
Requisitos para Empreendimentos de 

Natureza Estrutural



Definida pela  Resolução SMA nº 33, de 17/05/2012

Projetos envolvendo:

a) monitoramento e avaliação da qualidade ambiental (ar, águas superficiais e águas 

subterrâneas);

b) laboratórios ambientais de águas e efluentes;

c) sistemas de coleta, afastamento e tratamento de esgotos sanitários;

d) sistemas de captação, adução, tratamento e distribuição de água;

e) sistemas de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 

domiciliares;

f) avaliação de passivos ambientais e monitoramento de qualidade do solo e das 

águas subterrâneas em locais de disposição de resíduos sólidos domiciliares.

ATUAÇÃO DA CETESB COMO AGENTE TÉCNICO DO FEHIDRO



a) Licença Ambiental emitida pela Agência Ambiental para 

empreendimentos licenciáveis

Ex.: Implantação de Estação Elevatória de Esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto, 

Estação de Tratamento de Água, Emissários, etc..

b) Manifestação da Agência Ambiental para empreendimentos não 

licenciáveis

Ex.: Centro de Triagem de Resíduos. 

EMPREENDIMENTOS DE NATUREZA ESTRUTURAL

REQUISITOS



Observação: Empreendimentos em Área de Proteção de Mananciais ou 

Área de Interesse Especial da Serra do Itapeti da RMSP

- Necessário Alvará de Licença Metropolitana

(exceto para Calçadas públicas, Cercas para delimitação de lotes ou glebas, 

Instalação de medidor de energia elétrica, Poste de energia elétrica em calçada 

pública, Aceiro)

Para empreendimentos Licenciáveis: Alvará será emitido juntamente com a LP.

EMPREENDIMENTOS DE NATUREZA ESTRUTURAL

REQUISITOS



c) Apresentação do projeto de engenharia seguindo os roteiros básicos 

para elaboração de projetos disponíveis no site do SSRH e CETESB.

Site do SIGRH (“Informe SigRH/ Leia +/ Roteiros básicos para elaboração de Termo 

de Referência para o Fehidro”) 

<< http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_carrega.exe?f=/index/informe_files/informeleiamais.html>> 

Site da CETESB (“Licenciamento Ambiental”)

<< http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/licenciamento-ambiental/1-pagina-inicial >>

EMPREENDIMENTOS DE NATUREZA ESTRUTURAL

REQUISITOS

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_carrega.exe?f=/index/informe_files/informeleiamais.html
http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/licenciamento-ambiental/1-pagina-inicial




• Projetos elaborados por profissionais devidamente habilitados, não sendo aceitável a

proposição de capacitação de uma comunidade para elaboração de projeto /

implantação de saneamento básico para um determinado local.

• Projetos de Sistemas Individuais de Tratamento de Esgotos Sanitários devem atender às

recomendações das normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas

Técnicas

- NBR 7.229/93: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;

- NBR 13.969/97: Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e

disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.

PROJETO DE ENGENHARIA

REQUISITOS MÍNIMOS



• Deverá ser apresentado minimamente o Projeto Básico, conforme 

definido no  artigo 6º  da  Lei nº 8.666/83 transcrito a seguir:

“ IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

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

serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da 

obra e a definição dos métodos e do prazo de execução...”

PROJETO DE ENGENHARIA

REQUISITOS MÍNIMOS



Resumo do Projeto

– Descrição do objeto do projeto de forma sintética;

– Relação de obras/serviços que compõem o projeto, indicando as principais

características, tais como população beneficiada, extensão, capacidade de

tratamento, etc.;

– Para sistemas de tratamento apresentar fluxograma do processo e perfil hidráulico

com todas as unidades do processo;

– Situação do licenciamento ambiental.

PROJETO DE ENGENHARIA

CONTEÚDO MÍNIMO



Memoriais

– Memorial descritivo e justificativo do empreendimento;

– Memorial de cálculo;

– Memorial descritivo dos métodos construtivos;

– Especificações técnicas dos materiais e equipamentos;

– Memorial descritivo dos serviços topográficos e geotécnicos, incluindo perfis

individuais de sondagens e cadastro de interferências, devidamente assinados

pelo responsável técnico;

– Documentação de aprovação de travessias e/ou comprovação de domínio de posse

da área/faixa em que serão implantadas as obras.

PROJETO DE ENGENHARIA

CONTEÚDO MÍNIMO



Peças gráficas

– Desenhos em escalas adequada;

– Planta(s) de Localização do empreendimento com as coordenadas geográficas

(UTM);

– Planta Geral (lay-out) de implantação com todas as unidades componentes do

empreendimento com curvas de nível de metro em metro; e com articulação

quanto necessário (ex.: obras lineares);

– Projeto de Movimentação de Terra, apresentando os perfis de corte e aterro;

PROJETO DE ENGENHARIA

CONTEÚDO MÍNIMO



Peças gráficas

– Desenhos detalhados em planta e cortes para a compreensão do projeto;

– Projeto Hidráulico com apresentação das tubulações e demais dispositivos e peças

hidráulicas;

– Projeto de Drenagem;

– Projeto de Fundações e Estruturas;

– Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, incluindo sistema viário;

– Projeto Mecânico, Elétricos e de Instrumentação/Automação;

PROJETO DE ENGENHARIA

CONTEÚDO MÍNIMO



Peças gráficas

– Levantamentos Topográficos e de Interferências;

– Plantas de Localização dos Furos de Sondagem;

– Projeto de Escoramento de Vala, Rebaixamento de Lençol Freático e

Embasamento de tubulação.

* O Agente Técnico poderá solicitar desenhos específicos, dependendo do tipo de

empreendimento.

PROJETO DE ENGENHARIA

CONTEÚDO MÍNIMO



Sempre utilizar a versão mais recente dos arquivos eletrônicos, disponível :

<< http://sigrh.sp.gov.br/fehidro/sinfehidro >>

• Manual de Procedimentos Operacionais – MPO

• Anexo II – Ficha Resumo do Empreendimento

• Anexo VII – Cronograma Físico-Financeiro

• Anexo VIII – Planilha de Orçamento

ORIENTAÇÕES GERAIS

http://sigrh.sp.gov.br/fehidro/sinfehidro


ANEXO VIII - PLANILHA DE ORÇAMENTO



– Itemização com divisão adequada em frentes de serviços;

– Descrição sucinta de todos os itens, incluindo relação dos materiais, equipamentos e

serviços com respectivos quantitativos;

– Os quantitativos e unidade de medição de cada atividade ou despesa devem manter

coerência com o tipo de serviço a ser realizado. Exemplo: mão-de-obra em horas

trabalhadas; escavação de terra e alvenaria em m3; fundação por estaca em metros

lineares; formas e pavimentação em m2, etc.;

– Os custos devem ser apresentados preferencialmente por preço unitário, devendo ser

evitada a valoração por preço global;

– Todas as despesas devem apresentar estimativa de custo;

– Utilizar mesma data base na Planilha de Orçamento, no Cronograma Físico-Financeiro e

na Ficha Resumo do Empreendimento.

ANEXO VIII - PLANILHA DE ORÇAMENTO



– Preços unitários médios de acordo com o valores praticados no mercado local ou

regional.

Referências de consulta para cálculo do preço médio de mercado de obras,

projetos e serviços de Engenharia:

• Banco de preços de companhias brasileiras de saneamento: SABESP, SANEPAR, CASAN, CAGECE, etc.

• Cotações de preços junto aos fornecedores/prestadores de serviços.

• Tabela de composição de preços para orçamentos de serviços de Construção Civil -TCPO / Editora

Pini Ltda.

• SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Preços e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica

Federal.

• Tabela para composição de insumos / FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação.

• Outras fontes locais

ANEXO VIII - PLANILHA DE ORÇAMENTO



– Para uso de mão-de-obra própria e equipamento próprio como contrapartida:

Entregar planilha de orçamento homem-hora e hora-equipamento, devidamente assinada

pelo representante legal, discriminando:

• Mão-de-obra: Nome completo do empregado; cargo ou função; quantidade de horas trabalhadas; preço

unitário e preço total.

• Equipamento: Descrição do equipamento; quantidade de horas trabalhadas; preço unitário e preço

total.

Permitido uso de equipamentos próprios como contrapartida somente para obras civis e

recuperação de áreas degradadas.

Somente encargos sociais poderão ser inclusos no custo de mão-de-obra. Não relacionar

benefícios (vale-alimentação, vale-refeição, etc).

ANEXO VIII - PLANILHA DE ORÇAMENTO



ANEXO VIII - PLANILHA DE ORÇAMENTO



ANEXO VIII - PLANILHA DE ORÇAMENTO

– Preços unitários de mão-de-obra deverão obedecer ao limite máximo estipulado

no Anexo XIV do MPO.

UFESP 2014 = R$ 20,14 



ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



– Deve ser compatível com a Planilha de Orçamento;

– Discriminar as atividades principais conforme descritas na Planilha de Orçamento

para facilitar a compreensão e a visualização;

– Usar denominações resumidas e representativas para cada atividade. (Nunca

considerar mão de obra e despesas como atividade);

– Apresentar o período de execução de obras e desembolso mensal e total,

alocando todas as atividades a serem realizadas, incluindo recursos humanos,

recursos materiais e equipamentos;

ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



– Definição do PERÍODO de execução das atividades: mês, bimestre, trimestre,

quadrimestre, semestre (Para serviços de Engenharia, é usual adotar-se “mês” como

unidade de referência de tempo);

– A duração de cada atividade deve ser compatível com o tempo médio usual

necessário para sua execução;

– Observar a interdependência entre as atividades e a ordem adequada para sua

execução. (Exemplo: pavimentação após terraplenagem; concretagem após preparação e

montagem da forma, etc.)

ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



1) Preços unitários acima da média usual de mercado.

2) Materiais e serviços idênticos com preços unitários diferentes.

3) Ausência do custo unitário de cada serviço. Exemplo: Serviços de Engenharia sem

preços unitários, apenas com preços globais.

4) Quantidades irreais de hora-homem e hora-equipamento. Exemplo: uma

retroescavadeira operando 30 horas por dia; um engenheiro que trabalha 500 horas por

mês.

5) Falta de previsão de serviços indispensáveis. Exemplo: construção de uma Estação

Elevatória sem a previsão de serviços de instalação elétrica.

6) Quantificação e especificação técnica de materiais e serviços incoerentes com os

desenhos ou memoriais de cálculo do projeto. Exemplo: Quantidade de solo escavado para

carga, descarga e transporte; Extensão, diâmetro e material dos tubos para fornecimento

e assentamento ...

ERROS COMUNS NO PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE 

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



7) Custos de mão de obra própria e equipamentos próprios do Tomador incluindo BDI.

8) Distância exagerada para bota-fora de materiais. OBSERVAÇÃO: Distâncias maiores que

as usuais (±2 Km) deverão ser justificadas e o local referenciado em planta geral de

situação.

9) Volume de material escavado transportado excessivamente maior que o volume

escavado. OBSERVAÇÃO: Deve-se desconsiderar o fator de empolamento (±30%).

10) Lançamento de itens desnecessários para a implantação do empreendimento.

Exemplo: Perfuração de poço d’água para abastecimento na área da ETE.

11) Área de plantio de grama maior que a área total do empreendimento. Exemplo: Área

para plantio de grama igual à área total do terreno

ERROS COMUNS NO PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE 

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



1) Entregar 1 via do relatório técnico/medição de obras referente à etapa.

Entregar 2 cópias das notas fiscais e dos respectivos comprovantes de pagamento.

2) O FEHIDRO não paga diária.

3) Os comprovantes de pagamento devem estar legíveis e adequadamente preenchidos.

4) Somente serviços/despesas constantes na planilha de orçamento podem entrar na

prestação de contas.

5) Comprovantes de gastos e Declaração de Contrapartida devem estar relacionados no

Relatório de Pagamentos Efetuados.

6) Somente são aceitos documentos oficiais incluindo a identificação do empreendimento

(Nome do empreendimento, Nº SINFEHIDRO, Nº Contrato FEHIDRO).

PRESTAÇÃO DE CONTAS



7) Para comprovação do uso de mão de

obra própria e equipamento próprio

do tomador como contrapartida

deverá ser entregue declaração

assinada pelo representante legal

atestando que as despesas previstas

na contrapartida foram realizadas

(ANEXO XVII do MPO).

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Adm. Leni Moreninho de Araújo

(11) 3133-3264 lmaraujo@sp.gov.br

Eng. Sandra Ruri Fugita

(11) 3133-3128 sfugita@sp.gov.br

Eng. Marcio Luciano Moretto Colucci

(11) 3133-3771 mcolucci@sp.gov.br

Eng.° Paulo Takanori Katayama

(11) 3133-3772 pkatayama@sp.gov.br

Eng. Jorge Toshiyuki Ogata

(11) 3133-3870 jogata@sp.gov.br

Eng. Fernando Antonio Wolmer

(11) 3133-3773 fwolmer@sp.gov.br

EQUIPE TÉCNICA


