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Edital de Seleção de PropostasEdital de Seleção de Propostas

Torna público aos interessados que está aberto o 
período de inscrições das propostas de Ações 
Estruturais e Não Estruturais, para captação de 
recursos financeiros oriundos da cobrança pelo 
uso da água nas Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes 
do Alto Ribeira, referente aos recursos captados 
pelo COALIAR, em conformidade com as 
exigências constantes do Manual de Orientação 
da Aplicação dos Recursos da Cobrança. 



Edital de Seleção de PropostasEdital de Seleção de Propostas
CalendárioCalendário

EVENTO DATAS
Abertura do edital xx/xx/16
Reuniões de Capacitação xx/xx/16
Data limite para submissão das propostas xx/xx/16
Publicação da relação das propostas inscritas xx/xx/16
Publicação das propostas inabilitadas por falta de documentação 
(institucional e/ou técnica)

xx/xx/16

Prazo para solicitação de esclarecimentos quanto a inabilitação por falta de 
documentação

xx/xx/16

Prazo para resposta às solicitações de esclarecimentos apresentadas xx/xx/16
Comunicação e Publicação das Propostas Inabilitadas (quanto à 
documentação fora das exigências e/ou inviabilidade técnica)

xx/xx/16

Prazo para solicitação de esclarecimentos quanto à inabilitação técnica xx/xx/16
Prazo para resposta às solicitações de esclarecimentos apresentadas xx/xx/16
Hierarquização das propostas pelo COALIAR e publicação xx/xx/16



Edital de Seleção de PropostasEdital de Seleção de Propostas
Particularidade Particularidade (em relação ao Manual)(em relação ao Manual)

Contrapartida de Organizações Não Governamentais – ONGs

Valor Global da Proposta Percentual de Contrapartida
Até R$ 100.000,00 Isento
De R$ 100.000,01 a R$ 200.000,00 5% (cinco por cento)

De R$ 200.000,01 a R$ 300.000,00 10% (dez por cento)

Acima de R$ 300.000,01 20% (vinte por cento)



Edital de Seleção de PropostasEdital de Seleção de Propostas
O projeto deve demonstrar seu objetivo, conteúdo, benefício e custo:
a) foco voltado aos recursos hídricos;
b) vinculação com o Plano de Bacia Hidrográfica;
c) apresentação de metas claras, exeqüíveis e mensuráveis;
d) formato de apresentação de dados e resultados em sistemas abertos (arquivos digitais 

de boa portabilidade) e com extensões que permitam acesso público;
e) previsão de apresentação de Relatório Técnico que demonstre as atividades 

desenvolvidas, dados utilizados, resultados obtidos e benefícios decorrentes. No caso 
de propostas que envolvam discussões, reuniões, eventos, etc. devem ser 
apresentadas, também, comprovações da divulgação e da participação dos membros 
dos colegiados;

f) indicadores de resultado, que permitam avaliar a eficiência do empreendimento;
g) apresentação de projeto de engenharia, nos casos de financiamento de 

empreendimentos estruturais.



Edital de Seleção de PropostasEdital de Seleção de Propostas
Para a área de Educação Ambiental existem pré-requisitos específicos e os 
empreendimentos dessa área devem:

a) atender à Política Nacional de Educação Ambiental;
b) apresentar justificativa, objetivos, metodologia, atividades e indicadores que 

permitam avaliar o atendimento às metas do projeto, quando aplicável;
c) apresentar comprovação formal de parceria com escolas da rede estadual e municipal 

nos projetos dirigidos à capacitação de professores ou à produção de material 
didático;

d) apresentar quando for o caso, documento formal explicitando parcerias com órgãos 
públicos, com o endosso dos mesmos;

e) possuir corpo técnico com qualificação compatível com o empreendimento a ser 
executado.



Visam apontar as ações que trarão maiores 
benefícios para a conservação e recuperação dos 
recursos hídricos da bacia.

Para a análise de cada tipo de proposta são 
aplicados Critérios de Análise. O número de 
Critérios de Análise varia em função do 
programa em que a proposta for enquadrada. 

Critérios de Hierarquização



 METODOLOGIA
Para a análise de cada tipo de proposta são aplicados 
Critérios de Análise. O número de Critérios de Análise 
varia em função do programa em que a proposta for 
enquadrada. Estes Critérios de Análise podem ser 
influenciados por Coeficientes de Prioridade definidos 
pelo Comitê em função da importância da aplicação de 
recursos solicitada.

 PONTUAÇÃO
A pontuação máxima que uma proposta poderá receber é 
100 (cem) pontos, que é a somatória dos valores máximos 
de cada Critério de Análise multiplicado pelo Coeficiente 
de Prioridade.

Critérios de Hierarquização



 COEFICIENTE DE PRIORIDADE -
(KPRIORIDADE) 
A aplicação do coeficiente de prioridade visa ajustar a 
importância das ações de acordo com os programas 
estabelecidos no Plano de Recursos Hídricos em função 
da priorização do Comitê para aquele tipo de ação.

Critérios de Hierarquização



 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
Para aplicação da metodologia de hierarquização, as 
propostas são classificadas em três grupos em função de 
sua finalidade:
· Ações Estruturais, onde os proponentes solicitam 
recursos para intervenções;
· Ações Não Estruturais; e
. Projetos de Engenharia (Ações Não Estruturais), onde 
ainda não há intervenção.

Critérios de Hierarquização



 PONTUAÇÃO FINAL
A pontuação final de cada proposta será calculada através 
da soma do valor obtido pela proposta em cada Critério 
de Análise, que será multiplicada pelo KPRIORIDADE.

Pontuação Final = KPRIORIDADE x 1
nCi

onde:
1

nCi  = Soma dos Critérios de Análise aplicados, 
estabelecidos para cada grupo de ação.

Critérios de Hierarquização



 AÇÕES ESTRUTURAIS
Para a Análise Técnica das propostas para ações 
estruturais são utilizados cinco Critérios de Análise:

· Densidade demográfica;
· Benefícios Esperados;
· Relação Custo Benefício;
· Efetividade; e
· Contrapartida financeira.

Critérios de Hierarquização



Nota de corte: 30 pontos
Propostas comparadas entre si
C1 →Densidade Demográfica

Relação entre a população beneficiada e a superfície do território.
C2 →Benefícios Esperados

Grandezas referentes aos benefícios esperados com a implantação do projeto ou 
obra.

Ações Estruturais

Categoria Variável

Esgotamento sanitário Abatimento de carga orgânica (kg 
DBO/dia)

Recuperação e conservação de matas 
ciliares. 

Área de Preservação Permanente (APP) 
recuperada

Aproveitamento e racionalização de uso 
dos recursos hídricos

Volume de água economizado

Disposição de resíduos sólidos Massa de resíduo sólido corretamente 
destinada

Adequação de cursos d’água e contenção 
de cheias

Área controlada



Ações Estruturais
C3 →Relação Custo Benefício
Relação entre o custo para a implantação do projeto/obra e o benefício a ser alcançado, 
de acordo com as categorias (C2).

C4 →Efetividade
Efetividade é o resultado a ser alcançado pelo projeto proposto durante sua vida útil.

Categoria Variável
Esgotamento sanitário Abatimento de carga orgânica (kg 

DBO/dia)/Vazão de referência
do corpo receptor

Recuperação e conservação de matas ciliares Área de Preservação Permanente (APP) 
recuperada/Área total recuperada

Aproveitamento e racionalização de uso dos 
recursos hídricos

Volume de água economizado/Volume de água 
anteriormente desperdiçado

Disposição de resíduos sólidos Massa de resíduo sólido corretamente 
destinada/Massa de resíduo sólido 
anteriormente destinada de forma incorreta

Adequação de cursos d’água e contenção de 
cheias

Área controlada/área anteriormente inundada



Ações Estruturais

C5 →Contrapartida Financeira
Relação entre o valor de contrapartida (recursos próprios + outras fontes) e o valor 
solicitado ao COALIAR.



Nota de corte: 60 pontos

C1 →Mérito, Originalidade e Relevância
 Mérito considera a contribuição da proposta para a melhoria dos 
recursos hídricos;
 Originalidade é a inovação da ação proposta em relação às ações 
existentes;
 Relevância da proposta em relação à recuperação dos recursos hídricos.
C2 →Adequação da Metodologia
C3 →Coerência e Adequação entre a capacidade e a experiência da 
equipe
C4 →Adequação do orçamento aos objetivos
C5 →Contrapartida (financeira ou não) – segue a mesma metodologia 
das Ações estruturais

Ações Não Estruturais



PROJETOS DE ENGENHARIA

Para a Análise Técnica das propostas para Ações
Não Estruturais - Projetos de Engenharia, cujo
resultado é um projeto executivo, utiliza-se os
mesmos critérios e nota de corte das ações
estruturais.

Ações Não Estruturais


