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Resumo – O Programa de Aceleração do Crescimento destinou uma grande quantidade de recursos 

para obras de saneamento, porém apenas uma parcela foi utilizada, pois vários projetos não tiveram 

seus financiamentos aprovados. Este trabalho identifica os motivos que fazem com que alguns 

projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário não tenham seus financiamentos aprovados. Durante 

a realização do trabalho foi possível notar que o Plano Diretor não é utilizado como uma ferramenta 

de planejamento urbano em saneamento. Em uma tentativa de impulsionar o uso desta ferramenta, a 

Lei 11.445 – Lei do Saneamento Básico –, passou a exigir o Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Seu objetivo dentre outros, é o delineamento de programas e projetos, visando atender a Meta de 

Desenvolvimento do Milênio para o saneamento, a universalização destes serviços e sua gestão 

eficaz, de qualidade e com controle social. Neste Contexto a Fundação Nacional de Saúde investiria, 

no Brasil, através do PAC, R$ 2,8 bilhões em cidades com menos de 50 mil habitantes e altas taxas 

de mortalidade infantil, porém liberou até abril de 2010 menos de R$ 400 milhões. No estado do Rio 

Grande do Sul, 19 municípios foram contemplados com recursos e apenas três deles tiverem seus 

projetos aprovados e pagos. 
 

Abstract – The Programa de Aceleração do Crescimento has allocated a large amount of 

resources for sanitation works, but only one plot was used because many projects did not have their 

financing approved. This paper identifies the reasons that make some projects of sewer systems do 

not have their financing approved. During the investigation it was possible to note that the Plano 

Diretor is not used as a planning tool for urban sanitation. In an attempt to boost the use of this tool, 

Law 11445 - Lei do Saneamento Básico - began requiring the Plano Municipal de Saneamento 

Básico. Its objective among others is the design of programs and projects, to meet the Millennium 

Development Goals for sanitation, the universalization of these services and their effective 

management, quality and social control. In this context the Fundação Nacional de Saúde will invest 

in Brazil, through the PAC, R$ 2.8 billion in towns with fewer than 50,000 inhabitants and high rates 

of infant mortality, but released until April 2010 less than R$ 400 million. In the state of Rio Grande 

do Sul, 19 cities were awarded funds but only three of them have their projects approved and paid. 
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INTRODUÇÃO  

O Brasil e mais 190 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) são 

signatários do Programa que estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 

metas para melhorias nos indicadores sociais, ambientais e econômicos. Segundo estimativas do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), do ano de 2007, o Brasil necessitaria, 

mantendo as médias de crescimento atuais, nove anos para cumprir a meta de acesso permanente à 

água potável e 40 anos para a de esgotamento sanitário. No âmbito econômico estima-se a 

necessidade de investimentos na ordem de R$ 270 bilhões sendo assim, considerando-se a média 

brasileira de investimentos que é de pouco mais de R$ 4 bilhões anuais, seriam necessários 66 anos 

para o cumprimento das metas (BRASIL, 2009).  

Em 2007 o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que 

prometia alterar esses quadros, anunciando investimentos de mais de R$ 36,6 bilhões para o PAC 

Saneamento. Porém, até abril de 2010, quase findo o prazo, o montante realmente investido somava 

R$ 23,9 bilhões, cerca de 67% do total. Da mesma forma o Ministério da Saúde, por intermédio da 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa), investiria R$ 4 bilhões em municípios com população inferior 

a 50.000 habitantes, áreas rurais, populações indígenas e quilombolas e áreas de relevante interesse 

epidemiológico, dos quais apenas R$ 695 milhões foram pagos (BRASIL, 2010d). 

Como de praxe em um jogo de bate e rebate, as prefeituras municipais afirmam que a culpa é 

da burocracia dos órgãos fiscalizadores, esses órgãos afirmam que há falhas nos projetos 

apresentados. A Organização Não Governamental (ONG) Contas Abertas indica que faltam projetos, 

planos de trabalho, licenças ambientais e parte das prefeituras sequer têm posse dos terrenos onde 

estão propondo obras, apesar de sobrarem planilhas orçamentárias superfaturadas. 

De um modo geral, as últimas três décadas podem ser consideradas perdidas para o 

saneamento básico no País, pois a União, os estados e os municípios renegaram o saneamento à 

planos secundários. Até então, a obtenção de recursos financeiros para realização das obras era o 

gargalo no processo de saneamento do país. Agora, de uma hora para outra, a não existência de 

projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) e a falta de pessoal qualificado, nos quadros 

de funcionários dos municípios, para elaborar ou fiscalizar esses projetos são o novo gargalo. Essa 

nova realidade levou à necessidade de elaboração ou contratação, em prazos inadequados, desses 

projetos, o que resultou em falhas. 

Com o advento do PAC 2 e do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), esse gargalo 

tornar-se-á mais crítico. Dessa forma é imperativo que se remova esse estreitamento e pra tanto 

devemos conhecer as reais causas dessas falhas, de modo que, realizou-se uma pesquisa documental 
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em quatro processos de financiamento do PAC-Funasa no Rio Grande do Sul. Fez-se uma 

apresentação de indicadores dos municípios analisados: população, área, taxa de mortalidade infantil, 

de modo que seja possível perceber o grau de desenvolvimento, as deficiências, o tamanho e o tipo 

de município. Da análise dos processos, definiram-se quatro grupos de problemas: 

a) documentação, problemas referentes à não entrega dos documentos exigidos pela 

Funasa para a abertura de processos de financiamento; 

b) projeto, deficiências nos projetos apresentados 

c) orçamento, não apresentação das composições orçamentárias baseadas no Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi); 

d) licenciamento ambiental, não apresentação das licenças exigidas para a aceitação dos 

projetos. 

 

E conclui-se o trabalho com a  proposição de medidas mitigadoras.  

ANÁLISE DOS PROCESSOS 

O trabalho limitou-se à avaliar o processo de financiamento de quatro processos. E esses 

processos foram escolhidos por conveniência. Os municípios serão identificados pelas letras A, B, C, 

e D e ordenados pelo número de habitantes para que seja possível indicar erros cometidos 

pontualmente por eles mas mantendo em sigilo sua identificação. Algumas informações dos 

municípios, para que se possa mensurar o seu tamanho e desenvolvimento, são também 

apresentadas. 

Quando do anúncio do PAC, a Funasa estipulou 5 eixos de ação conforme tabela 1, que 

embasariam a distribuição do recurso disponível. Entre estes, o que se destaca é o eixo responsável 

pelo saneamento em municípios de até 50 mil habitantes que vai aplicar R$ 2,81 bilhões, 

aproximadamente 70% do total, sendo R$ 1,525 bilhões aplicados na ampliação dos serviços de 

coleta de esgoto sanitário em 500 municípios, priorizados pela taxa de mortalidade infantil 

(BRASIL, 2010g). No estado do Rio Grande do Sul, 19 municípios foram contemplados com 

aproximadamente R$ 31 milhões (SCHIAVON, 2010a). Dessa forma a presente análise delimitou-se 

à processos cujos municípios enquadrem-se nesse eixo de ação. 
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Tabela 1 montante de recursos disponíveis para cada eixo de atuação da Funasa 

Eixos Recursos (R$) 

Saneamento em áreas especiais 370.000.000,00 

Saneamento em áreas de relevante interesse epidemiológico 400.000.000,00 

Saneamento em municípios com população de até 50.000 habitantes 2.810.000.000,00 

Saneamento Rural 300.000.000,00 

Ações complementares de saneamento 120.000.000,00 

Total 4.000.000.000,00 

(fonte: BRASIL, 2010g) 

Pessoas física e jurídica percorrem um determinado procedimento para solicitar um 

empréstimo a um banco. O mesmo ocorre com um município que busca recursos em uma entidade 

governamental. De forma geral, as solicitações devem ser feitas nos termos da Portaria Ministerial n. 

447, de 17 de março de 2004, e da Portaria Funasa n. 723, de 24 de julho de 2007 (BRASIL, 

2010b). Os quatro processos estudados encontram-se em diferentes estágios do caminho, 

apresentado à seguir, percorrido desde a alocação do recurso até a entrada em funcionamento do 

SES. 

A abertura do processo é feita no Setor de Protocolo, de onde ele é encaminhado para o 

Serviço de Engenharia de Saúde Pública (Sensp). A Chefia do Sensp, a seu critério, e de acordo com 

a disponibilidade dos analistas, encaminha o processo a um engenheiro analista. Esse engenheiro faz 

uma avaliação do projeto e dos seus quantitativos orçamentários, utilizando uma ficha de Análise 

Técnica. Essa ficha é de preenchimento obrigatório e acompanha todos os pareceres técnicos 

emitidos pela Funasa. Após essa etapa, o processo é encaminhado à Comissão Orçamentária, que é 

responsável pela avaliação dos preços unitários apresentados no orçamento. O técnico responsável 

pelo processo acompanha todas as etapas da execução da obra até sua conclusão e entrega 

(SCHIAVON, 2010b).  

Municípios 

Apresenta-se no tabela 2, um panorama dos dados geopolíticos do municípios cujos processos 

foram analisados. Nota-se que os municípios A e B são predominantemente rurais, enquanto o 

município C tem uma urbanização maior e o município D é o maior dos municípios que teve seu 

processo analisado, tanto em população, que é distribuída entre rural e urbana, quanto em território e 

valor financiado. Esse município possui outros processos de financiamento junto à Funasa, que 

fazem parte do Programa de modernização do Setor de Saneamento (PMSS). 
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Tabela 2: informações geopolíticas dos municípios 

Característica Município A Município B Município C Município D 

Mesorregião Noroeste  Sudeste  Sudeste  Sudeste  

População (2009 estimativa) 1.872 2.882 26.116 43.388 

População Urbana 412 450 17.286 23.468 

Território (km²) 111 124 1.118 2.036 

Valor financiado (R$) 400.000,00 1.099.009,00 3.000.000,00 5.170.921,87 

Valor de contrapartida (R$) 12.500,00 33.990,00 92.819,35 574.546,88 

PIB 26.117.000,00 21.137.000,00 169.991.000,00 404.832.000,00 

PIB per capita 13.951,00 7.334,00 6.509,00 9.330,00 

(fonte: adaptado de SCHIAVON, 2010a; PORTAL, 2010) 

Na tabela 3 percebe-se que 94% dos moradores do município A têm seu abastecimento de 

água de poços e nascentes ou outras formas de abastecimento que não a rede geral do município. O 

que é coerente visto que ele é essencialmente rural. O município B emancipou-se recentemente, de 

modo que não se encontra disponível, ainda, o seu IDH e as informações sobre o tipo de 

abastecimento de água ou de esgotamento sanitário. Os municípios C e D possuem 52% das suas 

populações abastecidas pela rede geral do município. 

Tabela 3: informações sobre o tipo de abastecimento de água dos municípios 

Tipo de abastecimento de água 
Município A Município B Município C Município D 

hab. % hab. % hab. % hab. % 

Rede geral 103 5,83 - - 12.331 52,10 22.773 52,32 

Poço ou nascente (na propriedade) 803 45,42 - - 9.823 41,50 19.414 44,60 

Outra forma 862 48,75 - - 1.514 6,40 3.131 3,08 

Total 1.768  -  23.668  43.527  

(fonte: adaptado de PORTAL, 2010) 

Na tabela 4 observa-se que as menores parcelas da população, (0,74%, 21,83 e 0,76) lançam 

seus dejetos nas redes gerais de esgoto. O município A pode justificar esse valor no fato de que 80% 

da sua população é rural o que dificultaria a implantação de uma rede de coleta de esgotos, porém o 

município D com seus mais de 23 mil pessoas habitantes a sua zona urbana não pode dizer o mesmo. 

Tabela 4: informações sobre o tipo de esgotamento sanitário dos municípios 

Tipo de esgotamento sanitário 
Município A Município B Município C Município D 

hab. % hab. % hab. % hab. % 

Rede geral de esgoto ou pluvial 13 0,74 - - 4.950 21,83 332 0,76 

Fossa séptica 205 11,60 - - 7.280 32,10 13,142 30,19 

Fossa rudimentar 1.090 61,65 - - 8.498 37,47 21,243 48,80 

Rio, lago ou mar 374 21,15 - - 1.043 4,60 2.928 6,73 

Outro escoadouro 46 2,60 - - 278 1,23 932 2,14 

Não tinham banheiro nem sanitário 40 2,26 - - 1.619 7,14 4.950 11,37 

Total 1.768  -  23.668  43.527  

(fonte: adaptado de PORTAL, 2010) 
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Na figura 1, observa-se que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos três municípios 

encontra-se na faixa, instituída pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de médio 

desenvolvimento, e apenas um deles com IDH maior que o brasileiro. 

 

Figura 1: IDH dos municípios (adaptado de PORTAL, 2010) 

Na figura 2 apresenta-se a taxa de mortalidade infantil por mil nascidos do município A que no 

ano de 2005 foi de 37 e de zero nos anos seguintes. Observa-se pela figura 5 que o município B tem 

uma alta taxa de mortalidade infantil, estando acima da média brasileira. O município C, 

representado pela figura 7, apresenta uma variação entre 10 e 26 mortes por mil nascidos, colocando 

o município próximo à média brasileira. No último município a taxa de mortalidade infantil, de 4 à 20 

mortos por mil nascidos, flutua mais próxima da média gaúcha que da brasileira. 

 

Figura 2: taxa de mortalidade infantil dos municípios                                               

(adaptado de RIO GRANDE DO SUL, 2010; THE WORLD BANK, 2010) 
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Expõem-se a seguir um cronograma das etapas do processo de financiamento do município A: 

a) setembro de 2007: Prefeitura Municipal abre processo; 

b) setembro de 2009: Prefeitura Municipal apresenta o projeto; 

c) outubro de 2009: Funasa aprova o projeto, porém solicita adequação do projeto, pois 

este foi orçado em valor maior que o financiável; 

d) novembro de 2009: Prefeitura Municipal apresenta o projeto adequado; 

e) fevereiro de 2010: Funasa pede readequação pois projeto não contempla etapa útil; 

 

do município B: 

a) fevereiro de 2008: Prefeitura Municipal abre processo; 

b) fevereiro de 2008: Prefeitura Municipal apresenta o projeto; 

c) maio de 2009: Prefeitura Municipal informa que vai refazer o projeto; 

d) setembro de 2009: Prefeitura Municipal apresenta novo projeto; 

e) outubro de 2009: Prefeitura Municipal apresenta Licença Prévia; 

 

do município C: 

a) fevereiro de 2008: Prefeitura Municipal abre processo; 

b) fevereiro de 2008: Prefeitura Municipal apresenta o projeto; 

c) setembro de 2008: Funasa informa que o projeto contém falhas; 

d) maio de 2009: Prefeitura Municipal apresenta novo projeto; 

 

e do município D: 

a) agosto de 2009: Prefeitura Municipal abre processo; 

b) agosto de 2009: Prefeitura Municipal apresenta o projeto; 

c) agosto de 2009: Prefeitura Municipal apresenta Licença Prévia; 

d) abril de 2010: Funasa aprova o projeto; 

e) maio de 2010: Funasa solicita revisão do orçamento. 
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DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS DOS PROCESSOS DE FIANCIAMENTO 

Durante a análise dos processos de financiamentos, notaram-se diversos problemas que 

ocasionaram o atraso na liberação dos financiamentos. Esses diversos problemas podem, a fim de 

melhor serem estudados, ser divididos em quatro grupos: 

a) documentação, problemas referentes à não entrega dos documentos exigidos pela 

Funasa para a abertura de processos de financiamento; 

b) projeto, deficiências nos projetos apresentados 

c) orçamento, não apresentação das composições orçamentárias baseadas no Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi); 

d) licenciamento ambiental, não apresentação das licenças exigidas para a aceitação dos 

projetos. 

Documentação – Institucional 

Conforme citado anteriormente, a Funasa exige um conjunto de documentos que devem ser 

apresentados para a solicitação de financiamento, seja ele através do PAC, seja através de outra ação 

de financiamento. Esses documentos apresentados na tabela 5, podem ser divididos em dois tipos 

básicos: os documentos de caráter administrativos, marcados com um asterisco vermelho ao lado do 

seu número, e os documentos componentes do projeto.   

Os documentos administrativos são os mais simples de serem providenciados, pois provêm de 

atos administrativos da Prefeitura Municipal e da concessionária do serviço de água e esgoto. Os 

componentes do projeto, contudo, são mais complexos. Portanto, serão tratados na seção seguinte. 

De toda a sorte de combinações possíveis de apresentação dos documentos exigidos, o único 

que é apresentado por todos os municípios é o item 1: ofício de solicitação do proponente ao órgão 

financiador. Observou-se que, até o mais simples dos documentos exigidos, o item 21: cópia do 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) e identidade do dirigente do Órgão, não é apresentado. Não é 

possível afirmar se há apenas uma dificuldade dos responsáveis pela apresentação dos documentos 

do município em ler e compreender a lista de documentos exigidos, ou se há, também, uma falta de 

interesse baseada na crença de que o recurso será liberado mesmo sem a apresentação dos mesmos. 

Nos casos extremos em que apenas o item 1 é entregue, pode-se facilmente encontrar a origem 

do problema. Quando o município é notificado de que está a sua disposição uma quantia em dinheiro 

para execução de um projeto de saneamento, lhe é dado um prazo de vinte dias para a abertura do 

processo de financiamento. A Prefeitura Municipal então, envia o ofício para formalizar a abertura 

do processo de financiamento, ficando assim, assegurado o recurso. O que ocorre posteriormente é 
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uma sucessão de solicitações de postergação de prazo, para, aí sim, ocorrer a apresentação dos 

documentos e do projeto. 

Tabela 5: documentação necessária para solicitação de convênio 

Documentação necessária Exigência 

1* Ofício do proponente ao órgão financiador Sim 

2 Plano de Trabalho, Anexos, IV, V e VI Sim 

3 Plano de Trabalho, Anexo, IX Se couber 

4 Plano de Trabalho, Anexo VII e VIII (Anexos em Word) Não 

5 Cópia autenticada da Certidão de Registro do Imóvel, no Cartório de Imóveis, de acordo com o 

inciso VIII, art. 2. da IN n. 1/1997 

Obs.: para projetos do PAC, quando não houver a comprovação definitiva de posse do imóvel, 

poderá ser aceita, para início da obra, declaração do Chefe do Poder Executivo, sob as penas do 

artigo 299 do Código Penal, de que o ente federado é detentor da posse da área objeto da 

intervenção, de acordo com a Portaria n. 154, de 11/02/2009 

Se couber 

6 Memorial Descritivo do projeto, data, identificação e assinatura do responsável técnico pelo 

projeto 
Sim 

7 Especificações técnicas de materiais e serviços, data, identificação e assinatura do responsável 

técnico pelo projeto 
Sim 

8 Memória de Cálculo, data, identificação e assinatura do responsável técnico pelo projeto Sim 

9 Planilha Orçamentária, data, identificação e assinatura do responsável técnico pelo projeto Sim 

10 Cronograma físico-financeiro, data, identificação e assinatura do responsável técnico pelo projeto Sim 

11 Plantas e desenhos complementares, data, identificação e assinatura do responsável técnico pelo 

projeto 
Sim 

12 Licença Ambiental Se couber 

13 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, do(s) responsável(eis) técnico(s) pelo 

projeto 
Sim 

14 Relação de beneficiários e respectivos endereços, compatíveis com o croqui Não 

15 Planta ou croqui da localidade com a marcação dos domicílios compatíveis com a lista de 

beneficiários 
Não 

16 Inquérito Sanitário Domiciliar Não 

17* Termo de Sustentabilidade Sim 

18* Documento comprobatório do parecer do Conselho Estadual ou Municipal, Conselho Distrital 

Indígena respectivo em relação ao Projeto e ao Plano de Trabalho (ata, declaração, resolução) 
Sim 

19 Parecer Técnico epidemiológico/entomológico da área competente Não 

20* Declaração da Entidade que esta apta a participar com contrapartida maior que o percentual 

estabelecido na LDO (quando for o caso) 
Sim 

21* Cópia do CPF e identidade do dirigente do Órgão Sim 

22* Cópia do documento da entidade pública concessionária do serviço de água e esgoto, autorizando 

a execução da obra 
Sim 

23* Documento de anuência da entidade pública concessionária do serviço de água e esgoto, 

autorizando a execução da obra e se comprometendo a operá-la 
Sim 

(fonte: adaptado de BRASIL, 2010a) 

A certidão de Registro de Imóvel, informando que a Prefeitura Municipal detém a posse do 

imóvel no qual está planejando a construção de algum item de um SES, foi tão negligenciada no 

início do PAC que se redigiu a Portaria n. 628, de 18 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), que 

substituiu a sua apresentação para a solicitação de financiamento, pela apresentação de uma 

declaração do Chefe do Poder Executivo, de que o ente federado é detentor da posse da área. 
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Mesmo com a criação dessa Portaria, fica evidente que a Prefeitura Municipal deve ser proprietária 

da área na qual está projetando um elemento do SES. Um exemplo de não entendimento da 

exigência desse item é o ocorrido no município D, que acrescentou no orçamento uma quantia para a 

compra do terreno, o que, obviamente, foi negado. 

Os processos dos municípios A e B sofreram atrasos em função da troca de governo municipal 

ocorrida em 2009. O município B expressou em um de seus ofícios, a necessidade de prorrogação de 

prazo, visto que o novo governo deveria inteirar-se do processo. O município A, por outro lado, não 

solicitou prorrogação de prazo, mas percebe-se que, apesar de abrir o processo em setembro de 

2007, só encaminhou novo ofício em maio de 2009, informando que haviam contratado o projeto. 

A Funasa, na prática, não faz valer as exigências das suas normativas. O Setor de Protocolo 

procede a abertura dos processos sem os documentos exigidos. Isto resulta em um ciclo onde a 

Funasa não é exigente porque as prefeituras não apresentam os documentos, e as prefeituras não 

apresentam os documentos porque a Funasa não é exigente. O mesmo pode ser constatado sobre os 

prazos, mesmo que a Funasa solicite atendimento de alguma demanda em um determinado prazo, e o 

município não cumpra esse prazo, ela não encerra o processo de financiamento. 

Projeto – Técnico 

O dimensionamento hidráulico de uma rede de esgoto cloacal é um item exigido pela NBR 

9649/86, bem como a sua apresentação na memória de cálculo, o que comumente é feito através de 

planilhas. Apesar disso, o município B protocolou um projeto sem o devido dimensionamento 

hidráulico das redes de esgoto. O projeto informava que uma rede com diâmetro nominal (DN) 200 

mm seria suficiente para atender a demanda futura. O provável é que esta rede não está 

subdimensionada, mas sim superdimensionada, uma vez que a NBR 9649/86 indica como diâmetro 

mínimo o valor de DN 100 mm, que seria suficiente para atender a demanda desse projeto. E isso 

não sendo possível, ainda há, comercialmente, tubos com DN 150 mm. O município é composto de 

pequenos núcleos urbanos, sendo três deles objetos desse projeto. Cabe salientar que esses núcleos 

são formados por 10 a 15 residências, contemplando 40 a 50 pessoas, que os terrenos possuem 

grandes testadas, de forma que os núcleos apesar de conterem poucas casas são bastantes extensos, 

e estão locados à margem da estrada que cruza a cidade. O projeto foi concebido tendo sete ETE, 

constituindo um sistema inviável, do ponto de vista econômico e operacional. Observa-se também 

que esse projeto, que foi contratado pelo município junto a uma empresa por licitação, foi aceito 

pelo engenheiro da Prefeitura Municipal, responsável pela fiscalização dessa licitação. No decorrer 

do processo, foi apresentado um ofício com a informação que o engenheiro do município 

responsável por esses serviços encontrava-se, na data da contratação do projeto, em licença médica, 
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e estava em seu lugar um engenheiro contratado emergencialmente. Quando do retorno deste, a 

prefeitura informou que refaria o projeto, visto suas deficiências técnicas. 

O município A apresentou um projeto orçado em aproximadamente R$ 1,3 milhões, embora o 

recurso disponível para o município tenha sido de R$ 400 mil. Em resposta, a Funasa solicitou que o 

projeto fosse adequado ao valor disponível. O município então apresentou um novo orçamento 

indicando a construção, incompleta, da ETE, contemplando então o recurso disponível. É 

perceptível que a solução foge do conceito de SES, pois não contempla coleta tampouco transporte 

do esgoto. Além disso, o orçamento especifica algumas etapas da ETE, instalação elétrica por 

exemplo, que não serão executadas. Outra questão observada é que essa adequação do projeto 

necessitou ser feita porque o SES não foi projetado em etapas, método esse utilizado para diminuir 

os custos iniciais de execução das obras. Nesse método, procura-se dividir a construção de uma ETE 

em duas ou mais etapas: a primeira servindo para atender a demanda atual, e as etapas subsequentes, 

complementares à primeira, servindo para atender a demanda futura. Ressalta-se que essas etapas 

devem ser executadas de acordo com as datas estipuladas no memorial descritivo. 

Orçamento – Financeiro 

Uma óbvia exigência para obtenção do financiamento é a apresentação de um orçamento das 

etapas do projeto. Porém faz-se necessário que esse orçamento seja obtido através de um sistema 

padronizado de preços, para que haja simplicidade na averiguação dos valores correspondentes de 

forma a evitar superfaturamento. Sendo assim, a Funasa exige que os orçamentos a ela apresentados 

sejam feitos baseados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(Sinapi). 

O Sinapi apresenta, mensalmente, custos e índices da construção civil, pesquisados pelo IBGE 

nas 27 capitais estaduais. Ele existe desde 1969, abrangendo preços da construção de habitações, e a 

partir de 1997 acresceu custos de serviços de infraestrutura e saneamento (BRASIL, 2010c). Além 

disso, sua tabela de preços é de livre acesso, diferente de outros sistemas usuais do mercado 

brasileiro, o que é um ponto a favor da sua escolha, já que não é possível alegar o seu não uso pelo 

custo que ele necessita. 

Apesar disso, nenhum dos quatro municípios estudados apresentou o orçamento com os 

códigos do Sinapi. O município D já obteve aprovação do seu projeto, mas não teve o recurso 

liberado em função da não apresentação do orçamento baseado no Sinapi. As prefeituras alegam que 

é uma exigência simplesmente burocrática e sem fundamento porém o que se vê na tabela 6, retirada 

da planilha de preços do Sinapi, é uma grande quantidade de opções de um serviço essencialmente 

igual, mas com detalhes executivos diferentes, e que se não for codificado e devidamente detalhado 
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no memorial descritivo, pode ocasionar uma diferença de preços de até 1.780%. Essa diferença 

aumenta, se forem analisados os itens referentes a reaterro retirados do software Pleo apresentados 

na tabela 7, para até 20.957% 

Tabela 6: itens do Sinapi referentes a reaterro 

Cód./Seq. Descrição Básica Unidade Custo Total Variação % 

73964/3 Reaterro vala-cava com trator 200cv excelente 

compactação 

m³ 1,82 100 

73964/5 Reaterro de vala-cava sem controle de compactação, 

utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com 

material reaproveitado 

m³ 5,49 302 

72920 Reaterro de vala com material granular reaproveitado 

adensado e vibrado 

m³ 9,92 545 

73964/4 Reaterro de vala-cava compactada a maço, em camadas 

de até 30 cm 

m³ 13,62 748 

74015/1 Reaterro e compactação mecânico de vala com soquete 

compactador manual tipo soquete vibratório 

m³ 15,47 850 

73964/1 Reaterro de vala compactada a maço em camadas de 20 

cm (em becos de até 2,5 m de largura em favelas) 

m³ 19,46 1.069 

73964/6 Reaterro manual de valas m³ 19,46 1.069 

73904/2 Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de 

material em camadas de 20cm (becos, favelas etc.) 

m³ 22,71 1.248 

72921 Reaterro de vala com material granular de empréstimo 

adensado e vibrado 

m³ 32,40 1.780 

(fonte: adaptado de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2010) 

 

 

Tabela 7: itens do Franarin referentes a reaterro 

Cód./Seq. Descrição Básica Unidade Custo Total Variação % 

4500022 Reaterro comp. leito rua c/ mat. escav. DN100 e DN150 M 3,51 100 

531330 Reaterro mecânico de valas c/ mat. local s/ controle m³ 3,97 113 

... ... ... ... ... 

450040 Reaterro comp. leito rua c/ areia DN500 m 158,00 4.501 

3 Reaterro m 735,58 20.957 

(fonte: adaptado de PLEO, 2010) 

Licenciamento Ambiental 

Pelas definições das etapas do Licenciamento Ambiental, tem-se que, para a execução de um 

empreendimento, é necessária a obtenção da Licença de Instalação. É cabível, portanto, que a 

Funasa solicite essa licença para a liberação do recurso. Entretanto, os projetos apresentados pelos 

municípios carecem de detalhes exigidos pela Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente 

(Fepam) para obtenção dessa licença. Assim, os três municípios haviam apresentado a Licença Prévia 
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(LP), sendo que o município C apresentou a LP do projeto que não foi aceito pela Funasa mas ainda 

não apresentou a LP do projeto novo, e nenhum deles apresentou a Licença de Instalação(LI). Um 

dos motivos que conduzem a essa ocorrência é o fato de que é necessário haver um projeto para a 

solicitação das licenças, e os municípios têm aberto o processo de licenciamento ao mesmo tempo 

em que encaminham esse projeto à Funasa. 

A licença emitida ao município D, o maior dos municípios avaliados, estipula como vazão 

máxima afluente à ETE 40L/s, valor este que, no estado de Minas Gerais liberaria o projeto da 

necessidade de licenciamento. O município B solicitou e obteve a LP para uma Estação de 

Tratamento de Lodos, pois seus projeto prevê a instalação de tanques sépticos nas residências e 

coleta e tratamento dos lodos acumulados nesses tanques. Porém o município não solicitou a licença 

para a emissão em corpos receptores do efluente dos tanques sépticos. 

PROPOSTAS DE MEDIDAS MITIGADORAS 

Apresenta-se, a seguir, uma série de propostas que visam a melhoria dos processos de 

financiamento de projetos de SES para a otimização da análise dos mesmos pela Funasa.  

Medida Mitigadora 1 

A Funasa deveria ser exigente na solicitação dos documentos; contudo, deveria tratá-los, 

conforme indicado neste trabalho, separadamente pelo tipo de documento, e assim criar prazos 

distintos para a entrega de cada um deles. Os documentos administrativos deveriam ser exigidos no 

Setor de Protocolo através de uma ata, do tipo check list, de entrega de documentos, onde o 

representante da Prefeitura Municipal deveria indicar a folha em que se encontra cada um dos 

documentos exigidos, e só após toda a lista estar completa o processo seria aberto. Esse 

procedimento deixaria claro para o representante da Prefeitura Municipal quais documentos estão 

faltando, evitaria qualquer problema relacionado a extravio dos documentos e asseguraria o recurso 

ao município. 

Os documentos componentes do projeto, pela sua natureza, necessitam de um prazo de 

entrega maior, que iniciaria após a abertura do processo, com a apresentação dos documentos 

administrativos. Esse prazo deve contemplar os períodos necessários para a realização de todas as 

etapas do projeto. Usualmente uma licitação necessita de seis meses para ser concluída, se não 

houver solicitação de esclarecimento de itens componentes do edital ou recursos administrativo, ou 

judicial por parte de alguma empresa participante do certame licitatório. Essa estimativa de tempo 

considera da etapa de publicação do edital até seu julgamento final. A elaboração de um projeto de 

SES depende diretamente do grau de complexidade do mesmo, bem como do tamanho, topografia e 
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outros fatores, variando, portanto, entre três e seis meses, e o processo de licenciamento ambiental 

necessita de outros seis meses para a concessão da LP e da LI, desde que o projeto esteja com suas 

informações técnicas apropriadas para sua análise junto ao órgão ambiental. Assim, esse prazo deve 

ser de aproximadamente dezoito meses. 

Medida Mitigadora 2 

A Funasa possui um programa chamado Programa de Cooperação Técnica em Saneamento 

Ambiental que (BRASIL, 2010b): 

“[...] tem como objetivo propiciar aos estados, municípios e Distrito Federal, um conjunto 

de processos, ações, atividades e procedimentos para melhorar a gestão dos serviços de 

saneamento, buscando a sustentabilidade dos serviços e a promoção da saúde humana.” 

Esse programa, além do objetivo geral apresentado acima, tem como objetivo específico o 

apoio e subsídio às unidades federadas, municípios e instituições públicas prestadoras de serviços de 

saneamento, no diagnóstico, planejamento, organização e fortalecimento das estruturas 

institucionais, gestão de recursos humanos e na execução de ações de saneamento (BRASIL, 

2010b). Norteados por este programa outras entidades, governamentais ou não, poderiam apoiar os 

pequenos municípios levando-lhes capacidade técnica, fazendo com que possam aproveitar melhor 

os recursos disponíveis. Esse tipo de programa de cooperação poderia ser usado também para a 

criação de PMSB, item que as prefeituras municipais, após a elaboração da Lei 11.445 – Lei do 

Saneamento – estão obrigadas a criarem. 

Medida Mitigadora 3 

Segundo dados do SNIS apresentados na tabela 8, prestadores de serviços de saneamento 

locais e microrregionais apresentam melhores índices de atendimento que os regionais. Desta forma 

os municípios podem se valer da Lei n. 11.107, de 6 de abril de 2005, que: “[...] dispõe sobre normas 

gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos 

para a realização de objetivos de interesse comum[...]” (BRASIL, 2005). Ao criar, através desses 

consórcios, prestadoras de serviço de saneamento microrregionais, os municípios ganham escala 

suficiente para viabilizarem os serviços. 
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Tabela 8: níveis de atendimento segundo o tipo de prestador de serviços 

Tipo de 

prestador de 

serviços 

Índice de atendimento (%) 
Índice de tratamento 

dos esgotos gerados (%) 

Água Coleta de esgotos  

Total Urbano Total Urbano Total 

Regional 77,9 93,0 36,3 43,7 36,2 

Microrregional 94,8 98,1 55,0 63,9 68,8 

Local – Direito 

Público 

87,5 95,0 70,7 76,2 26,8 

Local – Direito 

Privado 

98,1 99,4 72,2 73,7 29,9 

Local – Empresa 

Privada 

91,6 96,2 52,8 54,6 44,7 

Brasil 81,2 94,7 43,2 50,6 34,6 

(fonte: BRASIL, 2009, p. iii) 

Medida Mitigadora 4 

As propostas 2 e 3 apropriam o conhecimento técnico ao corpo funcional dos municípios, mas 

para isso, demandam de um maior tempo de amadurecimento. É válido, portanto, que os municípios, 

necessitando de soluções mais rápidas, busquem apoio, na forma de capacitação e assessoria, de 

entidades, universidades, faculdades ou institutos de pesquisa, que possuam profissionais capacitados 

para que estes auxiliem na elaboração de editais de licitações que contratariam a elaboração de 

projetos, bem como na fiscalização dessas licitações. Essas assessorias também poderiam ser 

utilizadas para a elaboração dos PMSB pois são facultadas pelo Decreto n. 7.217, de 21 de junho de 

2010, que regulamenta a Política Nacional de Saneamento Básico editada através da Lei n. 11.445, 

de 5 de janeiro de 2007. 

Medida Mitigadora 5 

Apesar de considerarmos excelente o uso de um sistema de pesquisa de preços gratuito e de 

livre acesso, em uma comparação entre o programa Pleo e o Sinapi nota-se uma deficiência do 

segundo na quantidade de composições, como exemplo o Pleo apresenta 65 composições diferentes 

para o serviço de reaterro e o Sinapi apenas 9, o que pode e deve ser corrigido. Outro fator que 

limita o seu uso é o fato dos custos dos serviços só estarem disponíveis no site do Sinapi ou através 

de um relatório mensal em um arquivo eletrônico em formato Portable Document Format (PDF), 

como pode ser visto no figura 3.  

Norteado pelo fato de que o sistema é livre, ele poderia, adicionalmente à versão em PDF, ser 

disponibilizado em formato de planilha eletrônica, de banco de dados ou de texto tabulado. Com o 

arquivo em formato de planilha eletrônica seria possível gerar planilhas orçamentárias como a da 
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tabela 9. Com o arquivo em formato de banco de dados, de planilha eletrônica, ou de texto tabulado, 

seria possível a elaboração de programas orçamentários, como, por exemplo, o programa Pleo, que 

utiliza os preços da empresa Franarin Orçamentos e Custos para criar o orçamento. É de suma 

importância, também, a apresentação da lista de insumos que compõem um serviço, não apenas a 

apresentação do preço global. 

 

Figura 3: relatório mensal de preços de serviços do Sinapi                                         

(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2010) 

Tabela 9: exemplo de planilha eletrônica para orçamento 

(1) 

Cód./Seq. 

(2) 

Descrição Básica 

(3) 

Unidade 

(4) 

Custo Unitário 

(5) 

Quantidade 

(6) 

Custo Total 

73964/3 Reaterro vala-cava com trator 

200cv excelente compactação 
m³ 1,82 

Coluna a ser 

preenchida 

com os 

quantitativos 

do projeto 

=(4*5) 

73964/5 Reaterro de vala-cava sem 

controle de compactação, 

utilizando retro-escavadeira e 

compactador vibratório com 

material reaproveitado 

m³ 5,49 =(4*5) 

72920 Reaterro de vala com material 

granular reaproveitado adensado 

e vibrado 

m³ 9,92 =(4*5) 

(fonte: adaptado de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2010) 
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Medida Mitigadora 6 

De acordo com a Resolução Conama n. 377, uma ETE que tenha vazão efluente de 50 L/s ou 

atenda até 30 mil pessoas é considerada de pequeno impacto ambiental e, portanto, passível de 

passar pelo processo simplificado de licenciamento ambiental. Dessa forma, os quatro municípios 

analisados deveriam ser considerados como tais. Para que isso ocorra recomenda-se que o Consema 

edite uma resolução que vá ao encontro da Resolução Conama, facilitando seus processos de 

licenciamento. A implantação gradual do sistema de tratamento de esgoto permitirá avanços 

significativos no objetivo de ampliar o tratamento de esgotos sanitários. Aos gestores dos serviços 

de esgoto sanitário caberá, dentre outros, empreender nos seus planejamentos a implantação 

progressiva das etapas subsequentes do tratamento de esgoto.  

Medida Mitigadora 7 

O licenciamento ambiental é um processo complexo e que eventualmente resulta em alterações 

no projeto, além de exigir uma variedade de documentos outros que não os usuais de um projeto. 

Por exemplo, no projeto compõem-se plantas em escala 1:1000; para o licenciamento são exigidas 

plantas em escala 1:500, na elaboração do projeto não se exige um projeto de cortina vegetal para 

uma ETE, o que é solicitado no licenciamento. Observa-se, portanto, que após o recebimento do 

projeto que foi objeto de contratação via licitação, algumas plantas deverão ser feitas e outras 

refeitas. Isto posto, propõem-se que os municípios incluam o licenciamento ambiental na contratação 

de elaboração de um projeto, de modo que todo o processo de licenciamento, possíveis alterações, 

acréscimos de planos etc., fiquem a cargo da empresa contratada. Com esta proposta o município 

receberia ao final do contrato um projeto executável, pois já teria obtido as licenças ambientais, além 

de promover a aproximação destas duas etapas, interdependentes, do planejamento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do processo de realização desta pesquisa, em especial, na etapa de análise dos 

processos de financiamento do PAC-Funasa, observou-se a deficiência técnica dos pequenos 

municípios, o que torna os processos de financiamento do PAC-Funasa morosos e recheados de 

problemas. Notou-se a dificuldade encontrada pelos municípios em apresentar documentos simples, 

que deveriam ser entregues conforme uma listagem bem clara de necessidades. A apresentação dos 

projetos é pautada pela não observância de: critérios técnicos no dimensionamento hidráulicos das 

redes, contemplação de etapa útil e viabilidade do projeto. A não apresentação dos códigos de 

serviços do Sinapi, nos orçamentos, indica a tentativa do município de que seu projeto seja aprovado 
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sem a apresentação desses códigos, porém é fundamental que a Funasa não ceda a essa tentativa, 

pois sem uma padronização dos orçamentos, não há como compará-los aos preços de mercado, de 

modo que se perceba, ou não, irregularidades. Dos quatro tipos de problemas encontrados, o 

Licenciamento Ambiental, difere-se dos demais, pois ele é intrínseco à legislação do Rio Grande do 

Sul, que é bastante exigente no seu processo de licenciamento, inclusive de empreendimentos que 

visam o saneamento ambiental, esse problema deve ser melhor estudado para que seja possível 

estabelecer limites de faixas de licenciamento mais plausíveis e que não tornem-se perigosos ao meio 

ambiente. 

Fizeram-se propostas mitigadoras exequíveis e baseadas em programas e leis já existentes, de 

modo que se acredita que essas propostas, após estudos mais aprofundados de cada uma delas, 

possam vir a ser implementadas ou reforçadas, pois, para que um Sistema de Esgotamento Sanitário 

seja eficiente em todos os seus aspectos, é fundamental que ele seja bem elaborado e esteja afinado 

com o desenvolvimento do município como um todo urbano. Nesse sentido, é de suma importância 

que os municípios abracem o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) que, aliado ao Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano, é a ferramenta maior para um desenvolvimento sustentável do 

município. Cabe ressaltar que os municípios podem e devem tomar pra si a atitude de sanear-se, não 

necessitando ficar à espera de financiamentos, bastando para isso um bom PMSB aliado a um plano 

de sustentabilidade do serviço de saneamento. 

Espera-se que o saneamento no Brasil continue em ritmo acelerado, mas que ele passe a ser 

norteado por melhores práticas de planejamento. 
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