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ANEXO IV 

CRITÉRIOS PARA HIERARQUIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES 

 

As propostas serão julgadas de acordo com seis critérios abrangendo as 

características da manifestação e do município proponente. A nota final de cada 

FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO DE DEMANDA será no máximo 6 (seis), 

sendo que esta última será a média aritmética das notas atribuídas a cada critério. 

Nota Final = a + b + c + d + e + f 

a) Inserção do município na bacia do Médio Paraíba do Sul 

Este critério utilizará a informação verificada através da Resolução CERHI/RJ nº 

107/2013. As propostas serão pontuadas da seguinte forma: 

LOCALIZAÇÃO PONTUAÇÃO 

Totalmente inserido na RH-III  1 

Parcialmente inserido na RH-III  0,5 

 

b) Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

Este critério utilizará os dados oficiais existentes no relatório do Programa das 

Nações Unidas para Desenvolvimento. 

Neste critério, a proposta com o menor IDHM receberá a pontuação máxima. 

Para pontuar o restante das propostas, os respectivos IDHMs serão comparados 

ao menor IDHM dentre todas as propostas apresentadas, conforme a seguinte 

fórmula: 

b =
MIDHM

IDHM
  

Onde IDHM é o IDHM do município proponente e MIDHM é o menor IDHM dentre 
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todas as propostas.  

c) Índice de tratamento de esgoto no SNIS (IN016) 

Este critério utilizará a informação fornecida pelo município ao Sistema Nacional 

de Informação sobre Saneamento – SNIS em seu último lançamento. 

Este critério refere-se à situação do tratamento de esgoto no município expressa 

pelo índice IN016 no SNIS, de forma a priorizar aqueles que possuem o menor 

índice de tratamento. 

Neste critério, a proposta com a menor porcentagem de tratamento receberá a 

pontuação máxima. Para pontuar o restante das propostas, as respectivas 

porcentagens serão comparadas à menor porcentagem dentre todas as 

propostas apresentadas, conforme a seguinte fórmula: 

c =
MPT

PT
  

Onde PT é a porcentagem de tratamento do município proponente e MPT é a 

menor porcentagem de tratamento dentre todas as propostas.  

d) Produto Interno Bruto (PIB) 

Este critério utilizará o Produto Interno Bruto (PIB) divulgado pelo IBGE, referente 

a apresentação mais recente.  

O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de 

todos os bens e serviços finais produzidos no município durante o período de um 

ano, de forma a priorizar os municípios que tenham menor condição financeira 

para desenvolvimento das ações demandadas para resolução das problemáticas 

do município. 

Neste critério, a proposta com o menor PIB receberá a pontuação máxima. Para 

pontuar o restante das propostas, os respectivos PIBs serão comparados ao 
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menor PIB dentre todas as propostas apresentadas conforme a seguinte 

fórmula: 

d =
MPIB

PIB
 

Onde PIB é o PIB do município proponente e MPIB é o menor PIB dentre todas 

as propostas. 

e) Participação na Oficina RX do Esgotamento Sanitário promovida pelo 

Comitê Médio Paraíba do Sul 

Este critério utilizará as informações contidas na Resolução CBH-MPS Nº 

75/2018. As propostas serão pontuadas da seguinte forma: 

PARTICIPAÇÃO RX PONTUAÇÃO 

Participou 1 

Não participou 0 

 

f) Participação no Pedal pelas Águas do Comitê Médio Paraíba do Sul; 

Este critério utilizará a informação verificada através dos ofícios de adesão ao 

pedal pelas águas, disponíveis na sede do Comitê. As propostas serão 

pontuadas da seguinte forma: 

LOCALIZAÇÃO PONTUAÇÃO 

Participou de todas as 
edições do Pedal 

1 

Participou de uma edição 
do Pedal  

0,5 

Não participou do Pedal 0 

 


