CONDIÇÕES DA FUNASA PARA APOIAR A REVISÃO DE PMSB

Nota Técnica

Como a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) tem conhecimento das várias e distintas
situações em que se encontram os municípios brasileiros com relação ao Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB), apresenta nesta Nota Técnica as condições da Instituição para
apoiar os municípios brasileiros no processo de revisão do seu PMSB.

A Funasa apoiará a revisão de planos municipais de saneamento básico que:

(i)

tenham sido elaborados com o apoio da Funasa, preferencialmente com base no
TR PMSB Funasa 2018, e que poderão ser revistos num ambiente de um TED
firmado com instituição parceira;

(ii)

sejam objeto de pleitos de municípios que queiram revisar o seu plano de
saneamento básico, desde que atendidos algumas exigências, a seguir explicadas.

O fato de um PMSB ter sido elaborado com apoio da Funasa (i) já constitui em si um prérequisito para que seja também apoiado pela Instituição no seu processo de revisão. Isto
significa que o PMSB foi aprovado pela Instituição, em geral mediante atestação dos produtos
pelos analistas das Superintendências Estaduais (Suests), e que uma vez aprovado está
habilitado para ser revisado.

No caso de revisão de PMSB que não tenha sido elaborado com o apoio da Funasa, mas que o
município tenha pleiteado o apoio da Instituição para fazer a revisão (ii), deve ser aplicada a
Ferramenta Analítica para Revisão de Plano Municipal de Saneamento Básico – FAR-PMSB,
Funasa 2019 – que consiste em uma planilha excel.

A função da FAR-PMSB é orientar tanto a Instituição quanto seus parceiros quanto ao nível de
revisão que o PMSB demandará e, portanto, traz elementos concretos para se planejar o
processo de revisão de planos municipais de saneamento básico.
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Todos os quesitos (itens) elencados na FAR-PMSB são importantes porque expressam o
atendimento aos requisitos legais e se alinham ao TR Revisão PMSB, Funasa 2019. Na aplicação
da ferramenta, devem ser respondidos todos os quesitos. Para cada quesito existem três
possibilidades de resposta: SIM; NÃO; PARCIALMENTE.

Ao final, espera-se que um PMSB, para ser apoiado pela Funasa na sua revisão, apresente
como resultado o maior número possível de respostas SIM e nenhuma resposta NÃO. A análise
a ser feita deve privilegiar cada quesito quanto ao seu conteúdo principal, que se encontra em
negrito no texto. Isto significa que o PMSB em análise deve informar sobre o conteúdo
destacado em negrito em cada quesito, preferencialmente de acordo com a abordagem feita
nesta ferramenta. Contudo, se a abordagem é feita de alguma forma, se aplica a resposta
PARCIALMENTE. A resposta NÃO somente se aplica quando o conteúdo não é sequer abordado
no PMSB. Com isto, o número de respostas PARCIALMENTE indicará o nível de revisão a que
estará sujeito o PMSB em análise. Indicará também em quais conteúdos estão concentradas as
principais fragilidades do PMSB e que deverão ser enfrentadas no processo de revisão.

A aplicação da FAR-PMSB atende ao objetivo da Funasa de tecnicamente decidir sobre a
aceitação de um pleito de município que não tenha elaborado o seu PMSB com o apoio da
Instituição. Mas, mesmo aplicada aos planos apoiados, indicará o nível de revisão necessária e,
portanto, subsidiará a formatação de um Termo de Execução Descentralizada (TED) com seus
parceiros (instituições de ensino superior). Este embasamento técnico aduzido pela aplicação
da ferramenta ajudará tanto a Funasa quanto aos seus parceiros sobre a viabilidade e o escopo
de trabalho envolvidos no processo de revisão de planos municipais de saneamento básico.

Portanto, se o Plano atender a essas exigências da FAR-PMSB, a Funasa poderá apoiar a
revisão, mesmo fora de um ambiente de TED, numa relação direta com o município que
apresentou o pleito.

Contudo, se o Plano não for aprovado, a Funasa não apoia a revisão do PMSB, mas poderá, se
for do interesse do Prefeito(a), apoiar a elaboração do plano com base no TR PMSB Funasa
2018, sendo necessário que o município revogue o plano vigente.

Para o município que se interessa em fazer a revisão do seu PMSB com recursos próprios
(técnicos e financeiros), o TR Revisão PMSB, Funasa 2019 pode ajudar na capacitação dos
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agentes locais para fazer a revisão do seu Plano. O documento está disponível na página
eletrônica da Funasa.

A FAR-PMSB está disponível apenas em meio digital, por se tratar de uma planilha excel
formatada eletronicamente. Contudo, o seu acesso é disponibilizado para uso interno da
Instituição e dos seus parceiros, no momento de construção do apoio.
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