (cinco) 6,00 (Seis) 8,00 (oito) 

3 Metodologia 0,00 (Zero) 2,00 (dois) 3,00 (três) 4,00 (Quatro) 9,00 (nove) 

4 
Propostas de Trabalho para 

a Solução das Questões 

Demandadas 
0,00 (Zero) 2,00 (dois) 3,00 (três) 4,00 (Quatro) 7,00 (cinco) 

5 Cronograma 0,00 (Zero) 2,00 (dois) 3,00 (três) 4,00 (Quatro) 5,00 (cinco) 

6 Recursos Materiais 0,00 (Zero) 0,5 (Meio) 1,00 (Um) 2,00 (Dois) 3,00 (cinco) 

7 Organização 0,00 (Zero) 0,5 (Meio) 1,00 (Um) 2,00 (Dois) 3,00 (cinco) 

 TOTAL    26 (Vinte e 40,00 (Quarenta) 
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Seis) 

Fonte : Elaboração Própria 

 

Em seguida serão avaliados o quadro de profissionais apresentado pela 

Proponente, conforme requisitos apresentados item 5, conforme Quadro 7. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7: Pontuação da Equipe Técnica 

EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA EQUIPE TÉCNICA DA PROPONENTE NO OBJETO DO TR 

ITEM PROFISSIONAL 
Nº MAX DE 

ATESTADOS OU 

DECLARAÇÕES 

PONT. MÁX. POR 

ATESTADO E/OU 

DECLARAÇÃO 

PONT. MÁX. DO 

ITEM 

PONTUAÇÃO 

MÁX. DO ITEM 

QNDO OS 

PROFISSIONAIS 

ESTEJAM A MAIS 

DE 1 ANO NO 

QUADRO DA 

LICITANTE 

1 Supervisor/ 

Coordenador 
3 (três) 4,00 (Quatro) 9,00 (Nove) 12 (Doze) sendo 

4,00  

(Quatro) pontos por 

Atestado ou 

Declaração 

2 Engenheiro Civil, 

Sanitarista ou 

Ambiental 

3 (três) 4,00 (Quatro) 9,00 (Nove) 12 (Doze) sendo 

4,00  

(Quatro) pontos por 

Atestado ou 

Declaração 

3 Engenheiro Civil, 

Sanitarista ou 

Ambiental, com 

experiência em 

Saneamento Rural 

3 (três) 4,00 (Quatro) 9,00 (Nove) 12 (Doze) sendo 

4,00  

(Quatro) pontos por 

Atestado ou 

Declaração 

4 Advogado 2 (dois) 4,00 (Quatro) 6,00 (Seis) 8 (Oito) sendo 4,00  

(Quatro) pontos por 

Atestado ou 

Declaração 

5 Profissional Com 

Formação Em Ciências 

Administrativas ou  

Econômicas 

2 (dois) 4,00 (Quatro) 6,00 (Seis) 8 (Oito) sendo 4,00  

(Quatro) pontos por 

Atestado ou 

Declaração 

TOTAL    30,00 (Trinta) 40,00 (Quarenta) 

Fonte : Elaboração Própria 

 

O It de cada licitante será, então, obtido de acordo com a equação abaixo:  

It = [(EEPfinal) + (RSEOfinal) + (EEETPfinal)] 

Onde:  

EEPfinal = Total de pontos adquiridos na avaliação da Tabela 02 
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RSEO = Total de pontos adquiridos na avaliação da Tabela 03 

EEETPfinal = Total de pontos adquiridos na avaliação da Tabela 04 

 

3.7 Prazo 

 

Caso haja atraso nos prazos estabelecidos pelo Cronograma (Quadro 8), estes 

devem ser devidamente registrados nos relatórios e pareceres relacionados ao contrato.  

Quadro 8: Cronograma Físico do Contrato e Programação de Desembolso 

 
Fonte : Elaboração Própria 

Este contrato terá prazo de execução de 18 meses e vigência de 30 meses.  

A avaliação do prazo será feita conforme linha de base do cronograma acordado 

no Termo de Referência ou no Plano de Trabalho.  

 

3.8 Obrigação das partes 

 

A CONTRATANTE deverá: 

 

• Supervisionar a execução das atividades da CONTRATADA e avaliar as 

entregas realizadas por esta, quando necessário; 
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• Indicar, quando necessário, a revisão de produtos do contrato por outros 

especialistas da própria CONTRATANTE, ou de colaboradores do Estado 

com grande importância estratégica para a CONTRATANTE, a fim de 

garantir a efetividade dos trabalhos; 

• Apoiar a CONTRATADA, atuando na resolução de conflitos provenientes 

do ambiente da CONTRATANTE, quando colaboradores, recursos ou 

informações causarem conflitos que impeçam o bom andamento dos 

serviços contratados; 

• Promover o constante engajamento dos colaboradores da 

CONTRATANTE com a equipe da CONTRATADA, reforçando a 

importância e criticidade do trabalho a ser realizado. 

• Designar responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do Contrato; 

• Disponibilizar 01 (um) funcionário para acompanhamento e supervisão 

das atividades previstas e Audiências Públicas; 

• Coordenar as reuniões técnicas com a CONTRATADA; 

• Participar das Oficinas preparatórias dos conteúdos das audiências 

públicas. 

• Acompanhar, supervisionar, revisar e aprovar os trabalhos e os produtos 

desenvolvidos pela CONTRATADA em todas as suas fases; 

• Disponibilizar o site da Secretaria das cidades para a Consulta Pública e 

Informações Pertinentes ao Processo de Elaboração dos Planos, após 

aprovação do material a ser divulgado; 

• Procedimentos de ordem administrativa e gerencial, necessário para os 

andamentos dos trabalhos. 

 

A CONTRATADA terá as seguintes incumbências: 

 

• A organização da logística para realização das audiências públicas, 

incluindo pelo menos, local para realização dos eventos, sistema de som, 

coffee break, material de divulgação, entre outros; 

• Entregar todos os produtos em meio digital, dentro dos prazos 

estabelecidos em Cronograma; 
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• Os custos laborais e financeiros decorrentes da execução deste objeto, tais 

como pagamentos de taxas e/ou registros serão de responsabilidade da 

CONTRATADA; 

• Cumprir com os termos deste Edital e seus Anexos; 

• A CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a infraestrutura 

física e tecnológica, abrangendo hardware, software e demais 

conveniências necessárias, bem como o pessoal especializado e os 

recursos necessários com deslocamentos para atendimento na 

CONTRATANTE, para a execução do presente serviço, observando a 

compatibilidade de ambiente operacional, padrões e critérios de segurança 

adotados pela CONTRATANTE; 

• Estar equipada com notebook, Datashow, Flip Chart e equipamentos 

eletrônicos necessários para os registros fotográficos; 

• Toda documentação técnica elaborada, será de propriedade exclusiva da 

Secretaria das Cidades, que dela se utilizará conforme melhor lhe convier, 

sendo vedado à CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a 

terceiros, qualquer dado ou documento preparado e/ou recebido para a 

execução dos serviços, salvo com prévia autorização expressa; 

• Caso o proponente julgue insuficientes os dados fornecidos, deverá 

questionar, observando os prazos previstos no Edital, não sendo aceitas 

alterações futuras de preços propostos e contratados motivadas por 

desconhecimento, omissões, enganos, erros ou outros fatores de qualquer 

característica dos serviços. 

• A CONTRATADA se obriga a manter consistentes e atualizados todos os 

entregáveis produzidos e/ou alterados durante a execução dos serviços 

conforme forem sendo solicitados por meio de OS; 

• A CONTRATADA é integralmente responsável pela manutenção de sigilo 

sobre quaisquer dados, informações contidas em quaisquer documentos e 

em quaisquer mídias, que venha a ter conhecimento durante a execução 

dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto e forma divulgar, 

reproduzir ou utilizar. 

 



 

48 

 
ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

Ressalta-se que são de propriedade da Secretaria das Cidades todas as peças de 

trabalho executadas pela CONTRATADA, tais como folhas de cálculo, boletins, memoriais, 

originais de desenhos, inclusive arquivos digitais, rascunhos e outros documentos afins, que 

serão recolhidos em seu arquivo após a conclusão dos serviços. 

 

3.9 Acompanhamento e fiscalização 

 

Considerando o extenso número de instituições envolvidas no setor, propõe-se que 

além do fiscal da contratada, o projeto seja acompanhado por uma Comissão, formada por: 

• 2 (dois) representantes da Secretaria das Cidades; 

• 1 (um) representante da Associação de Municípios do Estado do Ceará - 

APRECE; 

• 1 (um) representante do Conselho da Região Metropolitana de Fortaleza; 

• 1 (um) representante do Conselho da Região Metropolitana do Cariri; 

• 1 (um) representante da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - 

CAGECE; 

• 1 (um) representante da Agência Reguladora de Serviços Delegados do 

Estado do Ceará - ARCE; 

• 1 (um) representante do SISAR; 

• 1 (um) Conselho Estadual das Cidades. 

Esta Comissão tem como atribuições: 

• Dialogar com a sociedade, incentivando o controle social; 

• Articular junto às prefeituras, possibilitando a coleta das informações 

primárias e secundárias para elaboração do diagnóstico, assim como 

garantir a compatibilidade do instrumento com a realidade do estado e 

suas regiões; 

• Coordenar as audiências públicas; 

• Participar das reuniões técnicas com a Empresa de consultoria; 

• Acompanhar a elaboração dos Planos, conforme o presente Termo de 

Referência; 

O Plano de Prestação Regionalizada da CAGECE deve ser acompanhado por, no 

mínimo, um representante da CAGECE e um representante da ARCE. 

Serão realizados dois tipos de avaliação aos produtos do Contrato: 
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i. Avaliações do conteúdo e de consistência: poderão ser realizadas no 

decorrer da realização dos serviços, ou a partir das entregas de cada OS ou 

de cada Produto. Terão o objetivo de verificar os serviços realizados, com 

a demanda detalhada deste Termo de Referência, a fim de garantir a 

conformidade da execução com o que foi solicitado e da qualidade dos 

resultados obtidos.  

ii. Avaliações de apresentação dos produtos: os documentos entregues serão 

avaliados também quanto a critérios gerais de clareza, consistência, boa 

apresentação e organização.  

Em caso de conformidade, a CONTRATANTE emitirá um termo de aceitação ou 

parecer das entregas aprovadas.  

Em caso de não conformidade, a entrega específica será rejeitada, cabendo à 

CONTRATADA reparar os problemas apontados e submeter a entrega a nova avaliação da 

CONTRATANTE, sem qualquer custo para a CONTRANTANTE. Caso a revisão do produto 

para atendimento de requisitos gere atraso no cronograma, deve ser apresentada uma nova 

proposta para o cumprimento dos prazos. 

Para estabelecimento de uma prática de comunicação visando monitoramento e 

avaliação das entregas dos serviços, deverá ser elaborado um relatório de entrega que, além de 

detalhar as entregas realizadas, também deverá constar de todos os desvios e mudanças 

ocorridas no período, alinhando assim, as expectativas de tempo, custo e escopo executados 

até o dado período da avaliação. 

Os itens avaliados deverão ter a anuência dos membros da Comissão de 

Acompanhamento, porém não necessariamente precisarão ser fisicamente homologados por 

estes, sendo esta obrigação do Fiscal e do Gestor do Contrato designados pela Secretaria das 

Cidades. 

Após a entrega do Produto pela CONTRATADA, a CONTRATANTE deve 

responder em 15 dias úteis acerca da aprovação do produto. Caso este não seja aprovado, a 

CONTRATADA deve reestruturar o produto em 5 dias úteis, podendo este tempo ser 

prorrogado. Sendo disponibilizado o produto novamente para análise, a CONTRATANTE tem 

10 dias úteis para posicionar a CONTRATADA. 

 

3.10 Pagamento 
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A remuneração está vinculada a entrega dos produtos, conforme descrito no 

cronograma físico financeiro em anexo. 

 

3.11 Subcontratação 

 

Será permitida subcontratação de serviços que não caracterizem o objeto como um 

todo. 

3.12 Sanções 

 

A SECRETARIA DAS CIDADES descontará de faturas a vencer quaisquer 

despesas relativas a prejuízos, danos ou perdas, causadas pela CONTRATADA a terceiros, 

decorrente da execução de serviços mencionados nestas especificações, prestados à 

SECRETARIA DAS CIDADES, na vigência do respectivo contrato. 

A CONTRATADA indenizará e protegerá a SECRETARIA DAS CIDADES, a 

fiscalização e seus funcionários de todo e qualquer processo, inquérito ou ação consequente 

de qualquer dano, prejuízos ou perdas resultantes de acidentes direta ou indiretamente 

relacionados a seus trabalhos. 

O produto gerado em cada etapa do projeto deverá ser impresso e gravado em 

mídia digital (em arquivos abertos, com extensão .xls, .dwg, .doc, etc), conforme referenciado 

no Item “Apresentação” do Projeto para encaminhamento da Gestão e fiscalização do 

contrato. 

O analista, conforme fase, terá um prazo estipulado a seguir, para emitir o laudo 

técnico do projeto para a CONTRATADA, que deverá comparecer à empresa para receber o 

laudo e protocolar sua entrega. Caso não compareça, a fiscalização enviará o laudo e exigirá 

recibo comprovando a entrega. De posse do laudo, a CONTRATADA terá um outro prazo, 

também estipulado a seguir, para atender as considerações do analista. Caso o serviço não seja 

entregue no prazo estipulado, a Contratada será penalizada conforme previsto no contrato. 

Na aprovação, será emitido Laudo de Aprovação e Termo de Aprovação do 

Projeto, conforme fase do projeto. O TAP deverá ser anexado ao volume final, conforme 

explicitado anteriormente. 

A aprovação dos serviços não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela 

correção de erros posteriores à aprovação, uma vez que a verificação em campo de itens 

escolhidos aleatoriamente não oferece segurança sobre a correção dos trabalhos. 
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A não aprovação dos serviços implica em rescisão e não será paga a parcela 

referente à aprovação desta etapa. 

 

3.13 Informações complementares 

 

Toda a parte textual deverá ser apresentada considerando os formatos indicados no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 9: Apresentação dos Produtos 

ITEM DISCRIMINAÇÃO FORMATO 

001 
CORPO DO 

TEXTO 

FONTE: ARIAL/TIMES NEW ROMAN / TAMANHO: 12/ 

REGULAR (SEM NEGRITO) 

002 CAPÍTULOS 
FONTE: ARIAL/TIMES NEW ROMAN MAIÚSCULA/ 

TAMANHO: 12 / NEGRITO / ITÁLICO / SUB-LINHADO. 

003 SUBCAPÍTULOS 
FONTE: ARIAL /TIMES NEW ROMAN MAIÚSCULA / 

TAMANHO: 12 / NEGRITO. 

004 SUBITENS 
FONTE: ARIAL /TIMES NEW ROMAN MINÚSCULA/ 

TAMANHO: 12 / NEGRITO. 

005 MARGENS 
SUPERIOR: 3,0 cm / INFERIOR: 2,0 cm / ME: 3,0 cm / MD: 

2,0 cm. 

006 

FIGURAS, 

FOTOGRAFIAS, 

TABELAS E 

GRÁFICOS 

DEVERÃO SER NUMERADOS E DISCRIMINADOS 

SEQUENCIALMENTE SENDO QUE A LEGENDA 

DESTES DADOS DEVERÁ ESTAR CENTRALIZADA NA 

PARTE INFERIOR DA PÁGINA. 

FONTE PARA LEGENDA: ARIAL/ TIMES NEW ROMAN 

NEGRITO TAMANHO 8. 

007 PARÁGRAFOS ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS: 1,5 cm. 

 Fonte : Elaboração Própria 

Deverão ser utilizados nos relatórios, desenhos e memoriais as unidades do 

Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores 

expressos deverão ser indicados entre parênteses, ao lado da correspondente unidade oficial. 

A redação de todos os documentos do projeto deverá ser obrigatoriamente na 

língua portuguesa (Brasil). Toda a parte descritiva deverá ser digitada. 

Todos os relatórios correspondentes aos produtos estabelecidos nestes Termos de 

Referência deverão ser apresentados em 2 (duas) vias em meio digital, gravadas em CD 

(compact disk), em formato aberto (documento do Microsoft Office, Corel, InDesign etc), 

desde que editáveis (livres de qualquer processo de bloqueio), e fechado (PDF navegável e 

pesquisável por palavra-chave). 
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Somente o Produto Versão Preliminar e o Relatório Final requerem a entrega de 2 

(duas) vias em meio físico devidamente assinadas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se que a implementação da Política Estadual de Abastecimento de Água 

e Esgotamento Sanitário requer a implementação de ferramentas de gestão, sendo comumente 

adotado pelos estados e municípios os planos de saneamento básico. 

No Ceará, a Lei n. 162/ 2016 instituiu o Plano Estadual de Abasteccimento de 

Água e Esgotamento Sanitário, visando a otimização da aplicação dos recursos tendo em vista 

os diversos atores do setor de saneamento. Esta ferramenta permitiria ainda identificar a 

melhor estratégia para alcançar a universalização dos serviços no Estado do Ceará. 

Ressalta-se, contudo, que a implementação do Plano Estadual requer integração 

entre as partes envolvidas desde a sua elaboração, permeando a sua execução e permanecendo 

durante as periódicas revisões. Estas fundamentais para que o documento seja compatível com 

a realidade estadual. 

Além disso, recomenda-se que, além do PAAES, seja desenvolvido um sistema de 

informações que auxilie a gestão do setor e possibilite melhor acompanhamento da Política 

Estadual. 
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http://www.semace.ce.gov.br/institucional/a-semace-2/identidade/
http://www.hidro.ce.gov.br/
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APÊNDICE I – ORÇAMENTO 
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 APÊNDICE II – DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PRODUTOS 

 

Este documento apresenta o conteúdo mínimo de cada produto a ser entregue pela 

contratada. 

 

ETAPA 1: PLANEJAMENTO 

Produto 1 – Plano De Trabalho 

A organização do Plano de Trabalho deve possibilitar a identificação das 

metodologias e prazos adotados na elaboração de cada Plano. 

Como conteúdo mínimo, o Plano de Trabalho deve apresentar: 

1. Metodologia para Elaboração dos Planos, em suas diversas etapas, 

considerando a abordagem dos meios rural e do urbano, da regionalização, metropolitanos e 

da prestação regionalizada; 

2. Cronograma detalhado, discriminando as atividades dependentes e a data de 

entrega dos produtos; 

3. Recursos materiais necessários; 

4. A estrutura de gerenciamento e coordenação dos trabalhos, incluindo se haverá 

a utilização de sistemas de informação para auxiliar a gestão de processos e tempo e como as 

informações serão disponibilizadas para o CONTRATANTE. As atividades devem ser 

organizadas em Pacotes de Trabalho, explicitando-se as relações de dependência; 

5. Histograma de mão de obra com a distribuição das atividades a serem 

realizadas; 

6. As atribuições, responsabilidades e contato dos consultores; 

7. As formas utilizadas para dar publicidade no decorrer dos trabalhos, com 

propostas de metodologias de participação popular e de acesso às informações, incluindo 

definição de estratégia para sensibilização, comunicação, mobilização, capacitação da 

população, com a identificação dos diferentes atores que deverão estar envolvidos com o 

processo, considerando que a mobilização será de responsabilidade da Comissão de 

Acompanhamento e a estratégia para a realização das Consultas e Audiências Públicas; 

8. Metodologia das audiências públicas utilizando instrumentos didáticos com 

linguagem apropriada, abordando os conteúdos sobre os serviços de saneamento básico; 
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9. Indicação das fontes de coleta de dados e metodologia para a coleta de 

informações primárias e secundárias, tratamento dos dados, apresentação dos dados 

compilados; 

10. Os procedimentos que a Consultora irá adotar para atendimento das 

etapas posteriores e seus respectivos produtos; 

11. Critérios que serão adotados para a seleção dos municípios a serem 

visitados; 

12. Outros itens considerados pertinentes pela empresa consultora; 

ETAPA 2 - DIAGNÓSTICO 

 

A CONTRATADA deve adotar uma abordagem sistêmica, cruzando informações 

socioeconômicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar e registrar, com a maior 

precisão possível, a situação existente, bem como apontar os problemas e correlacioná-los 

com os componentes do setor de saneamento objeto dos estudos, de maneira integrada, 

possibilitando caracterizar suas causas e soluções. Devem ser levantados dados de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário de cada município (zonas urbana e rural). 

Para elaboração do diagnóstico, a CONTRATADA deverá coletar dados primários 

e secundários do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, junto a prestadores de 

serviços, entidades governamentais, entre outros. Vale ressaltar, que a coleta dos dados 

primários irá se restringir às visitas previstas neste termo de referência, ou seja, o trabalho é 

caracterizado principalmente pela coleta e análise dos dados secundários. 

As informações e dados podem ser obtidos por meio de coleta de amostras, 

entrevistas, audiências públicas, questionários e reuniões, podendo-se adotar outros 

expedientes, que devem ser descritos no relatório referente aos Produtos 2 e 3. Os produtos 

devem apresentar criticidade sobre os dados, analisando-os com foco na elaboração do Plano 

Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 

As principais fontes de informação devem ser as bases de dados disponíveis nos 

Municípios, no Estado e no País, e as existentes nos prestadores de serviços e, notadamente, 

as visitas de campo, entre outros. Como fontes auxiliares, inclusive, em se tratando de 

informações de outras políticas de interesse do saneamento básico, no mínimo, devem ser 

pesquisados os seguintes bancos de dados: 

◆ Atlas de Abastecimento Urbano de Água da Agência Nacional de Águas - 

ANA; 
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◆ Bancos de dados da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE; 

◆ Banco de dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos – 

COGERH; 

◆ Bancos de dados do Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – 

CPRM; 

◆ Boletins de acompanhamento da Secretaria de Saúde - SESA; 

◆ Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal 

(www.mds.gov.br); 

◆ Caderno de informação em Saúde; 

◆ Diagnósticos e estudos realizados por órgãos ou instituições regionais, 

estaduais ou por programas específicos em áreas afins ao saneamento 

(FUNCEME/COGERH...); 

◆ IDECI Gestor (http://idecigestor.ideci.ce.gov.br/); 

◆ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (www.ibge.gov.br); 

◆ Planos Municipais de Sanemaento Básico - PMSB; 

◆ Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD; 

◆ Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil - PNUD 

◆ Projeção da Demanda Demográfica Habitacional, Déficit Habitacional e 

Assentamentos Precários (www.cidades.gov.br); 

◆ Relatórios de fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados do Estado do Ceará – ARCE e Relatório de Acompanhamento dos Planos 

Municipais de Saneamento da ARCE e demais Publicações e Relatórios; 

◆ SIAGAS. Sistema de Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS 

(http://siagasweb.cprm.gov.br); 

◆ SIG Cisternas do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

◆ Sistema de Informação sobre Água e Saneamento – SIASAR; 

◆ Sistema de Informações das Cidades – Geosnic 

(www2.cidades.gov.br/geosnic); 

◆ Sistema Integrado de Saneamento Rural – SISAR; 

◆ Sistema Nacional de Informações em Saneamento (www.snis.gov.br). 

Caso seja detectada divergência de informações nos bancos de dados, esta deve 

ser analisada criticamente e deve-se estabelecer critérios para validação dos dados e/ou 

seleção do banco de dados que será utilizado, sendo indispensável a apresentação destas 
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informações no relatório a ser apresentado. 

Os produtos relacionados a esta etapa devem apresentar um capítulo referente aos 

Planos Municipais de Saneamento publicados e os prazos estabelecidos para a 

universalização, considerando investimentos previstos e realizados em água e esgoto.  

Os Programas, Projetos e Ações identificadas nos PMSBs devem ser classificadas 

pela zona de atuação (rural ou urbana, a região, o município e a população beneficiada).  

Faz-se necessário realização de visitas de campo a prestadores de serviço urbano e 

rural, sistemas de abastecimento1 de água e sistemas de esgotamento sanitário2, localidades, 

áreas de interesse social e grandes consumidores de água. Para a realização destas visitas, 

devem ser selecionadas amostras, considerando visitas em 5 (cinco) municípios da Região 

Metropolitana de Fortaleza e 1 (uma) visita para cada região que comporá o PAAES, 

contemplando as zonas rural e urbana de cada amostra. Neste contexto, serão visitados 14 

(catorze) municípios. Observe que, na região do Cariri, o munícipio a ser visitado deve 

pertencer à Região Metropolitana do Cariri. 

Devem ser realizadas 3 (três) visitas em assentamentos irregulares e/ou áreas de 

interesse social, sendo 2 (duas) na Região Metropolitana de Fortaleza e 1 (uma) na Região 

Metropolitana do Cariri. 

No caso dos sistemas selecionados, deve-se garantir que estes sejam 

estatisticamente representativos do total da população, das características socioeconômicas 

desta, das características técnicas dos serviços (tipo de fonte de abastecimento, topografia, 

etc.), além de considerar-se a disponibilidade de informações dos planos de investimentos e 

custos operacionais e demais informações consideradas relevantes pela CONTRATADA. 

Visando garantir a representação estatística dos sistemas, a amostras dos sistemas 

devem contemplar sistemas: 

• Até 2.000 ligações; 

• De 2.000 a 5000 ligações; 

• De 5.000 a 20.000 ligações; 

• Acima de 20.000 ligações. 

Os locais visitados devem ser georreferenciados com equipamento do tipo GPS de 

navegação, estando este configurado no datum SIRGAS 2000. 

                                                 
1  Sistema de abastecimento de água: manancial, adução, tratamento, reservação, rede de 
distribuição. 
2  Sistema de esgotamento sanitário: rede coletora, estação de tratamento de esgoto, 
emissário, corpo receptor. 
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Sendo identificadas as principais demandas do setor, estas devem ser organizadas  

e tratadas em ordem de prioridade, considerando importância e urgência. 

No aspecto social, o diagnóstico deve considerar as características locais e a 

realidade prática das condições socioeconômicas e culturais e as formas de organização social 

da região. Para orientar a pesquisa, deve ser elaborado um formulário ou questionário. 

Os aspectos referentes à zona urbana e rural devem ser seccionados, facilitando a 

identificação do conteúdo referente a cada uma delas.  

A análise dos dados deve ser realizada através de análise de multivariável, 

aplicando-se, por exemplo, métodos combinados de clusterização (agrupamento), permitindo 

comparação entre os municípios, pois se trata de uma metodologia de classificação, ou 

taxonômica, baseada em métodos numéricos. 

Deve-se estabelecer 5 (cinco) indicadores, ou variáveis, que devem ser 

explicitamente descritas no relatório referente aos produtos desta etapa. O número do 

indicadores pode ser alterado pela CONTRATADA, desde que apresentada justificativa e seja 

aceita pela CONTRATANTE.  

O método de clusterização definirá um número de perfis ou grupos que devem ser 

descritos e especificados no(s) produto(s). A partir deste método, é possível estabelecer o 

grupo de países com maiores demandas em desenvolvimento humano-social, abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. Os dados georreferenciados de acordo com um critério 

comum, a qualificação e a distribuição dos diferentes grupos/clusters devem ser representados 

em mapas georreferenciados. Entre as variáveis a serem adotadas, sugere-se a densidade da 

população dos municípios ou da capital. 

Os dados coletados e produzidos devem ser dispostos à CONTRATANTE, em 

ambiente específico a ser determinado pela mesma após a assinatura do contrato. 

Como atividade final dessa etapa, deverá a Consultora promover a realização de 

workshop, envolvendo a Comissão de Acompanhamento, bem como outros profissionais 

cujos conhecimentos sobre o assunto justifiquem sua participação, objetivando: 

1. Fazer a revisão e análise crítica dos dados levantados nessa etapa; 

2. Complementar a análise dos dados; 

 

Produto 2 - Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental 

 

Consiste na caracterização do Estado por meio do levantamento detalhado dos 
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dados, informações e indicadores, considerando os aspectos socioeconômicos, de saúde e 

meio ambiente. Os dados devem ser organizados considerando as realidades estadual, 

regionais e metropolitanas, além de total, urbana e rural. Ademais, devem ser categorizadas as 

informações quanto aos municípios operados pela CAGECE. 

O Diagnóstico em questão deverá compreender: 

i. Caracterização do Estado do Ceará e das regiões (área, localização, quantidade 

de municípios e outros); 

ii. Dados demográficos (dados populacionais referentes aos quatro últimos censos 

compreendendo as áreas urbana e rural, taxas de crescimento populacional, densidade 

demográfica, estrutura etária e outros). 

iii. Extensão da área rural e distribuição da sua população; 

iv. Dados ambientais (climatológicos, de vegetação, geológicos, geomorfológicos, 

de recursos hídricos; águas subterrâneas predominantes no estado e nas regiões); 

v. Identificação dos Planos de Bacia afetos e análise da compatibilidade com 

Planos Diretores, Plano de Bacia, Políticas Estaduais, entre outros. Deverá ser consultado, 

ainda, o Pacto das Águas do Estado do Ceará.  

vi. As condições de salubridade ambiental considerando o quadro epidemiológico 

e condições ambientais; 

vii. Descrição dos indicadores de renda, pobreza e desigualdade, aspectos 

gerais, aspectos urbanos e aspectos rurais; 

viii. Identificação das vocações econômicas do Estado e de novos 

empreendimentos, no contexto atual e projeções em termos das atividades produtivas por 

setor, relacionando com a demanda futura de água, mormente ao meio rural quanto à 

produção agrícola e demais atividades consumidoras de água; 

ix. Descrição dos indicadores de saúde (longevidade, natalidade, mortalidade e 

fecundidade, principais doenças relacionadas com a ausência do saneamento básico e 

veiculação hídrica, identificando as comuns nas zonas rurais e urbanas; 

x. Análise PIB Estadual/Regional, além das receitas e despesas do Estado/Região; 

xi. Análise PPA Estadual com destaque para investimentos planejados para o setor 

de saneamento básico. Para a realidade das regiões, devem ser identificadas no PPA Estadual 

as ações, programas e investimentos; 



 

63 

 
ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

xii. Caracterização das áreas de interesse social, identificando a população 

que integra essas áreas, suas dimensões, a precariedade habitacional, situação econômica e as 

carências relacionadas ao saneamento básico; 

xiii. Estimativa da capacidade de pagamento da população local com base 

em dados secundários, considerando a realidade urbana e rural; 

xiv. Análise da legislação vigente e instrumentos legais que definem as 

políticas nacional, estadual, regional sobre o saneamento básico, abastecimento de água e 

esgotamento sanitário ou que abordam o setor (lei orgânica, plano diretor, plano plurianual, 

entre outras); 

xv. Análise amostral dos contratos de prestação dos serviços relacionados a 

todos os componentes. Critérios para a seleção da amostra devem ser explicitados no Produto 

1  

- Plano de Trabalho 

O conteúdo dos Produtos deve ser objetivo, apresentando com clareza a 

metodologia adotada para o tratamento dos dados. Além disso, deve ser apresentado um 

Sumário Executivo com um resumo do conteúdo geral. 

Ao definir-se o diagnóstico Socioambiental faz-se necessário identificar as 

Cidades Polo do Estado e os municípios de sua influência. Esta identificação deve gerar um 

mapa georreferenciado que interrelacione as regiões de influência identificadas e o mapa de 

regiões apresentado na Figura 4, sendo possível identificar os municípios que estão em bacias 

diferentes da Cidade Polo que o influencia.  

Produto 3 - Diagnóstico Técnico 

 

Este capítulo do Diagnóstico visa avaliar a prestação de serviços no Estado a 

partir do conhecimento dos sistemas implantados e de seus operadores, analisando a prestação 

de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário isoladamente. A 

granulosidade dos dados para esta etapa deve ser o município. Deve-se considerar as 

especificidades das realidades urbana e rural, sendo assim, os dados devem ser seccionados. 

Desta forma, os dados devem ser organizados considerando a realidade estadual, regionais e 

metropolitanas, além de total, urbana e rural. Além disso, devem ser categorizadas as 

informações quanto aos municípios operados pela CAGECE. 

Envolvendo os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, este 

produto deverá compreender: 
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i. Política tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, identificando as tarifas aplicadas pelos prestadores de serviço no estado. No capítulo 

do rural, é imprescindível considerar a existência de prestadores rurais e os valores cobrados 

por estes; 

ii. Mecanismos de cooperação entre os entes federados para a implantação dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

iii. Identificação da estrutura organizacional do Estado com ênfase no setor de 

saneamento básico e análise de sua organização, estrutura e capacidade institucional para a 

gestão (planejamento, prestação dos serviços e controle social) dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, para se propor formas de gestão, se for o caso; 

iv. Programas em andamento cujo objeto tenha relação direta com o objeto desta 

licitação e abranja tanto regiões urbanas quanto rurais, inclusive aqueles focados no combate 

à ociosidade de rede3 e nos planos emergenciais contra a seca; 

v. Diagnóstico dos procedimentos para a avaliação sistemática de eficácia, 

eficiência e efetividade, dos serviços prestados, incluindo qualidade de água; 

vi. Levantamento dos Programas de Reuso de Águas em andamento no Estado, ou 

projetos com potencialidade de aplicação do reuso. 

 

Infraestrutura de Abastecimento de Água 

 

Ao que se refere à infraestrutura dos serviços de abastecimento de água, o 

diagnóstico deve apresentar no mínimo: 

a. Descrição dos sistemas de abastecimento de água mais representativos, 

devendo englobar textos, mapas, projetos, caso necessário, fluxogramas, fotografias e 

planilhas; 

b. Panorama dos sistemas existentes, apresentando os principais tipos de 

mananciais de cada região, e as condições gerais de captações, estações de tratamento, tipos 

de tecnologia de tratamento, aduções de água bruta e tratada, estações elevatórias, reservação, 

redes de distribuição, ligações prediais, medição (micro e macromedição), controle do 

sistema; 

c. A situação da capacidade instalada e eficiência de tratamento, etc; 

                                                 
3  Ociosidade de rede: Somatório das ligações factíveis, tamponadas e sem interligação 
domiciliar. 
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d. As principais deficiências referentes ao abastecimento de água, como 

frequência de intermitência, perdas nos sistemas, capacidade limite dos mananciais, etc; 

e. Levantamento de alternativas, possibilitando a identificação de futuros 

mananciais para abastecimento; 

f. Consumo per capita, zonas rural e urbana, e de grandes consumidores; 

g. Análise e avaliação dos consumos por setores: humano, industrial, comercial e 

público; 

h. Balanço entre consumos e demandas de abastecimento de água na área de 

planejamento, aplicado à zona urbana e rural; 

i. Estrutura de consumo (número de ligações e economias volume consumido por 

faixa), ou seja, classificado por consumidor; 

j. Estrutura de tarifação e índice de inadimplência, classificado por tipo de 

consumidor; 

k. Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; 

l. Indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de 

qualidade dos serviços prestados, nos âmbitos rural e urbano; 

m. Investimentos planejados e em andamento, objeto de aportes municipais, 

estaduais e federais, bem como investimentos realizados nos últimos 5 anos, identificando 

claramente aqueles cujo objeto é na zona rural ou na zona urbana. 

n. Identificação das comunidades rurais representativas atendidas por sistemas de 

abastecimento de água, o tipo de manancial, a data de construção do sistema, qual o prestador 

de serviço e o número de pessoas atendidas pelo mesmo. 

No âmbito do Saneamento Rural, a inclusão do Modelo de Gestão SISAR no 

diagnóstico dos Planos objeto deste edital é substancial, além de ser necessário identificar 

outras soluções adotadas pelas comunidades rurais. 

As informações devem ser segregadas em urbano e rural, assim como nas regiões, 

sendo possível identificar o índice de cobertura de cada região e o índice de atendimento das 

mesmas. 

Infraestrutura de Esgotamento Sanitário 

 

Ao que se refere à infraestrutura dos serviços de esgotamento sanitário, o 

diagnóstico deve apresentar no mínimo: 
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a. Descrição dos sistemas de esgotamento sanitário representativos, que deverá 

englobar textos, mapas, projetos, quando aplicável, fluxogramas, fotografias e planilhas; 

b. Análise crítica e avaliação da situação atual dos sistemas de esgotamento 

sanitário, incluindo todas as estruturas: ligações prediais, redes de coleta, interceptores, 

estações elevatórias, emissários, estações de tratamento e controle do sistema. Deverá ser 

informada a capacidade instalada e a ociosa por falta de interligação, a eficiência de 

tratamento, etc; 

c. Deverão ser informadas as principais deficiências referentes aos sistemas de 

esgotamento sanitário, incluindo falta de licenciamento ambiental que podem ser 

correlacionados a outros dados coletados para análise; 

d. Dados dos corpos receptores existentes (qualidade, vazão, usos de jusante, etc); 

Análise e avaliação das condições atuais de contribuição dos esgotos domésticos e                  

especiais (produção per capita e de consumidores especiais); 

e. Balanço entre geração de esgoto e capacidade do sistema de esgotamento 

sanitário existente na área de planejamento; 

f. Número de ligações e, volume produzido por faixa, elencando as ligações 

ociosas por município e região; 

g. Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento;  

h. Indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de 

qualidade dos serviços;  

i. Investimentos planejados e em andamento, objeto de aportes municipais, 

estaduais e federais, bem como investimentos realizados nos últimos 5 anos. 

j. Levantamento de programas e técnicas para a solução do esgotamento sanitário 

nas regiões rurais. 

Estas informações, devem contemplar, sempre que possível, todos os sistemas, 

formais e informais, e cujos serviços são operados pela CAGECE, SAAE, Prefeituras 

Municipais, SISAR e prestadores comunitários. A organização dos documentos deve facilitar 

a identificação dos aspectos urbanos e rurais.  

Produto 4: Relatório De Consulta E Audiências Públicas 

 

Diretrizes para as Audiências Públicas 

Audiência Pública é um instrumento de promoção do diálogo com os atores 

sociais, podendo ser utilizado para buscar alternativas para a solução de problemas que 
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contenham interesse público relevante ou colheita de informações, propostas e críticas.  

As Audiências Públicas, realizadas no âmbito deste TR, tem como objetivo central 

a veiculação de informações e a ampla discussão de temas dos Planos de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário. A Consultora deverá acompanhar cada uma das reuniões e 

elaborar o Relatório da Audiência Pública, contendo informações básicas das audiências, 

como local de realização, participantes da mesa, lista de presença, tempo de duração e sua ata, 

além de registros fotográficos. Os relatórios devem conter ainda os encaminhamentos e 

sugestões que surgirem durante a realização da audiência. 

As sugestões apresentadas durante as Audiências e Consultas Públicas devem ser 

organizadas de forma que seja possível em momento posterior identificar aquelas que foram, 

ou não, incorporadas aos Planos. Caso a sugestão não seja acolhida, deve haver registro da 

motivação. 

O público-alvo das audiências será composto de gestores municipais, vereadores, 

representantes de organizações não governamentais e da sociedade civil organizada, dos 

técnicos do setor, membros dos Conselhos Municipais de Saúde, de Meio Ambiente e de 

Planejamento Urbano, representantes das universidades, além da população em geral. Sendo 

importante a participação dos membros da Comissão de Acompanhamento. 

Também é de responsabilidade da Consultora, a elaboração e preparação dos 

materiais para as Audiências Públicas (ofícios, cartas, banners eletrônicos para e-mail, e pauta 

a ser cumprida nas reuniões), devendo estar prontos 30 (trinta) dias antes de cada audiência, 

para aprovação da CONTRATANTE. Esta deve aprovar o material em tempo hábil para que o 

material seja divulgado, pelo menos, 15 (quinze) dias antes do evento. 

Para a execução da Audiência Pública deverá seguir a Legislação (Lei Federal nº 

9.784/99 - Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257/01 e Resolução nº25 do Conselho 

Nacional das Cidades) 

Serão realizadas 9 Audiências Públicas referentes ao PAAES e 2 referente ao 

Plano das Regiões Metropolitanas, nestas devem ser convidados representantes dos 

municípios das RMs. Totalizando, portanto, a realização de outros 11 eventos. 

As Audiências Públicas referente ao PPSR-CAGECE são contempladas pelas 

Audiências Públicas do Plano Estadual.  

O material produzido para as Audiências Públicas (convites, cartas, apresentação, 

folders, entre outros) deve estar de acordo com a identidade visual do Governo do Estado do 

Ceará e possuir a logo da Secretaria das Cidades. 
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As memórias dos eventos realizados devem ser organizadas, catalogadas, 

sumariadas e irão subsidiar todo o processo de elaboração dos produtos. 

Diretrizes para as Consultas Públicas 

 

O Plano de Trabalho deverá prever a realização de uma Consulta Pública durante 

a Etapa de Diagnóstico visando a coleta de informações para subsidiar o processo. 

O prazo de contribuição será de 20 (vinte) dias corridos, no mínimo, subdivididos 

em 10 (dez) dias corridos antes da realização das Audiências Públicas, permanecendo 

disponível por este mesmo período após o encerramento destas.  

As Consultas Públicas serão realizadas por meio de um link (endereço eletrônico) 

que estará disponível no site (sítio virtual) da Secretaria das Cidades, bem como no site do 

IDECI. 

É de responsabilidade da CONTRATADA, a gestão e consolidação das sugestões 

recebidas durante o período de Consulta Pública, devendo ser entregue a SCidades em meio 

físico e digital, possibilitando a identificação de sugestões que foram incorporadas e as 

justificativas daquelas que não o foram. Em meio físico, devem ser entregue às sugestões que 

foram feitas desta maneira. 

Conselho Estadual das Cidades 

 

Conforme orientado pela Lei Complementar nº 162/2016, os documentos 

produzidos para o Plano devem ser submetidos à análise e opinião do ConCidades. 

Esta submissão deve ocorrer a partir da publicação dos arquivos em meio 

eletrônico e divulgação do mesmo através de correspondência oficial, sendo esta enviada pela 

CONTRATANTE. Além disso, deve ser realizada uma apresentação ao Conselho em uma de 

suas reuniões, sob a responsabilidade da CONTRATADA. Caso seja necessária a convocação 

de uma reunião extraordinária, a Secretaria das Cidades se responsabilizará pelo ato. 

ETAPA 3 – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

 

Produto 4 – Relatório De Programas, Projetos E Ações 

 

O produto desta etapa deve definir os objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazos, para a universalização do acesso ao Saneamento Básico de forma adequada à saúde 

pública, à proteção do meio ambiente e à redução das desigualdades sociais, contemplando: 
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• O acesso à água potável e à água em condições adequadas para outros usos; 

• Soluções sanitárias, ambiental e tecnologicamente adequadas e apropriadas 

para abastecimento de água e o esgotamento sanitário, tendo em vista a hierarquização das 

demandas levantadas na etapa anterior; 

• A melhoria contínua do gerenciamento, da prestação e da sustentabilidade dos 

serviços. 

As informações devem ser organizadas conforme o tipo de serviço (água ou 

esgoto) e o cenário estadual e regional, informando sobre a situação geral, urbana e rural. 

Além disso, devem ser categorizadas as informações quanto aos municípios operados pela 

CAGECE. 

Na definição dos objetivos e metas, deve-se considerar a demanda por expansão, 

renovação e reposição de ativos, principalmente no tratante à CAGECE e a formulação do 

Plano de Prestação Regionalizada. 

O Planejamento do setor deve ser realizado a partir da construção de cenários que 

considerem o campo estratégico, estabelecendo visões de futuro consistentes, otimizando o 

processo decisório. Sendo estimada a população urbana e rural em um horizonte de 20 anos, 

relacionando-a com a distribuição demográfica, o crescimento da demanda de água (rural e 

urbana). 

A partir das informações preconizadas no Plano Nacional de Saneamento Básico - 

PLANSAB, deve-se compatibilizar com as realidades Estadual e Regionais. Estabelecendo-

se, então, um cenário de referência, ou seja, aquele cenário a ser alcançado em um horizonte 

de tempo pré-determinado de curto, médio e longo prazo. A partir desse cenário, devem ser 

instituídos indicadores que serão acompanhadas pelo Sistema de Informações em Saneamento 

do Estado do Ceará – SISANCE. 

A construção dos cenários, utilizando-se do método Delphi, deve levar em 

consideração as previsões dos PMSBs publicados e demais informações da Etapa de 

Diagnóstico, principalmente a análise dos grupos/clusters apresentados. 

A metodologia de análise dos dados e construção dos cenários deve ser 

apresentada à CONTRATADA no Plano de Trabalho, devendo ser validada pela 

CONTRATANTE. Caso uma das partes identifique necessidade de alteração da metodologia 

de análise dos dados, deve comunicar a outra, por escrito, para que seja acordado entre as 

duas partes a metodologia que sera adotada. Sugere-se, contudo, a modelagem de Redes 

Bayesianas, que são usadas para modelar as interações de variáveis, considerando, inclusive, a 
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probabilidade de alteração de variáveis em relação a outras. Esse tipo de método facilita a 

modelagem de cenários probabilísticos através de uma interface gráfica e pode gerenciar a 

ausência de dados. Os gráficos e cenários construídos devem ser apresentados no painel de 

especialistas. 

Deve haver um capítulo, neste relatório, específico para a tratativa do 

Acompanhamento dos Programas, Projetos e Ações a partir do SISANCE, considerando que 

há o módulo do rural para acompanhar as iniciativas de Saneamento Rural. 

As formas de alcance do cenário de referência estão associadas à proposição e 

implantação de programas, projetos e ações para a universalização dos serviços de 

saneamento básico no estado. É imprescindível a construção do documento que sejam 

observadas as peculiaridades das zonas urbanas e rurais, conforme explicitado na Lei 

162/2016, que estabelece um capítulo específico ao Saneamento Rural e considera as soluções 

individuais como adequadas, ao contrário da zona urbana, a qual deve ser dada prioridade às 

soluções coletivas. 

As informações devem estar seccionadas em estadual e regional, total, rural e 

urbana. 

Devem ser previstos sistemas, instrumentos e mecanismos de gestão apropriados, 

visando o cumprimento dos objetivos e metas, e para assegurar a sustentabilidade da 

prestação dos serviços que contemplem: 

▪ A compatibilização com os planos das bacias hidrográficas, os planos estaduais 

de resíduos sólidos e de drenagem urbana, os planos de desenvolvimento urbano integrado e 

os planos setoriais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário das regiões 

metropolitanas e os planos municipais e regionais de saneamento; 

▪ Integração interinstitucional do setor de saneamento visando a modelagem da 

gestão através do SISANCE e do FESB. Para a realização desta atividade, deve-se considerar 

as diversas instituições estaduais que atuam diretamente ou indiretamente com o 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, promovendo soluções coletivas ou 

individuais; 

▪ As condições técnicas e institucionais para a garantia da qualidade e segurança 

da água para consumo humano e os instrumentos para a informação da qualidade da água à 

população; 

▪ Previsão de demanda de água para área de planejamento, ao longo dos 20 anos 

e curva de demanda de água para esse período. 
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▪ Previsão da vazão de esgotos ao longo dos 20 anos, incluindo estimativas de 

percentual tratado; 

▪ Quantificação dos investimentos necessários, por unidade de planejamento e 

zona de atuação (rural e urbano), para fomentar a universalização do abastecimento de água e 

do esgotamento sanitário. Abordando metas, indicadores e responsabilidades. Devem ser 

observadas oportunidades de atuação do FESB e indicadores para compor o SISANCE, assim 

como, no contexto da Prestação Regionalizada dos Serviços da CAGECE; 

▪ Plano de investimento para o Estado, considerando sua estrutura gerencial e a 

melhor estratégia para atingir a universalização dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, apontando sugestões para os editais a serem lançados pelo fundo. O 

programa de investimento proposto ao FESB deve contemplar as zonas rurais e urbanas; 

▪ A visão integrada e a articulação dos serviços de saneamento básico nos seus 

aspectos técnico, institucional, legal e econômico; 

▪ A interface, a cooperação e a integração com os programas de saúde, de 

habitação, meio ambiente e de educação ambiental, de urbanização e regularização fundiária 

dos assentamentos precários bem como as de melhorias habitacionais e de instalações 

hidráulico-sanitárias; 

▪ O monitoramento dos impactos gerados à saúde, a partir de uma articulação 

com a Secretaria Estadual da Saúde – SESA, e com os demais órgãos e/ou instituições 

competentes, de modo a avaliar a evolução do abastecimento de água e do esgotamento 

sanitário a partir da aplicação da Lei 162/2016. 

▪ A integração com a gestão eficiente dos recursos naturais, em particular dos 

recursos hídricos; 

▪ O atendimento da população rural dispersa mediante a utilização de soluções 

compatíveis com suas características sociais e culturais. Inclusive, devem ser analisadas 

oportunidades de apoio ao Modelo de Gestão SISAR e outras soluções de associações 

comunitárias; 

▪ A elaboração de estratégias de investimento que contribuam com a 

sustentabilidade da prestação de serviço no meio rural, como aplicação de tecnologias para a 

redução de perdas e consumo de energia elétrica, ou relacionadas ao Modelo SISAR; 

▪ A educação ambiental e mobilização social como estratégia de ação 

permanente, para o fortalecimento da participação e controle social, respeitados as 

peculiaridades locais e assegurando-se os recursos e condições necessárias para sua 
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viabilização. Ratifica-se que as estratégias de mobilização social e educação ambiental devem 

considerar as especificidades do meio urbano e rural; 

▪ A adoção de política de subsídios para a população de baixa renda, incluída a 

definição de parâmetros e critérios para a aplicação de taxas e tarifas sociais; 

▪ A prevenção de situações de risco, emergência ou desastre; 

▪ As necessidades reais e os anseios da população nas projeções de cenários 

futuros; 

▪ No tratante ao Plano de Prestação Regionalizada da CAGECE, deve-se 

considerar desenvolvimento institucional da prestação dos serviços com qualidade, nos 

aspectos gerenciais, técnicos e operacionais, valorizando a eficiência, a sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental das ações, a utilização de tecnologias apropriadas, considerando 

a capacidade de pagamento dos usuários e a gestão participativa dos serviços; 

Neste relatório devem ser expostos os Programas, Projetos e Ações previstos para 

a composição dos Planos, relacionando-os com os tipos de serviço a qual se referente (gestão 

do setor, abastecimento de água ou esgotamento sanitário nos meios rurais e urbanos) e aos 

objetivos e metas com os quais contribui. 

Além disso, devem ser organizados a partir de uma Matriz GUT (Gravidade, 

Tendência e Urgência), ou seja, devem ser estabelecidas as condições de causa e consequência 

relacionadas às ações, determinando sua urgência e prioridade a partir de critérios adotados, 

que devem ser explícitos e de metodologia detalhada no corpo do relatório. Quaisquer fontes 

utilizadas para estabelecimento destes critérios devem ser devidamente identificadas, 

facilitando a tomada de decisão pela administração pública em situações adversas e a 

reformulação da Matriz, caso haja mudanças significativas nos cenários estabelecidos. A 

Contratada pode propor estratégias para análise dos dados que complementem ou substituam 

esta. 

A CONTRATADA deve atentar-se para que a compatibilidade com os objetivos e 

metas do plano de bacia hidrográfica, bem como de outros planos (plano plurianual, diretor, 

etc.), seja observada.  

Conforme supracitado, o conteúdo deve ser organizado por componente (água e 

esgoto), pela abrangência, pela zona de atuação (rural e urbana) e explicitar aqueles que 

abrangem somente o território das regiões metropolitanas ou dos municípios operados pela 

CAGECE. 

Em cada projeto será identificado o programa a qual pertence, o objetivo, as 
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ações, os benefícios (impactos positivos), as metas e prazos, os custos totais estimados de 

curto, de médio e de longo prazo, fontes de financiamento, as responsabilidades (Entidade 

Estadual, Prefeituras, prestadores de serviços, comunidades, entre outros envolvidos) pela 

implantação dos projetos e ações, bem como o impacto quantitativo na elevação da cobertura 

do município, em termos percentuais, admitidas soluções graduais e progressivas, observando 

a compatibilidade com os demais planos setoriais, as oportunidades de atuação do FESB e dos 

recursos do Tesouro (Estado), investimentos privados interação com o SISANCE/SIASAR. 

Deve-se considerar ainda recursos de fontes internacionais. 

Neste contexto, o referido produto deve contemplar: 

◆ Os objetivos e metas estaduais, regionais e metropolitanas, em curto, médio e 

longo prazo, garantindo que a universalização dos serviços públicos de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário ocorra progressivamente em todo o território estadual; 

◆ As diretrizes e orientações para investimentos em expansão, renovação e 

reposição dos ativos vinculados aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário; 

◆ As diretrizes para as ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

em áreas de especial interesse ambiental, social e econômico; 

◆ As diretrizes para a adoção de ações emergenciais e de contingências, em 

especial com vistas a fomentar projetos que articulem com a sociedade civil medidas que 

facilitem a distribuição de água potável para as comunidades e municípios afetados pela seca; 

◆ Os procedimentos para monitoramento e a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas e executadas; 

◆ Diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de 

demanda temporária; 

◆ Regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas na 

prestação de serviços,; e 

◆ Estratégias para fomentar a redução do consumo de água no âmbito da 

prestaçao dos serviços. 

As ações previstas no Plano devem ser de caráter estruturante ou não estruturante, 

com objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, dentro do horizonte de planejamento, 

para cada um dos componentes dos Planos. Nestes programas, deverão ser distribuídos todos 

os projetos e respectivas ações para a universalização dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, identificando-se seus custos para captação de recursos junto às 
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diversas instâncias do governo. 

No âmbito das Regiões Metropolitanas, deve ser estabelecido 1 (um) programa de 

natureza estruturante para desenvolvimento institucional do setor de saneamento básico - 

componentes abastecimento de água e esgotamento sanitário, que preveja de forma 

permanente o fortalecimento das capacidades técnica, gerencial, econômica e financeira das 

instituições intervenientes do setor com vistas à coordenação e integração das ações no âmbito 

dos municípios integrantes e do PAAES. 

ETAPA 4 – ESTUDOS ECONOMICOS E FINANCEIROS 

 

Produto 5 – Relatório De Estudos Econômicos e Financeiros 

 

Os Estudos Econômico-Financeiro deverão ser elaborados para programas, 

projetos e ações. Especificamente ao que concerne aos Planos das Regiões Metropolitanas, 

devem ser considerados os recursos municipais. 

Neste contexto, deve-se considerar como referências fundamentais: 

a) O horizonte temporal de planejamento de 20 (vinte) anos para a 

implementação dos programas, projetos e ações no âmbito do presente processo de 

planejamento; 

b) Os objetivos e as metas imediatas, de curto, médio e longo prazos, para a 

universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, e a hierarquização acordada 

junto à CONTRATANTE; 

c) As estimativas das necessidades de investimentos tanto para a 

universalização do acesso a cada um dos serviços de saneamento básico no município, 

quanto para a reposição dos ativos já utilizados na prestação de tais serviços; 

d) As estimativas da demanda pelos serviços de saneamento básico no estado, 

estabelecidas com base na evolução quantitativa da população atendida por tais serviços; 

e) A adoção de práticas eficientes de gestão e de prestação dos serviços, 

baseadas em tecnologias apropriadas à realidade local; 

f)  A taxa de desconto de 12% (doze por cento) ao ano, aplicável ao fluxo de 

caixa representativo dos ingressos e desembolsos associados à prestação e expansão dos 

serviços de saneamento básico no horizonte de planejamento considerado; 
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g) A alternativa institucional selecionada para a prestação dos serviços, de 

modo a assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela política pública de 

saneamento básico. 

A partir das referências anteriores, a elaboração do estudo de viabilidade 

econômico-financeira implicará a utilização, pelo menos, das seguintes informações: 

a) Despesas de Exploração dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, entendidas como os dispêndios realizados para a exploração dos 

serviços, compreendendo as despesas com pessoal, produtos químicos, energia elétrica, 

serviços de terceiros, água importada, esgoto exportado, despesas fiscais ou tributárias 

computadas nas Despesas de Exploração composta pelas despesas de pessoal, despesas de 

material, despesas de serviços de terceiros, despesas gerais e despesas fiscais (DEX), além 

de outras despesas associadas à prestação dos serviços; 

b) Base de ativos vinculados à prestação dos serviços, com a informação de 

sua vida útil, da data de sua incorporação aos serviços, de seu valor líquido e, quando 

possível, da fonte dos recursos utilizados na sua constituição; 

c) Gastos com Investimentos a serem realizados anualmente para reposição 

dos ativos necessários à manutenção dos atuais níveis de prestação dos serviços e para a 

expansão necessária ao alcance das metas de universalização; 

d) Receitas da Prestação dos Serviços, as quais compreendem as receitas das 

tarifas aplicadas aos volumes faturáveis e também outras receitas provenientes da 

prestação de diversos serviços associados àqueles serviços de saneamento originalmente 

delegados, bem como as taxas, caso existentes; 

e) Taxa de inadimplência dos usuários dos serviços de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário; 

f) Capacidade de pagamento dos usuários, com base em dados secundários 

referentes às condições socioeconômicas da população levantados na elaboração do 

diagnóstico da prestação dos serviços de saneamento básico; 

g) Fontes potenciais de financiamento para os programas, projetos e ações 

planejadas. 

As Despesas de Exploração e as Receitas da Prestação dos Serviços serão 

projetadas anualmente para o período de planejamento, devendo ter como referência as 

informações contábeis disponibilizadas pelo prestador dos serviços relativas ao mais recente 

findo exercício social, expressas em razão dos volumes faturados (R$/m3), e as projeções para 
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os volumes faturados de água e de esgoto. Alternativamente, poderão ser utilizados como base 

para as projeções os valores para as despesas de exploração disponíveis no Sistema Nacional 

de Informações de Saneamento – SNIS. Ademais, tais valores referentes às Despesas de 

Exploração devem ser ajustados de forma a refletir um nível adequado de eficiência, 

estabelecido a partir de análise comparativa (benchmarking) elaborada a partir de dados do 

SNIS. 

De modo resumido, o estudo de viabilidade deve ser estruturado em torno das 

seguintes etapas principais, com generalização das informações: 

a) Estimativas dos investimentos necessários nos sistemas, a partir das 

ampliações e adequações previstas ao longo de todo o período de planejamento (20 anos), 

considerando as imediatas (até o segundo ano), de curto prazo (do terceiro ao quinto ano), 

médio prazo (do sexto até o décimo ano) e longo prazo (do décimo primeiro até o vigésimo 

ano); 

b) Estimativas das despesas anuais de exploração, a partir das projeções de 

demandas de água, contribuições de esgotos; 

c) Estimativas das receitas tarifárias e/ou de taxas (água, esgoto), bem como da 

prestação de outros serviços (indiretos) associados aos serviços de saneamento básico 

delegados; 

d) Estimativa do valor anual referente à depreciação/amortização dos ativos 

vinculados à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

e) Elaboração do fluxo de caixa, construído a partir das informações referentes 

aos desembolsos (investimentos e despesas de exploração) e aos ingressos (receitas de 

tarifas e/ou taxas e serviços) estimados para o período de planejamento; 

f)  Cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo de caixa, considerando a 

taxa de desconto de 12% (doze por cento) ao ano; 

g) Caso identificada a não viabilidade econômico-financeira dos serviços de 

saneamento básico, devem ser procurados mecanismos disponíveis para consecução dessa 

viabilização, em termos de redução de Despesas de Exploração (DEX), adequações nas 

receitas ou repasses a fundo perdido. 

Em um cenário de inviabilidade econômico-financeira dos serviços de saneamento 

básico, resultante de insuficiente capacidade de pagamento dos consumidores de tais serviços 

para arcar com as tarifas requeridas, a fim de alavancar o processo de universalização dos 

serviços, pode ser considerada tanto a adoção de Subsídios Diretos para a população de baixa 
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renda, desde que identificadas as fontes dos recursos necessárias, quanto adoção de Subsídios 

Cruzados entre diferentes serviços de saneamento básico e diferentes categorias de 

consumidores, desde que identificada os originadores e os destinatários de tais subsídios. 

Em relação aos serviços de saneamento básico, realizados por meio de pequenos 

sistemas e operados por entidades de natureza comunitária ou pela Prefeitura Municipal, 

comprovadamente inviáveis, deverão ser identificadas as fontes de recursos financeiros não 

onerosos destinadas a assegurar a provisão dos recursos financeiros necessários à sua 

continuidade e eventual expansão, de acordo com as metas estabelecidas. 

Ainda de acordo com a Lei 11.445/2007, em seu §4º, art.11, o Plano de Prestação 

Regionalizada da CAGECE deve se referir ao conjunto dos municípios por ela abrangidos. 

Nesse contexto, a análise de viabilidade no âmbito do Plano Regional implica as seguintes 

etapas: 

1. Consolidação dos Investimentos, das Despesas de Exploração e das Receitas da 

Prestação dos Serviços referentes aos municípios integrantes da região de referência, 

considerando os Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB existentes;  

2. Adequação dos valores constantes dos PMSB existentes à realidade regional, 

com a eliminação de sobreposições de programas e ações estabelecidos para municípios 

integrantes da mesma região de referência, e a hierarquização daqueles programas e ações; 

3. Elaboração do fluxo de caixa, construído a partir da consolidação das 

informações referentes aos desembolsos (investimentos e despesas de exploração) e aos 

ingressos (receitas de tarifas e serviços) estimados para o período de planejamento para os 

municípios constituintes da região; 

4. Cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo de caixa, considerando a 

taxa de desconto de 12% (doze porcento) ao ano. 

A fim de viabilizar, sob a perspectiva econômico-financeira, a prestação 

regionalizada dos serviços de saneamento básico, há de se considerar o ajuste temporal dos 

desembolsos e ingressos previstos no âmbito dos diversos planos municipais existentes, 

harmonizando os seus fluxos ao longo do período de planejamento. 

No âmbito da prestação regionalizada, a existência de desigualdades na 

capacidade de pagamento dos consumidores de tais serviços para arcar com as tarifas 

requeridas autoriza a adoção de política de subsídios cruzados entre os consumidores dos 

diferentes municípios, desde que identificada os originadores e os destinatários de tais 

subsídios. 
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Os resultados devem ser apresentados de forma organizada e de fácil 

entendimento. 

ETAPA 5 – VERSÃO PRELIMINAR 

 

As diretrizes deste tópico contemplam os Produtos 7 e 8, referentes à Versão 

Preliminar do PAAES e Planos Regionais. 

Versão Preliminar do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Após a conclusão dos Estudos Econômico-financeiros, identificando a viabilidade 

dos Programas, Projetos e Ações, deve-se consolidá-los com seus investimentos, prazos e 

hierarquização por urgência e importância. 

Faz-se necessário, ainda, desenvolver mecanismos de avaliação, acompanhamento 

e revisão dos Planos. Assim, além do que fôra previsto para esta etapa, a Versão Preliminar 

deve conter: 

a. Conteúdo mínimo, periodicidade, e mecanismos de divulgação e acesso dos 

relatórios com os resultados do monitoramento da implementação do plano, bem como da 

íntegra das informações que os fundamentaram; 

b. O detalhamento do processo de acompanhamento dos planos, considerando sua 

divulgação em Diário Oficial e a utilização do SISANCE para monitoramento dos 

indicadores, relacionados às metas estabelecidas. 

c. O detalhamento do processo de revisão do plano com a previsão das etapas 

preliminares de avaliação e discussões públicas descentralizadas no território e temáticas 

(sobre cada um dos componentes); e da etapa final de análise e opinião dos órgãos colegiados 

instituídos (conferência, conselho, etc); e 

 

ETAPA 6 – RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 

Com a aprovação da Versão Preliminar do Plano Estadual aprovada, assim como 

as versões dos Planos Regionais, deve-se abrir os documentos para Consulta Pública. 

O Produto 6, portanto, deve consolidar os resultados dos dois procedimentos. 

Diretrizes para as Consultas e Audiências Públicas 

O prazo de contribuição será de 20 (vinte) dias corridos, no mínimo, subdivididos 

em 10 (dez) dias corridos antes da realização das Audiências Públicas, permanecendo 

disponível por este mesmo período após o encerramento destas.  

As Consultas Públicas serão realizadas por meio de um link (endereço eletrônico) 
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que estará disponível no site (sítio virtual) da Secretaria das Cidades. 

As prefeituras e secretarias municipais responsáveis pela coordenação dos 

serviços de saneamento devem ser convidadas a participar da consulta públicas por meio de 

ofícios e e-mails. 

É de responsabilidade da CONTRATADA a gestão e consolidação das sugestões 

recebidas durante o período de Consulta Pública, devendo ser entregue a SCidades em meio 

físico e digital, possibilitando a identificação sugestões que foram incorporadas e as 

justificativas daquelas que não o foram. Em meio físico, devem ser entregue às sugestões que 

foram feitas desta maneira. 

Diretrizes para o Painel de Especialistas. 

 

A CONTRATADA deverá definir um Facilitador para a pesquisa, assim como a 

Comissão de Acompanhamento, ou a CONTRATANTE, deve indicar um representante para 

acompanhar a etapa. 

O Perfil dos especialistas a serem consultados deve ser definido no Plano de 

Trabalho e aprovado pela CONTRATANTE, prevendo-se a aplicação do método de Delphi ou 

estratégia similar. 

Considerando a abordagem do Saneamento Rural, é fundamental que, entre os 

especialistas convidados, esteja um grupo com conhecimento e experiência em soluções de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário na zona rural. 

A consulta poderá ser virtual, não havendo necessidade de uma reunião presencial 

entre todos os convidados. 

Deve ser elaborado um formulário que irá ser enviado aos especialistas para 

consulta e posterior análise. Deve conter perguntas objetivas e subjetivas, que podem ser 

feitas sob a forma de questionários ou enquetes, proporcionando o alinhamento de pontos em 

comum entre as opiniões. As questões subjetivas permitem sugestões de melhoria sem o 

direcionamento de itemização. 

As perguntas devem ser divididas em blocos: 

1. Perguntas gerais que garantam a compreensão ampla das opiniões dos peritos, 

especialmente sobre o cenário de referência e os programas, projetos e ações de investimento. 

2. Questões específicas, evitando conteúdos irrelevantes. 

3. Questões que auxiliem a tomada de decisão, abordagem sobre os riscos e sobre 

a hierarquização das propostas, estabelecendo a relação tempo e importância. 
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É de responsabilidade da CONTRATADA a gestão e consolidação das sugestões 

recebidas durante o período do Painel de Especialistas, devendo ser entregue a SCidades em 

meio digital, possibilitando a identificação sugestões que foram incorporadas e as 

justificativas daquelas que não o foram. 

ETAPA 7 – VERSÃO FINAL 

Após sua formatação, edição e correção de quaisquer pendências ainda existentes, 

os capítulos referentes às regiões, devem ser utilizados para elaboração dos Planos Regionais. 

Além disso, cada um dos produtos que compõe essa etapa devem apresentar um 

Sumario Executivo, ou seja, uma síntese do que será apresentado na sequência. Deve conter 

todas as informações chaves dos Produtos. 

Produto versão final do PAAES. 

 

Concluída a consolidação das sugestões do Painel de Especialistas e da Consulta 

Pública, o Plano Estadual deve ser editado. A arte da capa deve ser submetida à aprovação, 

tendo em vista a Identidade Visual do Governo do Estado do Ceará. 

Deve haver um capítulo específico para o FESB, neste sendo abordado o 

acompanhamento do PAAES. 

O Plano Estadual deve ser apresentado em conferência a representantes dos 

órgãos integrantes do Sistema Estadual de Saneamento e aos órgãos públicos estaduais afetos 

ao setor. 

Produto Versão Final Dos Planos Regionais 

 

Os Planos Regionais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do 

Ceará serão construídos com as informações obtidas durante a elaboração do PAAES. 

Devendo possuir estrutura semelhante. 

A abordagem do Saneamento Rural nos Planos Regionais deve possuir estrutura 

semelhante aos serviços públicos urbanos e um capítulo específico para a sistematização de 

informações referentes ao Saneamento Rural, considerando o módulo de Saneamento Rural 

do SISANCE e sua integração com o SIASAR. 

Deve haver uma abordagem específica, no PAAES, referente a estratégias para 

diminuir o déficit de informação no saneamento rural e otimização da aplicação de recursos. 

Produto 14 – Plano De Prestação Regionalizada da Cagece 
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A Prestação Regionalizada é definida pela Lei 11.445/2016 como aquela que 

possui um prestador para vários municípios, uniformidade de fiscalização e regulação dos 

serviços, inclusive sua remuneração e compatibilidade de planejamento. 

O Plano de Prestação Regionalizada da CAGECE deve contemplar os requisitos 

legais, considerando o conteúdo gerado na elaboração do PAAES e contendo ainda estudo 

comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral 

dos serviços, o que é contemplado pela ETAPA 4 de Estudos Econômico-financeiros. 

O Plano deve possuir um capítulo para investimentos da própria companhia, 

contribuindo para sua melhoria operacional e tecnológica, visando atendimento à 

universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Para isto, devem ser avaliadas as metas dos PMSBs e as contratuais da CAGECE 

e os prazos expostos nas mesmas, para que as ações sejam compatibilizadas. 

Produto 15 E 16 – Plano De Abastecimento De Água E Esgotamento Sanitário Das Regiões 

Metropolitanas 

 

Além dos aspectos contemplados pelo PAAES e indicadores próprios para a 

Região Metropolitana, o PAAES-RMF e PAAES-RMC devem contemplar o planejamento 

financeiro de recursos municipais daqueles que ainda não possuem Plano, de forma a 

contribuir com a prestação de serviços na região. 

Versão Preliminar Dos Serviços 

Para todas as etapas deverão ser entregues as versões preliminares dos 

documentos, que serão discutidos em reuniões de avaliação. Dessa versão deverão ser 

entregues, conforme cronograma versões digitais para análise. 

Para esta etapa, deve ser novamente prevista a promoção de um workshop, 

envolvendo representantes da Comissão de Acompanhamento, Secretaria das Cidades, da 

ARCE, do Governo do Estado e dos prestadores de serviço de água e esgoto, bem como 

outros profissionais cujos conhecimentos sobre o assunto justifiquem sua participação, 

objetivando: 

1. Fazer a revisão e análise crítica do Plano proposto. 

2. Aprimorar os mecanismos de acompanhamento e os indicadores propostos, 

identificando oportunidades de melhoria; 
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Além disso, faz-se necessário realizar novamente as Audiências e Consultas 

Públicas em molde semelhante ao previsto no item 4.6. 

 

Versão Final dos Produtos 

Será realizada uma reunião específica com a CONTRATADA para discussão da 

Minuta do Relatório Final onde serão analisadas as conformidades do documento com as 

fases e produtos propostos neste TR. Após a aprovação da minuta, a Consultora, em prazo 

estabelecido no Cronograma, fará a entrega do Relatório Final correspondente, em impressão 

definitiva e contendo todas as informações solicitadas pelo CONTRATANTE quando da 

análise da respectiva minuta. 

Deve ser entregue junto com o Produto Relatório Final, a versão definitiva dos 

Planos, incluindo as alterações propostas nas análises da equipe de acompanhamento e 

aquelas provenientes das discussões nas audiências de consolidação nas regiões. Do conjunto 

de documentos em versão final, revisada e editada, deverão ser entregues 02 (duas) cópias 

impressas, assinadas e rubricadas, e 02 (duas) cópias em meio digital. 

Cada documento deverá ser datado, assinado e protocolado pelo CONTRATADO, 

de modo a agilizar o processo de protocolo, trâmites internos, avaliação e processo de 

pagamento. 

Deverá ser realizada uma apresentação final dos produtos para a Comissão de 

Acompanhamento e outros convidados pela CONTRATANTE. 


