
ANEXO IV DA DELIBERAÇÃO “Ad Referendum” CBH-RB/217/17, de 01/08/17  

(Referendado na 88ª assembleia ordinária do CBH-RB, de 27/10/17) 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

 

a) SubPDC 3.1 - Sistema de esgotamento sanitário rural 
NOTA TÉCNICA ESPECÍFICA - NTE - 3.1 - Sistema de esgotamento sanitário 

rural (CP=0,9474) 
NOTA 

Prazo de vencimento do TAC no município de abrangência do empreendimento 

Mais de 29 a 36 meses 2 

Mais de 21 a 29 meses 4 

Mais de 14 a 21 meses 6 

Mais de 6 a 14 meses 8 

de 0 a 6 meses  10 

Valor contrapartida (%) 

2 a 5 2 

Mais de 5 até 10 4 

Mais de 10 até 20 6 

Mais de 20 até 30 8 

mais de 30 10 

Diagnóstico da demanda de USI's no município 

possui levantamento realizado pela concessionária de abastecimento 2 

possui levantamento realizado pela concessionária de abastecimento e Cadastramento 
Sanitário Domiciliar, atual, individualizado e elaborado junto às comunidades cujo 
atendimento será efetuado no empreendimento 

5 

apresenta diagnóstico da demanda total de USI's no município 10 

Plano de Saneamento 

sim, elaborado há mais de 5 anos, sem atualização recente 2 

sim, elaborado há mais de 5 anos, atualizado recentemente 5 

O projeto apresenta componente de capacitação ou Educação Ambiental para os usuários  

não apresentou 0 

apresentou 3 
 

 

b) SubPDC 7.2 - Ações estruturais para mitigação de inundações e alagamentos 
NOTA TÉCNICA ESPECÍFICA - NTE - 7.2 - Ações estruturais para mitigação de 

inundações e alagamentos (CP=0,7826) 
NOTA 

Plano de Macrodrenagem 

Plano não iniciado 0 

Plano em desenvolvimento (contrato) 10 

Plano concluído 20 

Plano existente atualizado nos últimos 4 anos 30 

Contrapartida (%) 

2 a 5 2 

Mais de 5 até 10 4 

Mais de 10 até 20 6 

Mais de 20 até 30 8 



mais de 30 10 

Desenvolvimento da obra (estágio) 

Obra inicial 2 

Continuidade de Obra já financiada com recursos do Fehidro 4 

Conclusão de obra já financiada com recursos do Fehidro 6 
 

 

c) SubPDC 8.1 – Oficinas de capacitação em recursos hídricos para educadores. 
NOTA TÉCNICA ESPECÍFICA - NTE - 8.1 - Oficinas de capacitação em 

recursos hídricos para educadores (CP=0,6667) 
NOTA 

Abrangência 

Somente 1 município 2 

2 a 6 municípios 4 

7 a 12 municípios 6 

13 a 18 municípios 8 

de 19 a 23 municípios 12 

Relação valor/público (valor financiado/no. de pessoas diretamente envolvidas) 

Apresenta maior relação valor/público por ação do PDC 2 

Apresenta relação intermediária de valor/público por ação do PDC  4 

Apresenta menor relação valor/público por ação do PDC  6 

Valorização do território do Vale do Ribeira e do sentimento de pertencimento 

O projeto não prevê a promoção da valorização do território do Vale do Ribeira e o 
incentivo para o despertar do sentimento de pertencimento  

4 

A promoção da valorização do território do Vale do Ribeira e o incentivo para o 
despertar do sentimento de pertencimento é apenas conceitual 

8 

A promoção da valorização do território do Vale do Ribeira e o incentivo para o 
despertar do sentimento de pertencimento é expresso nas atividades e metodologia do 
projeto 

12 

Linguagem 

O projeto não informa ou não se preocupa sobre a linguagem que será utilizada com o 
público envolvido 

2 

O projeto busca a adequação da linguagem utilizada ao público envolvido e isso é 
expresso de forma superficial 

4 

O projeto busca a adequação da linguagem utilizada ao público envolvido e isso é 
claramente expresso em termos metodológicos 

6 

Participação e protagonismo dos envolvidos 

 Não há estimulo da participação e protagonismo dos envolvidos 2 

A participação e protagonismo dos envolvidos tem papel secundário na execução do 
projeto 

4 

A participação e protagonismo dos envolvidos tem papel de importância na execução 
do projeto 

6 

Construção do conhecimento 

O projeto não se posiciona quanto à forma de construção do conhecimento. 2 

A construção do conhecimento parte da realidade local, respeitando as especificidades 
e saberes locais, mas isso é expresso de forma superficial 

4 

A construção do conhecimento parte da realidade local, respeitando as especificidades 
e saberes locais e isso é claramente expresso em termos metodológicos 

6 

Continuidade e sustentabilidade após término do financiamento 

O projeto não permite a continuidade e sustentabilidade  2 



O projeto permite e prevê a continuidade, mas é precário em termos de 
sustentabilidade 

4 

O projeto permite a continuidade e sustentabilidade 6 
 

 

 

 


