
 

 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH ARAGUARI Nº 47, DE 08 DE AGOSTO DE 2019. 
 

Aprova a indicação da Associação Multissetorial de Usuários 
de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão 
de Águas) como entidade equiparada à Agência de Bacia do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari) 
ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de 
Minas Gerais (CERH/MG). 

 
 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, instituído pelo Decreto Estadual Nº 
39.912, de 22 de setembro de 1998, no uso de suas atribuições e; 
 
CONSIDERANDO a Deliberação Normativa CBH Araguari Nº 21, de 24 de agosto de 
2017, que aprova a indicação ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de 
Minas Gerais (CERH/MG) da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos 
de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas) como entidade equiparada à Agência 
de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari); 
 
CONSIDERANDO que o período de equiparação finaliza em 05 de dezembro de 2019, 
conforme Parecer Técnico GECOB.DGAS.IGAM.SISEMA Nº 064/2017 do Instituto 
Mineiro de Gestão de Águas (Igam); 
 
CONSIDERANDO o disposto no Art. 1º da  Deliberação  Normativa CERH Nº 22, de 25 
de agosto de 2018, que trata de procedimentos para a equiparação de entidade à Agência 
de Bacia Hidrográfica na área correspondente à respectiva circunscrição hidrográfica; 
 
DELIBERA 
 
Art. 1º Fica aprovada a indicação, ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado 
de Minas Gerais (CERH/MG), da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos 
Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas), para exercer até 05 de 
dezembro de 2024, as atividades como entidade equiparada às funções de Agência de 
Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari), com contrato de 
05 (cinco) anos. 
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Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor a partir desta data. 
 

Uberlândia - MG, 08 de agosto de 2019. 
 
 

 

 

 
 

 
MAURÍCIO MARQUES SCALON 
Secretário do CBH Araguari 

 

BRUNO GONÇALVES DOS SANTOS 
Presidente do CBH Araguari 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades
Equiparadas

 
Belo Horizonte, 27 de agosto de 2019.

  

ASSUNTO
Equiparação da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de

Bacias Hidrográficas (ABHA) às funções de Agência de Bacia Hidrográfica (AGB) da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari – PN2.

 

1. INTRODUÇÃO
A gestão das águas em Minas Gerais é regida pela Política Estadual de Recursos

Hídricos (Lei Estadual nº 13.199/99). Essa Política visa a assegurar o controle, pelos usuários
atuais e futuros, do uso da água e de sua utilização em quantidade, qualidade e regime
satisfatórios. Para apoiar e direcionar o trabalho do Sistema de Gerenciamento de Recursos
Hídricos existem instrumentos e ferramentas de gestão.

A Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (CRH) é um dos instrumentos
econômicos de gestão das águas previsto na Política Estadual de Recursos Hídricos de Minas
Gerais, tendo sido regulamentada nesse Estado pelo Decreto Estadual nº 44.046, de 13 de
junho de 2005.

A Cobrança visa ao reconhecimento da água como um bem ecológico, social e
econômico, dando ao usuário uma indicação de seu real valor. No entanto, não se trata de taxa
ou imposto, mas sim de um preço público e visa incentivar os usuários a utilizarem a água de
forma mais racional, garantindo, dessa forma, o seu uso múltiplo para as atuais e futuras
gerações. Objetiva também arrecadar recursos financeiros para o financiamento de programas
e intervenções previstos no Plano de Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica,
voltados para a melhoria da quantidade e da qualidade da água.

A Cobrança somente se inicia após a aprovação pelo Conselho Estadual de
Recursos Hídricos de Minas Gerais (CERH/MG) dos mecanismos e valores propostos pelo
Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH), bem como pela assinatura do Contrato de Gestão entre o
Igam e a Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade a ela equiparada, instrumento que
proporciona a aplicação dos recursos arrecadados com a CRH.

As Agências de Bacia Hidrográfica ou entidades equiparadas são instituídas
mediante solicitação do CBH e autorização do CERH/MG, cabendo a ela aplicar os recursos
arrecadados com a CRH nas ações previstas no Plano Plurianual de Aplicação (PPA) da Bacia
e conforme as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Bacia Hidrográfica (PDRH), ambos
aprovados pelo CBH.

Posto isto, o CBH Rio Araguari encaminhou a Deliberação CBH Araguari nº 47,
de 08 de agosto de 2019, na qual aprova a indicação ao CERH/MG da Associação
Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de
Águas) como entidade equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica do CBH Rio Araguari pelo
período de 5 anos.

Portanto, este Parecer visa análise técnica quanto à equiparação da ABHA para
que exerça as funções de Agência de Bacia Hidrográfica da Bacia Hidrográfica do rio Araguari.
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2. DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CRH
O processo de implementação da CRH em uma Bacia Hidrográfica é coordenado

pelo CBH da respectiva Bacia, com apoio do IGAM. O mesmo deve atender a requisitos para
implementar a CRH. O quadro 1 demonstra os Pré-requisitos para implementação da CRH.

 

Requisito Legislação
pertinente

 Articulação do Estado com a União e Estados Vizinhos

 Lei Estadual nº
13.199/99

 Proposição de critérios e normas para a fixação de tarifas, definições de
instrumentos técnicos e jurídicos
 Implantação Sistema de Outorga
 Cadastro de usuários
 Desenvolvimento do programa de comunicação social 
 Plano Diretor de Bacia Hidrográfica

 Decreto Estadual nº
44.046/05

 Aprovação pelo CERHMG da proposta de metodologia de cobrança
 Definição dos Usos Insignificantes
 Instituição da Agência de Bacia ou Entidade Equiparada
 Contrato de Gestão  Decreto Estadual nº

41.578/01 Plano de Aplicação dos recursos da CRH
Quadro 1. Pré-requisito para implementar a CRH

A Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (domínio da União), que se divide entre os
Estados de Minas Gerias e Goiás, possui três bacias estaduais mineiras como afluentes, são
elas: Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba – UPGRH PN1;
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari – UPGRH PN2; Comitê da Bacia Hidrográfica
dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba – UPGRH PN3. Dentre as bacias mineiras afluentes
do rio Paranaíba e considerando o próprio Paranaíba, o PN2 é a única bacia a implementar a
Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, iniciada em 2010 como já citado.

As discussões para implementação da CRH em toda a Bacia Hidrográfica do rio
Paranaíba e nos afluentes mineiros ocorrem desde o ano de 2010, com exceção do PN2 no
qual já foi implementada. As discussões no PN1 e PN3 estão em andamento, estando prevista
a implementação da cobrança até 2021.

A Cobrança na bacia hidrográfica do rio Araguari – UPGRH PN2 – iniciou-se em
janeiro de 2010. A cobrança foi aprovada após a consolidação de um pacto entre os poderes
públicos, os setores usuários e as organizações civis representadas no âmbito do Comitê da
Bacia Hidrográfica do rio Araguari – CBH Araguari– com objetivo de melhorar a quantidade e a
qualidade das águas da bacia.

Na Bacia federal, em dezembro de 2011, o CNRH, mediante Deliberação nº 132,
delegou a ABHA para exercer as funções de Agência de Bacia do rio Paranaíba, naquele
momento as atividades se limitavam a secretariar o CBH Paranaíba, uma vez que a
implementação da CRH era debatida. A CRH no Paranaíba iniciou-se em 2017 e o Comitê do
Rio Paranaíba decidiu por selecionar a entidade a ser indicada ao CNRH por meio de edital.

Conforme o disposto na Deliberação Normativa do CERH/MG nº 19/2006, no art.
2º, em seu §1º:

Art. 2º - O Estado de Minas Gerais, por meio da SEMAD e do IGAM, e até
que se cumpra o determinado no art. 1º desta Deliberação, deve estimular
a instituição de entidades equiparadas às Agências de Bacia, conforme
prevê o art. 37, § 2º da Lei nº 13.199/99, sempre que for observada uma
comprovada capacidade financeira de um ou mais Comitês, por meio do
processo de implementação da cobrança pelo direito de uso de recursos
hídricos, para suportar as despesas de implantação, custeio para
manutenção técnica e administrativa, a médio e longo prazos, e para a
manutenção da rede de monitoramento, nos limites legais.
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Sendo assim, a equiparação de uma Entidade se faz necessária para a
continuidade dos trabalhos na bacia hidrográfica do Rio Araguari.

 

3. DA EQUIPARAÇÃO
O Decreto nº 47.663, de 12 de abril de 2019, dispõe sobre os procedimentos de

equiparação das entidades equiparadas a Agência de Bacia Hidrográfica. O art. 4º explicita o
procedimento a ser seguido pelos comitês no processo de indicação de entidade a ser
equiparada.

Art. 4º – O Comitê de Bacia Hidrográfica indicará entidade a ser
equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica junto ao CERH-MG, por meio
de chamamento público que deverá observar as diretrizes do CERH-MG,
bem como os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
§ 1º – O Comitê de Bacia Hidrográfica poderá indicar a equiparação junto
ao CERH-MG de entidade que tenha recebido delegação do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos para atuar na bacia hidrográfica federal,
desde que a respectiva bacia hidrográfica seja afluente da federal.
§ 2º – A indicação de que trata o § 1º deverá respeitar a vigência da
delegação concedida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
§ 3º – As regras, os prazos e os procedimentos do chamamento público
serão detalhados no manual de execução dos contratos de gestão, que
será editado pelo Igam.

Conforme o artigo supra, é facultado ao comitê o processo de seleção da
entidade que será indicada ao CERH/MG para equiparação, considerando o art. 7º, §1º da
Deliberação Normativa CERH/MG n° 19/2006, que dispõe:

§ 1º - Para as Unidades que integram a bacia hidrográfica dos rios Grande,
Paranaíba e Doce deverão ser avaliadas as hipóteses de integração mais
adequadas, considerando homogeneidade nas características ambientais,
socioeconômicas, geográficas e hidrológicas, bem como as iniciativas de
integração em curso, tendo no máximo duas entidades equiparadas para
cada uma das bacias mencionadas.

A ABHA foi equiparada à Agência de Bacia do Rio Araguari por meio da
Deliberação CERH/MG nº 55/2007, celebrando, assim, o Contrato de Gestão com o IGAM nº
002/2009 que vigorou até dezembro de 2012, que por sua vez foi renovado mediante o Contrato
de Gestão nº 001/2012 que se encerrou em dezembro de 2017.

Finda a vigência do Contrato de Gestão nº 001/2012 e considerando que
encontrava-se em elaboração o Edital Conjunto que selecionaria a entidade delegatária a atuar
tanto na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba quanto na bacia hidrográfica do Rio Araguari, em
solicitação ao CERH-MG, a equiparação da ABHA foi prorrogada por 2 anos, garantindo a
continuidade dos trabalhos até a conclusão do processo de seleção. Assim, foi celebrado o
Contrato de Gestão nº 002/2017, que se encerrará em dezembro de 2019.

Com o objetivo de promover a integração da qual trata o art. 7º, §1º da
Deliberação Normativa n° 19/2006, foi publicado o Edital Conjunto nº 001/2018 de seleção da
Entidade Delegatária para desempenhar funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica
do Rio Paranaíba e da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (7106023).

A única entidade a manifestar interesse foi a Associação Multissetorial de
Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA que, atendendo às exigências
do edital, foi selecionada para atender ao CBH Paranaíba no âmbito federal e o CBH do Rio
Araguari no âmbito estadual.

À vista disso, o CBH Paranaíba encaminhou a Deliberação nº 96/2018 (7106203)
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ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, que acatou a indicação da ABHA,
concedendo-lhe competência para desempenhar as funções de Agência de Águas (7106490).

Já o CBH Araguari encaminhou ao CERH-MG a Deliberação CBH Araguari nº
47/2019 (7105372), indicando a ABHA como entidade a ser equiparada à Agência de Bacia do
rio Araguari até 05 de dezembro de 2024. Tal indicação foi balizada pelas seguintes
justificativas:

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, instituído pelo Decreto
Estadual Nº 39.912, de 22 de setembro de 1998, no uso de suas
atribuições e;
CONSIDERANDO a Deliberação Normativa CBH Araguari Nº 21, de 24
de agosto de 2017, que aprova a indicação ao Conselho Estadual de
Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais (CERH/MG) da Associação
Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas
(ABHA Gestão de Águas) como entidade equiparada à Agência de Bacia
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari);
CONSIDERANDO que o período de equiparação finaliza em 05 de
dezembro de 2019, conforme Parecer Técnico
GECOB.DGAS.IGAM.SISEMA Nº 064/2017 do Instituto Mineiro de Gestão
de Águas (Igam);
CONSIDERANDO o disposto no Art. 1º da Deliberação Normativa CERH
Nº 22, de 25 de agosto de 2018, que trata de procedimentos para a
equiparação de entidade à Agência de Bacia Hidrográfica na área
correspondente à respectiva circunscrição hidrográfica.

Com isso, considerando a diretiva do CERH/MG de integração das bacias
hidrográficas de forma a otimizar e potencializar recursos e ações, considerando as
dificuldades operacionais da ABHA de cunho financeiro, enquanto entidade equiparada no
Araguari desde o ano de 2007 a ser abordado adiante, considerando o término do contrato de
gestão nº 002/2017, considerando que o CBH Paranaíba instituiu um grupo de integração entre
as bacias afluentes e estabeleceu como diretriz a atuação de Agência única nas bacias, o CBH
Araguari decidiu pela seleção conjunta de uma entidade que, a princípio, atuará como Agência
única em ambas as bacias.

 

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS
Considerando a Deliberação Normativa CERH nº 22/2008, em seu art. 2º, §1º:

Art. 2º - A equiparação de entidade a Agência de Bacia Hidrográfica
estará condicionada à apresentação ao CERH-MG, por parte de seus
representantes, além do que determina a Deliberação CERH nº 19, de
documentação que comprove sua regularidade jurídica e fiscal, habilitando-
a para a celebração de convênios, contrato de gestão ou quaisquer outros
instrumentos com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM.
§1º - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG aprovará, por
meio de Deliberação, a equiparação mediante análise técnica e jurídica do
IGAM fundamentando a comprovada viabilidade financeira da entidade. 

Durante o processo de implementação da CRH são discutidos os mecanismos e
valores de cobrança, de forma que o potencial de arrecadação com a CRH garanta a
sustentabilidade financeira da Agência ou Entidade Equiparada, considerando as
características ambientais, socioeconômicas, geográficas e hidrológicas da bacia.

Conforme a Lei Estadual nº 13.199/99, art. 28, 92,5% dos recursos arrecadados
com a CRH são destinados para o financiamento de estudos, programas, projetos e obras
incluídos no PDRH, e 7,5% destinados para pagamento de despesas de monitoramento dos
corpos de água e custeio dos órgãos e entidades integrantes do SERGH-MG. Na citada lei, art.
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43, inciso IV, estabelece que compete ao Comitê de Bacia aprovar planos de aplicação dos
recursos arrecadados com a CRH.

Sendo assim, pode ser destinado até 7,5% dos recursos arrecadados com a CRH
para o custeio da Agência de Bacia ou Entidade Equiparada, variável que deve ser respeitada
na análise de viabilidade financeira para a instituição de uma Agência de Bacia Hidrográfica.

Os mecanismos e valores de cobrança para a bacia hidrográfica do rio Araguari
estão estabelecidos na Resolução CBH Araguari nº 12/2009 aprovada pela Deliberação
Normativa CERH nº 184/2009. São cobrados os usos de captação, consumo e lançamento de
efluentes de usuários sujeitos à Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.

Conforme já mencionado a cobrança na bacia do rio Araguari teve início em 2010
e o quadro demonstra a arrecadação na bacia correspondente ao período e 2010 a 2018:

 
Arrecadação Bacia do rio Araguari - Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos

SETOR TOTAL ARRECADADO 2010-2018 MÉDIA ANUAL
Saneamento R$ 23.849.367,29 R$ 2.649.929,70
Mineração R$ 3.584.159,01 R$ 398.239,89
Indústria R$ 10.991.697,57 R$ 1.221.299,73

Rural R$ 7.955.662,90 R$ 883.962,54
Outros R$ 1.136.076,57 R$ 126.230,73
TOTAL R$ 47.516.963,34 R$ 5.279.662,59

Fonte: Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos
 

Com arrecadação média anual de R$ 5.279.662,59, considerando que a Lei
Estadual nº 13.199/99 destina para o custeio das Agências de Bacia ou Entidades Equiparadas
até 7,5% dos recursos arrecadados, temos que o montante médio destinado para o custeio da
ABHA foi de R$ 395.974,69, ou seja, por mês a entidade contava com aporte de R$ 32.997,89
para executar o objeto do contrato de gestão.

Apesar de não haver um estudo específico que demonstre o valor que viabiliza o
funcionamento de uma Agência de Bacia ou Entidade Equiparada, estima-se que uma estrutura
mínima de trabalho para atender as atividades demandadas no art. 45 da Lei Estadual
13.199/99, exige cerca de R$900.000,00/ano.

Assim, o cenário apresentado no quadro retrata que a bacia, individualmente, não
apresenta viabilidade financeira para sustentar uma Agência de Bacia. No entanto, cabe
considerar o disposto na Deliberação Normativa CERH nº 19/2006, em seu no art. 2º, §1º:

Art. 2º - O Estado de Minas Gerais, por meio da SEMAD e do IGAM, e até
que se cumpra o determinado no art. 1º desta Deliberação, deve estimular
a instituição de entidades equiparadas às Agências de Bacia, conforme
prevê o art. 37, § 2º da Lei nº 13.199/99, sempre que for observada uma
comprovada capacidade financeira de um ou mais Comitês, por meio do
processo de implementação da cobrança pelo direito de uso de recursos
hídricos, para suportar as despesas de implantação, custeio para
manutenção técnica e administrativa, a médio e longo prazos, e para a
manutenção da rede de monitoramento, nos limites legais.
§ 1º - Para a estimulação prevista no caput e de acordo com o art. 37 da
Constituição Brasileira, a SEMAD e o IGAM poderão buscar a integração
dos Comitês de Bacias Hidrográficas, com vistas à otimização das
despesas, à maximização dos benefícios e à viabilidade econômica-
financeira no atendimento ao disposto no art. 45 da Lei nº 13.199/99, que
trata das competências das Agências de Bacias ou entidades a elas
equiparadas.

Assim, considerando que o Edital Conjunto selecionou a mesma entidade
equiparada para atuar tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual e considerando o
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objetivo de integração entre as bacias afluentes do Rio Paranaíba, a atuação de uma Agência
de Bacia ou Entidade Equiparada torna-se financeiramente viável por haver o aporte de recurso
federal por meio da Agência Nacional de Águas - ANA.

Considerando que a CRH no Rio Paranaíba iniciou-se em 2017, o quadro
demonstra o valor arrecadado neste período:

Arrecadação Rio Paranaíba - Cobrança pelo Uso de
Recursos Hídricos

SETOR TOTAL ARRECADADO - 2018
Saneamento R$ 4.841.663,00

Indústria R$ 1.093.435,00
Mineração R$ 297.619,00

Agropecuária R$ 396.689,00
Outros R$ 17.159,00
TOTAL R$ 6.646.565,00

Fonte: Agência Nacional de Águas - ANA
 

Para os exercícios seguintes, a arrecadação é prevista conforme o quadro:

 

Estimativa de Arrecadação Rio Paranaíba - Cobrança pelo Uso de
Recursos Hídricos

ANO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
LIMITE PARA

CUSTEIO DA EQ
(7,5%)

2019 R$ 7.275.098,00 R$ 545.632,00
2020 R$ 9.760.572,00 R$ 732.043,00
2021 R$ 10.733,002,00 R$ 804.975,00
2022 R$ 12.173.515,00 R$ 913.014,00

Fonte: Edital Conjunto nº 001/2018 - CBH Araguari  
 

Já o quadro abaixo apresenta a estimativa de arrecadação na bacia hidrográfica
do Rio Araguari para o período de equiparação deliberado pelo CBH, cinco anos, considerando
que não houve mudança nos valores e no cálculo aprovado pela Resolução CBH Araguari nº
12/2009.

 

Estimativa de Arrecadação Bacia do rio Araguari - Cobrança pelo Uso de
Recursos Hídricos

ANO PREVISÃO ARRECADAÇÃO LIMITE PARA CUSTEIO DA EQ (7,5%)
2020 R$ 5.677.278,09 R$ 425.795,86
2021 R$ 5.677.278,09 R$ 425.795,86
2022 R$ 5.677.278,09 R$ 425.795,86
2023 R$ 5.677.278,09 R$ 425.795,86
2024 R$ 5.677.278,09 R$ 425.795,86

Fonte: Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos
 

Conforme o art. 14 do Decreto Estadual nº 44.046/2005, do valor total arrecadado
com a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos poderá ser destinado para custeio
administrativo da Entidade Equiparada 7,5% deste montante, ou seja, para que a Entidade
Equiparada exerça as funções de Agência de bacia Hidrográfica no âmbito da Bacia
Hidrográfica do rio Araguari.

Assim,  a Entidade Equiparada terá o aporte médio de  R$1.174.711,86/ano para
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custeio administrativo.

 

5. DA ENTIDADE EQUIPARADA
A ABHA, como mencionado anteriormente, atua na Bacia Hidrográfica do rio

Araguari como Entidade Equiparada à Agência de Bacia desde o ano de 2009 mediante
contrato de Gestão IGAM/ABHA nº 002/2009, renovado em 2012, Contrato de Gestão nº
001/2012, renovado em 2017, e Contrato de Gestão nº 002/2017 que se encerra em dezembro
de 2019.

O Plano de Trabalho, anexo ao Contrato de Gestão, é um documento onde
constam as metas pactuadas entre o órgão gestor e a entidade equiparada, estabelecendo
critérios de avaliação de desempenho e os percentuais mínimos de pontuação que deverão ser
alcançados para a obtenção de uma nota favorável pela entidade equiparada. Em cumprimento
ao Plano de Trabalho, anualmente, a Entidade Equiparada encaminha para o Igam o Relatório
de Gestão contendo o resultado da execução do contrato de gestão, com o comparativo dos
indicadores e metas propostos e seus respectivos resultados e justificativas. 

Os quadros demonstram o desempenho da ABHA no âmbito dos Contrato de
Gestão já celebrados, considerando as notas atribuídas na avaliação da execução do plano de
trabalho.

C.G. nº 002/2009
ANO NOTA
2010  7,98
2011  9,88
2012  7,49

Média Geral  8,45
 

C.G. nº 001/2012
ANO NOTA
2013 8,45
2014 7,94
2015 7,92
2016 6,36
2017 6,73 

Média Geral 7,48
Fonte: Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas

 

Observa-se que a ABHA obteve um desempenho médio classificado como “Bom”,
de acordo com o Contrato de Gestão, embora se considere que os indicadores pactuados não
sejam mais desafiadores e representativos quanto à época de sua inserção. Encontra-se em
estudo uma proposta de Plano de Trabalho que trará novos indicadores para avaliação.

Entretanto, sob o aspecto financeiro, a entidade, em atendimento ao Contrato de
Gestão, anualmente, deve encaminhar os documentos financeiros ao Igam para análise e
aprovação quanto a aplicação dos recursos repassados, de acordo com a Resolução Conjunta
SEMAD/IGAM nº 1.044/09. Assim sendo, a ABHA apresentou ao IGAM as prestações de
contas, conforme demonstrado abaixo.

 

Status Prestação de Contas ABHA

Contrato 002/2009
1ª Parcial 2010 Finalizada
2ª Parcial 2011 Em análise
3ª Parcial 2012 Em análise
1ª Parcial 2013 Em análise
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Contrato 002/2012
2ª Parcial 2014 Em análise
3ª Parcial 2015 Em análise
4ª Parcial 2016 Em análise
5ª Parcial 2017 Em análise

Contrato 002/2017 1ª Parcial 2018 Em análise
Fonte: Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos

 

Observa-se que foi analisada e concluída a prestação de contas referente
à 1ª parcial (2010). As 2ª e 3ª parciais, referentes ao Contrato de Gestão nº 002/2009, já foram
deliberadas pelo ordenador de despesas.

Ainda que as prestações de contas estejam em análise financeira, não foram
identificados, até o momento, fatos supervenientes que possa inviabilizar a equiparação e a
celebração de um novo contrato de gestão com a entidade. 

 

6. CONCLUSÃO
Tendo em vista que o processo de seleção e indicação de Entidade ao

CERH/MG, por parte do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Araguari, para equiparação as
funções de Agência de Bacia, está de acordo com o previsto no Decreto nº 47.663, de 12 de
abril de 2019, e que a seleção por meio de Edital Conjunto CBH Paranaíba/CBH Araguari
considera o processo de integração da bacia do rio Araguari com a bacia do rio Paranaíba;

Considerando que a ABHA recebeu delegação do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos - CNRH para atuar como Entidade Equiparada no âmbito no Rio Paranaíba;

Considerando a Deliberação CBH Araguari nº 47/2019, por meio da qual
a ABHA foi indicada como entidade a ser equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica no
âmbito do Estado de Minas Gerais;

Considerando que a ABHA acolheu a indicação do CBH Araguari para exercer as
funções de Agência de Bacia Hidrográfica;

Considerando a comprovação da viabilidade financeira para a execução do
Contrato de Gestão que conta com o aporte de recurso Federal por meio de contrato com a
ANA;

Ponderando a natureza da cobrança pelo uso de recursos hídricos, bem como a
relevância do instrumento para a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos.

Considerando os resultados alcançados pela Entidade durante a execução dos
Contratos de Gestão nº 002/2009, nº 001/2012 e nº 002/2017  e que não há fatos impeditivos;

No que se refere ao aspecto técnico, não há impedimento quanto a equiparação
da ABHA, para que esta exerça as funções de Agência de Bacia na Bacia Hidrográfica do rio
Araguari referente ao período de 2020-2024.

Este é o parecer.

 

Tayná Uber da Silva
Analista Ambiental
Gerência de Apoio as Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas
 
Michael Jacks de Assunção
Gerente de Apoio as Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas
 
 
Thiago Figueiredo Santana
Diretor de Gestão e Apoio ao SEGRH-MG
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EDITAL CONJUNTO Nº 001/2018 DE SELEÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA PARA 
DESEMPENHAR FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO PARANAÍBA E DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba, criado por Decreto da 
Presidência da República em 16 de julho de 2002, com atuação na área de abrangência da bacia 
hidrográfica do rio Paranaíba e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, criado pelo 
Decreto 39.912, de 22 de setembro de 1998, com atuação na área de abrangência da bacia 
hidrográfica do rio Araguari convidam os interessados a apresentarem PROPOSTA para atuar 
como Entidade Delegatária desempenhando as funções de Agência de Água da bacia 
hidrográfica do rio Paranaíba e da bacia hidrográfica do rio Araguari através da assinatura de 
Contratos de Gestão com a Agência Nacional de Águas - ANA e Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas - IGAM, respectivamente.  

 

1.  OBJETIVO  

Selecionar uma entidade para desempenhar funções de Agência de Água da bacia hidrográfica 
do rio Paranaíba e da bacia hidrográfica do rio Araguari, doravante denominada ENTIDADE 
PROPONENTE. 

O CBH Paranaíba indicará ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, bem como o 
CBH Araguari indicará ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/MG a ENTIDADE 
PROPONENTE que for selecionada com base nos procedimentos estabelecidos neste Edital para 
receber a delegação de competência para o exercício de funções de Agência de Água das bacias 
hidrográficas dos rios Paranaíba e Araguari, atendendo simultaneamente ao art. 51 da Lei 
Federal 9433/97 e ao art. 47 da Lei Estadual 13.199/99, será doravante denominada ENTIDADE 
SELECIONADA.  

A indicação será para o período de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por igual período 
conforme o desempenho da Entidade nos respectivos Contratos de Gestão e aprovação dos 
Comitês. 

 

2.  OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE SELECIONADA  

A ENTIDADE SELECIONADA deverá de acordo com o estabelecido nos Contratos de Gestão 
e nas deliberações dos respectivos CBHs, exercer as seguintes atribuições na área de 
abrangência:  
 

a) aquelas previstas nos incisos I a XI do art. 44 da Lei Federal 9.433/1997 conforme 
estabelecido no Contrato de Gestão a ser celebrado com a Agência Nacional de Águas – ANA 
com interveniência do CBH Paranaíba; 

b) aquelas previstas nos incisos I a XXXIV do art. 45 da Lei Estadual 13.199/99 conforme  
estabelecido no Contrato de Gestão a ser celebrado com o IGAM com interveniência do CBH 
Araguari; 

c) exercer a função de Secretaria Executiva dos respectivos Comitês, prestando-lhes apoio 
técnico, administrativo e financeiro necessários ao seu funcionamento; 
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d) propor aos Comitês medidas para o contínuo aperfeiçoamento do gerenciamento de recursos 
hídricos no âmbito das respectivas bacias hidrográficas;  

e) franquear aos Comitês, a ANA e ao IGAM todos os dados e informações de que disponha 
visando transparência e o controle social de suas ações e atividades;  

f) encaminhar à ANA e ao CBH Paranaíba, nos prazos estabelecidos, o relatório sobre a 
execução do Contrato de Gestão a ser celebrado com a ANA, tendo o CBH Paranaíba como 
entidade interveniente, bem como a prestação de contas dos recursos recebidos; 

g) encaminhar ao IGAM e ao CBH Araguari, nos prazos estabelecidos, o relatório sobre a 
execução do Contrato de Gestão a ser celebrado com o IGAM, tendo o CBH Araguari como 
entidade interveniente, bem como a prestação de contas dos recursos recebidos; 

h) cumprir os procedimentos específicos editados pela ANA e pelo IGAM para seleção e 
recrutamento de pessoal, bem como para compras e contratação de obras e serviços, a serem 
custeados com os recursos financeiros provenientes do Contrato de Gestão ou ato administrativo 
correlato, observando-se os princípios da eficiência, da legalidade, da moralidade, da 
publicidade, da economicidade e da impessoalidade; 

i) administrar os bens móveis e imóveis a ela cedidos para a consecução dos objetivos e metas 
previstos nos Contratos de Gestão a serem celebrados; 

j) apoiar o CBH Paranaíba e o CBH Araguari na articulação com os órgãos gestores e com os 
organismos de bacia instituídos no âmbito da bacia hidrográfica do rio Paranaíba, visando a 
gestão integrada dos recursos hídricos; 

k) instalar escritório regional na bacia, em locais e prazos a serem definidos pelo CBH 
Paranaíba, CBH Araguari, ANA e IGAM. 

l) compor e manter um quadro dirigente-executivo, composto por no mínimo:  

01 Diretor (a) Geral;  
01 Coordenador (a) Administrativo-Financeiro; 
01 Coordenador (a) Técnico.  

m) atuar na captação de recursos financeiros e oportunidades de investimentos em planos, 
programas e projetos com vista à melhoria da qualidade e quantidade das águas da bacia, os usos 
múltiplos e proteção de ecossistemas aquáticos.  

 

3.  DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO  

A ENTIDADE SELECIONADA deverá firmar Contrato de Gestão com a ANA, mediante 
aprovação do CNRH com anuência prévia e interveniência do CBH Paranaíba, bem como firmar 
Contrato de Gestão com o IGAM mediante aprovação do CERH/MG com anuência prévia e 
interveniência do CBH Araguari.  

No caso de rescisão ou denúncia de um dos Contratos de Gestão, a ENTIDADE 
SELECIONADA observará as normas vigentes expedidas pelos órgãos gestores nos respectivos 
Contratos de Gestão ou atos administrativos correspondentes, referente ao cumprimento das 
obrigações assumidas, em especial quanto à liquidação dos passivos tributários, trabalhistas e 
previdenciários.  
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4.  DOS RECURSOS  

4.1 Financeiros do CBH Paranaíba 

A ANA transferirá à ENTIDADE SELECIONADA, na periodicidade que for estabelecida no 
respectivo Contrato de Gestão, as receitas efetivamente arrecadadas pela cobrança do uso de 
recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paranaíba, conforme o art. 4º, § 1º, da Lei Federal 
nº 10.881/04.  

O valor, oriundo da cobrança, a ser utilizado com implantação e o custeio administrativo da 
ENTIDADE SELECIONADA é limitado ao disposto no § 1º do art. 22 da Lei Federal nº 
9.433/97.  

A ENTIDADE SELECIONADA deverá cumprir a Resolução ANA nº 552/11 para as compras e 
a contratação de obras e serviços com recursos provenientes da cobrança para cumprimento do 
Contrato de Gestão, a Resolução ANA nº 2018/14, e a Resolução ANA nº 2019/14, bem como 
suas alterações, conforme previsto no art. 9º da Lei Federal nº 10.881/04.  

A ENTIDADE SELECIONADA elaborará e apresentará a ANA e ao CBH Paranaíba, 
anualmente, relatório sobre a execução do Contrato de Gestão, inclusive prestação de contas 
correspondente ao exercício financeiro anual, de acordo com as normas pertinentes. 

Além desses recursos financeiros, poderão ser destinados à ENTIDADE SELECIONADA outros 
recursos oriundos da União, da ANA e dos Estados, integrantes das suas respectivas funções e 
competências legais, em apoio ao processo de sustentação da ENTIDADE SELECIONADA e 
ações fins da entidade delegatária bem como recursos oriundos de outras fontes.   

A previsão de arrecadação e limite do custeio da ENTIDADE SELECIONADA para o CBH 
Paranaíba em sua área de atuação será da ordem dos valores constantes da Nota Informativa nº 
4/2016/CSCOB/SAS Documento nº 00000.026211/2016-48, reproduzido abaixo.  

 

 

 

 

 

 

OBS: Para o 1º ano (2018) a previsão de custeio diverge daquela prevista no quadro acima, tendo 
em vista que a cobrança foi implementada a partir de março de 2017, resultando em um valor de 
até R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais). A Partir do 4º ano os valores serão 
revistos pelo CBH Paranaíba, conforme resolução nº 185/16 do CNRH.  

4.2 Financeiros do CBH Araguari 

O IGAM transferirá à ENTIDADE SELECIONADA, na periodicidade que for estabelecida no 
respectivo Contrato de Gestão, as receitas efetivamente arrecadadas pela cobrança do uso de 
recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Araguari, conforme Decreto Estadual nº 44.046/05.  
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O valor, oriundo da cobrança, a ser utilizado com implantação e o custeio administrativo da 
ENTIDADE SELECIONADA é limitado, ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei Estadual 
13.199/99. 

A ENTIDADE SELECIONADA deverá cumprir a Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 
1.044/99.  

A ENTIDADE SELECIONADA elaborará e apresentará ao IGAM e ao CBH Araguari, 
anualmente, relatório sobre a execução do Contrato de Gestão, inclusive prestação de contas 
correspondente ao exercício financeiro anual, de acordo com as normas pertinentes. 

Além desses recursos financeiros, poderão ser destinados à ENTIDADE SELECIONADA 
recursos oriundos da União e do Estado, integrantes das suas respectivas funções e competências 
legais, em apoio ao processo de sustentação da ENTIDADE SELECIONADA e ações fins da 
entidade delegatária, bem como recursos oriundos de outras fontes.   

A previsão de arrecadação anual do CBH Araguari em sua área de atuação será de 
R$5.677.278,09 (cinco milhões seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e 
nove centavos), resultando num valor de custeio da ordem de R$ 425.795,86 (quatrocentos e 
vinte e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos). 

4.3 Da infraestrutura  

A infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades da ENTIDADE SELECIONADA 
deverá estar prevista no plano de trabalho a ser apresentado para atendimento do item 5.5 deste 
edital. 

4.4 Humanos  

Cabe a ENTIDADE SELECIONADA a capacitação dos seus dirigentes e demais funcionários, 
no que concerne às normas a serem atendidas, à prestação de contas e à execução dos Contratos 
de Gestão, antes do início efetivo das suas atividades. Para tanto poderão contar com o apoio dos 
órgãos gestores. 

 

5. HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
PROPONENTE E DA EQUIPE TÉCNICA  

5.1. Habilitação da ENTIDADE PROPONENTE  

5.1.1. Qualificação Jurídica  

A ENTIDADE PROPONENTE deverá apresentar documentação que comprove estar legalmente 
constituída, qualificada como organização civil sem fins lucrativos e estar enquadrada em uma 
das categorias definidas pelo art. 47 da Lei Federal nº 9.433/97. 

É necessário que a ENTIDADE PROPONENTE apresente os seguintes documentos: 

a) Qualificação dos representantes da ENTIDADE (CPF, RG) 
b) Estatuto ou Contrato Social; 
c) Ata da eleição de Diretoria; 
d) Ato que considera a ENTIDADE como de utilidade pública.  

 
Quando da celebração dos Contratos de Gestão outros documentos poderão ser exigidos. 
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5.1.2. Área de Atuação 

Atuação na Gestão Integrada de Recursos Hídricos, nos termos da Lei Federal nº 9433/97 e da 
Lei Estadual 13.199/99. A ENTIDADE PROPONENTE deverá ter, em seus atos constitutivos, 
configurada a atuação, em temas afetos à gestão de recursos hídricos ou gestão ambiental 
relacionada à gestão de recursos hídricos. 

5.1.3. Regularidade Fiscal da ENTIDADE PROPONENTE  

A ENTIDADE PROPONENTE deverá apresentar documentação que comprove a sua 
regularidade fiscal sob os seguintes aspectos:  

I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), do exercício civil 
vigente;  

II – prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da ENTIDADE PROPONENTE;  

III – prova de regularidade com a Fazenda Federal, Distrital, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede da ENTIDADE PROPONENTE, ou outra equivalente, na forma da lei;  

IV – prova de regularidade relativa à Seguridade Social, Trabalhista e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS).  

A ENTIDADE PROPONENTE não poderá estar inscrita no CADIN – Cadastro Informativo de 
Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, bem como nos cadastros ou sistemas 
equivalentes nos Estados e Distrito Federal.  

Para a assinatura dos Contratos de Gestão deverão ser observados os procedimentos próprios de 
cada órgão contratante, inclusive quanto à exigência de documentos complementares.   

5.2. Habilitação (qualificação técnica mínima requerida) do corpo dirigente-executivo 
proposto 

A ENTIDADE PROPONENTE deverá indicar os profissionais que integrarão o corpo dirigente-
executivo a ser constituído com o fim específico de desempenhar as funções de Agência de Água 
na bacia hidrográfica aos Comitês com a seguinte composição mínima:  

01 (um) Diretor Geral;  
01 (um) Coordenador Administrativo-Financeiro;  
01 (um) Coordenador Técnico.  

A qualificação técnica mínima requerida (habilitação) para compor o corpo dirigente-executivo, 
bem como os critérios que serão utilizados para a avaliação da qualificação técnica (mínima 
exigida) dos profissionais indicados, encontram-se descritos no Anexo I deste Edital.  

A apresentação das informações relativas à qualificação técnica do corpo dirigente-executivo 
deverá ser feita com base no modelo constante do Anexo III: Modelo para apresentação da 
qualificação técnica do corpo-dirigente executivo.  

Os integrantes do corpo dirigente-executivo deverão assinar um Termo de Compromisso, 
apresentado no Anexo IV deste Edital, no qual o profissional concorda em exercer as funções do 
cargo para o qual é indicado pela ENTIDADE PROPONENTE, na vigência do Contrato de 
Gestão, e atestar não compor a equipe de outra ENTIDADE PROPONENTE no mesmo processo 
de seleção.  
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A substituição do corpo dirigente-executivo da ENTIDADE SELECIONADA, no exercício do 
Contrato de Gestão, somente será permitida após 06 (seis) meses de vigência do mesmo, 
mediante justificativa previamente aceita pelos respectivos órgãos gestores, garantida, no 
mínimo, a qualificação técnica equivalente à do substituído, salvo por contingência 
superveniente acordada pelos respectivos órgãos gestores e Comitês de Bacia. 

5.3. Qualificação técnica da ENTIDADE PROPONENTE  

A qualificação técnica da ENTIDADE PROPONENTE deverá ser apresentada com base no 
modelo constante no Anexo II: Modelo de apresentação da qualificação técnica da 
ENTIDADE PROPONENTE será avaliada em termos de participação em projetos de gestão de 
recursos hídricos ou gestão ambiental relacionada à gestão de recursos hídricos, e de 
coordenação ou administração de contratos ou convênios com entidades pública ou privadas, 
conforme os critérios indicados no Anexo V: Critérios e Procedimentos para Avaliação de 
Mérito e para a Sabatina, item 2.1.  

5.4. Qualificação técnica adicional do corpo dirigente-executivo proposto  

Ao apresentar, com base no modelo constante do Anexo III, a qualificação técnica mínima 
exigida para fins de habilitação, a ENTIDADE PROPONENTE já deverá incluir a qualificação 
técnica adicional do corpo dirigente-executivo, que será considerada, com base nos critérios 
descritos no Anexo V: Critérios e Procedimentos para Avaliação de Mérito e para a 
Sabatina, com vistas à valoração do mérito da Proposta.  

5.5. Plano de Trabalho  

A ENTIDADE PROPONENTE deverá apresentar um plano de trabalho contendo sua visão 
estratégica para atendimento das obrigações estabelecidas no item 2 deste Edital. Para tanto 
deverá considerar o papel de uma Entidade Delegatária com funções de Agência de Água frente 
aos fundamentos respectivamente da Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, às 
exigências do desenvolvimento social, ambiental e econômico da bacia hidrográfica do rio 
Paranaíba e da bacia hidrográfica do rio Araguari e a dimensão do papel dos Comitês.  O Plano 
de Trabalho deverá ser apresentado conforme item 6, a seguir, para fins de avaliação.  

5.6. Vinculação com o CBH PARANAÍBA e CBH ARAGUARI 

As pessoas físicas ou jurídicas vinculadas à ENTIDADE PROPONENTE não poderão ter atuado 
nas reuniões destinadas à construção e aprovação deste Edital, assim como não poderão 
participar das atividades envolvidas no processo de seleção, análise e aprovação da Entidade 
Delegatária, exceto aquelas que ocupam funções de secretaria. 

 

6.  APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

As instituições interessadas em participar do processo seletivo deverão apresentar suas propostas 
por meio do Formulário de Apresentação de Propostas, conforme Anexo VI deste Edital.  

Os procedimentos relativos à apresentação das propostas até o encerramento desse processo 
seletivo obedecerão às datas apresentadas no Calendário de Atividades, item 9 deste Edital.  

A PROPOSTA deverá ser apresentada em volume ÚNICO, encadernação simples (espiral), 
contendo os seguintes elementos, devidamente identificados e ordenados, as folhas deverão ser 
numeradas sequencialmente e rubricadas:  
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a) Formulário de Apresentação de Propostas (Anexo VI);  

b) Documentos apresentados em atendimento ao item 5.1.1;  

c) Documentos apresentados em atendimento ao item 5.1.2;  

d) Documentos apresentados em atendimento ao item 5.1.3;  

e) Documentos apresentados em atendimento aos itens 5.2 e 5.4;  

    e1) Comprovação da qualificação do Diretor Geral;  

    e2) Comprovação da qualificação do Coordenador Administrativo-Financeiro;  

    e3) Comprovação da qualificação do Coordenador Técnico; e  

    e4) Termo de Compromisso para cada um dos profissionais indicados;  

f) Documentos em atendimento ao item 5.3;  

g) Plano de Trabalho em atendimento ao item 5.5.  

O Plano de Trabalho deverá ser organizado em capítulo específico em papel formato A4 em 
fonte Times New Roman 12. 

Essa documentação deverá ser remetida pelos correios, mediante registro postal, com 
comprovante da postagem ou pessoalmente, mediante protocolo, até a data limite fixada no item 
9 - Calendário de Atividades, em envelope lacrado e opaco, devendo constar na sua parte externa 
as seguintes identificações:  

 

EDITAL CONJUNTO Nº 001/2018 DE SELEÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA 
PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA E DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
ARAGUARI 

ENTIDADE PROPONENTE – nome e sigla  

À Comissão de Julgamento DO EDITAL CONJUNTO Nº 001/2018 - CBH 
PARANAÍBA/CBH ARAGUARI 

Rua Rui de Almeida nº 630 
Setor Central 
Itumbiara – Goiás 
75526-050 

Quaisquer outros documentos ou materiais, além dos solicitados, que porventura sejam 
encaminhados – folhetos, fitas de vídeo, etc. serão desconsiderados e descartados. 

 

7.  JULGAMENTO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS  

A Comissão de Julgamento será formada por 6 (seis) membros, sendo 3 (três) membros 
indicados pela plenária do CBH Paranaíba e 3 (três) membros, indicados pela plenária do CBH 
Araguari, sendo: 
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• 02 (dois) representantes do segmento de Poder Público, sendo um do CBH Paranaíba e um do 
CBH Araguari; 

• 02 (dois) representantes do segmento de Usuários, sendo um do CBH Paranaíba e um do CBH 

Araguari; e 

• 02 (dois) representantes do segmento da Sociedade Civil, sendo um do CBH Paranaíba e um do 
CBH Araguari. 

As representações para compor a Comissão de Julgamento deverão ser indicadas na reunião 
plenária dos respectivos CBHs onde ocorrer a aprovação deste Edital. 

Caso o número de vagas de cada segmento não seja por este preenchida, as vagas remanescentes 
não serão preenchidas por outros segmentos. 

As pessoas físicas ou jurídicas integrantes de ENTIDADES PROPONENTES não poderão 
participar da Comissão de Julgamento. 

A Comissão de Julgamento, reunida em quórum mínimo de metade mais um de seus membros, 
deverá conduzir todo o processo de seleção, cumprir as etapas e os prazos estabelecidos no 
Calendário de Atividades, conforme item 9 deste Edital. 

A Comissão de Julgamento, por ocasião de sua primeira reunião, escolherá um coordenador 
dentre seus membros. 

Os membros da Comissão de Julgamento estarão impedidos, por 12 (doze) meses, de participar 
de qualquer contratação direta ou indireta para desenvolver atividade remunerada na 
ENTIDADE SELECIONADA no exercício das funções de Agência de Água da bacia. 

Todo o processo de seleção e julgamento será divulgado na página eletrônica do CBH Paranaíba 
(www.cbhparanaiba.org.br) e CBH Araguari (www.cbharaguari.org.br) de acordo com o 
Calendário de Atividades, conforme item 9 deste Edital. 

A seleção e o julgamento das propostas serão realizados em duas etapas: Habilitação e Avaliação 
de Mérito.  

7.1 Habilitação  

Caberá à Comissão de Julgamento a abertura e análise da documentação de habilitação, 
divulgando o resultado de suas analises conforme calendário contido no item 9.  

7.2 Avaliação de mérito  

Nessa etapa, de caráter classificatório, a Comissão de Julgamento analisará o mérito das 
propostas habilitadas, de acordo com os seguintes critérios:  

a) Qualificação Técnica da ENTIDADE PROPONENTE;  

b) Qualificação Técnica Adicional dos Dirigentes;  

c) Plano de Trabalho; e 

d) Sabatina do Diretor Geral.  

As entidades proponentes receberão notas para cada um dos critérios indicados no Anexo V 
Critérios e Procedimentos para Avaliação de Mérito e para a Sabatina, sendo posteriormente 
classificadas em ordem decrescente, com base na Nota Final.  
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Em caso de empate na média geral de pontuação o critério de desempate será a maior nota no 
item Qualificação Técnica adicional dos Dirigentes, persistindo o empate a maior nota no item 
Qualificação da Entidade Proponente, havendo ainda igualdade avalia-se a maior nota no item 
Sabatina. 

O resultado do julgamento apurado pela Comissão será submetido na forma de um relatório 
sintético aos respectivos CBHs, que deliberarão sobre o processo e encaminharão a indicação da 
ENTIDADE SELECIONADA ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, no âmbito 
do CBH Paranaíba e ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH, no âmbito do CBH 
Araguari para o exercício de funções de Agência de Água da bacia.  

 

8.  RECURSOS E IMPUGNAÇÕES  

Os pedidos de recursos e impugnações deverão ser encaminhados à comissão de julgamento do 
Edital CONJUNTO Nº 001/2018, mediante protocolo no endereço indicado no item 6 deste 
Edital, nos prazos estipulados no Calendário de Atividades, item 9 deste Edital. Para tanto, 
deverá ser utilizado o modelo apresentado no Anexo VII: Formulário para Recursos e 
Impugnações.  

 

9.  CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  

Atividades Prazos 
1. Publicação do Edital  16/04/2018 
2. Prazo para interposição de recurso ao Edital 23/04/2018 
3. Análise dos recursos e divulgação do resultado 30/04/2018 
4. Data limite para envio de propostas (documentos 
mencionados nos itens 5.1a 5.5) 

22/05/2018 

5. Abertura das propostas e análise conclusiva 22/05 a 
05/06/2018 

6. Resultado preliminar da habilitação referentes aos itens 5.1 
e 5.2  

07/06/2018 
 

7. Prazo para interposição de recursos relativos ao resultado 
preliminar da habilitação  

12/06/2018 
 

8. Análise de recursos e divulgação do resultado final da 
habilitação  

19 a 
26/06/2018 
 

9. Sabatina do Diretor Geral das entidades habilitadas 03/07 a 
05/07/2018 

10. Divulgação do resultado preliminar da avaliação de 
mérito referente aos itens 5.3, 5.4, 5.5 e 7.2 

09/07/2018 
 

11. Prazo para interposição de recursos relativos ao resultado 
da avaliação de mérito  

16/07/2018 
 

12. Análise de recursos e divulgação do resultado final da 
avaliação de mérito 

30/07/2018 
 

13.  Aprovação do CBH Paranaíba e CBH Araguari Até 
31/08/2018 
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10.  DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1 O CBH PARANAÍBA, CBH ARAGUARI e a ANA disponibilizarão em suas páginas 
eletrônicas (www.cbhparanaiba.org.br; www.cbharaguari.org.br; www.ana.gov.br), estudos e 
informações relativos à cobrança do uso dos recursos hídricos e outros, nos quais constará o 
potencial de arrecadação.  

10.2 Em caso da seleção restar deserta o presente edital deverá ser novamente publicado em até 
30 (trinta) dias, respeitados os prazos recursais. 

10.3 Caso a ENTIDADE SELECIONADA venha a não celebrar o Contrato de Gestão com a 
ANA e IGAM, deverá ser convocada a ENTIDADE PROPONENTE classificada na posição 
seguinte, e assim repetidamente tantas vezes quanto for possível, visando à contratação nos 
termos do processo proposto por este edital. 

10.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Julgamento. 

 

Itumbiara - GO, 16 de abril 2018. 

 

  

  

Bento de Godoy Neto Leonardo Sampaio Costa 

Presidente do CBH Paranaíba Secretário do CBH Paranaíba 
 

 
 
 
 
 

Thiago Alves do Nascimento 

 
 
 
 
 

Luiz Humberto F. Souza 
Presidente do CBH Araguari Secretário do CBH Araguari 

 
 
 

 

 

 

Esclarecimento: Todo o Edital seguirá a legislação pertinente, em especial à Lei Federal nº 
10.881/97 e Lei Estadual nº 13.199/97. À entidade que vier a ser selecionada não se assegura 
previamente qualquer direito à delegação de competências, cuja prerrogativa de fazê-la é 
exclusiva dos Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH e Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos – CERH/MG ou mesmo de firmar contrato posteriormente, que só ocorrerá 
após eventual delegação e dependerá de negociação dos termos contratuais com a Agência 
Nacional de Águas – ANA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM e com os 
respectivos Comitês. 
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ANEXO I: REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA COMPOR O CORPO 
DIRIGENTE-EXECUTIVO 

A ENTIDADE PROPONENTE deverá indicar os profissionais que integrarão o seu corpo 
dirigente-executivo, composto, no mínimo, por um Diretor Geral, um Coordenador 
Administrativo-Financeiro e um Coordenador Técnico, que deverão atender às seguintes 
qualificações técnicas:  

I – Diretor Geral  

a) ter formação acadêmica de nível universitário;  
b) ter experiência profissional mínima de 3 (três) anos em cargos de direção ou coordenação de 
organizações; e 
c) ter experiência comprovada de no mínimo 3 (três) anos em temas afetos à gestão de recursos 
hídricos ou gestão ambiental relacionada à gestão de recursos hídricos. 

II – Coordenador Administrativo-Financeiro  

a) ter formação acadêmica de nível universitário; e 
b) ter experiência profissional mínima de 2 (dois) anos em atividades de gerenciamento 
administrativo financeiro. 

III – Coordenador Técnico  

a) ter formação acadêmica em cursos de graduação de nível superior; e 
b) ter experiência profissional mínima de 2 (dois) anos na coordenação da implementação de 
projetos ou obras em temas afetos à gestão de recursos hídricos ou gestão ambiental relacionada 
à gestão de recursos hídricos. 

A comprovação da formação acadêmica de nível universitário do corpo dirigente-executivo 
indicado pela ENTIDADE PROPONENTE será feita mediante a apresentação de fotocópia 
autenticada do diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível 
universitário, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC). 

Para a comprovação de experiência profissional do corpo dirigente-executivo indicado pela 
ENTIDADE PROPONENTE, serão aceitas as seguintes opções:  

a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), das partes referentes à 
identificação e ao contrato de trabalho, acrescida de declaração do empregador que informe o 
período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço de nível superior realizado, com a 
descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área privada; ou  

b) declaração ou certidão de tempo de serviço ou ata de eleição e posse que informe o período 
(com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 
desenvolvidas; ou  

c) contrato de prestação de serviços de nível superior ou recibo de pagamento de autônomo 
(RPA) acrescido de declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o 
caso) e a espécie do serviço realizado, no caso de serviço prestado como autônomo ou acervo 
técnico do conselho profissional correspondente. 
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ANEXO II: MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA 
ENTIDADE DELEGATÁRIA 

Participação em projetos elaborados/executados ou em execução em temas afetos à gestão de 
recursos hídricos ou gestão ambiental relacionada à gestão de recursos hídricos 

Título do Projeto: 
 
Caracterização Geral (objetivo, escopo, principais intervenientes, área de abrangência, 
população beneficiada, benefícios): 
 
Local e Período: 
 
 

 
 
 
 

Experiência na coordenação ou administração de convênios e/ou contratos. 

Identificação do Convênio ou Contrato: 
 
Caracterização Geral (objetivo, escopo, principais intervenientes, área de abrangência, 
população beneficiada, benefícios): 
 
Local e Período: 
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ANEXO III: MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO 
CORPO DIRIGENTE EXECUTIVO 

 

1. Diretor Geral 
Nome CPF 

 
 

Curso de formação acadêmica – Curso (s) superior (es) reconhecido (s) pelo MEC 

Curso 
Instituição 
Período 
 

 
 
 
 

Cursos de pós-graduação, em nível de Especialização (concluído, com carga horária mínima de 
360 horas), reconhecido pelo MEC 

Curso 
Instituição 
Período 
Carga Horária 
 

Cursos de pós-graduação (Mestrado), reconhecido pelo MEC 

Curso/Programa 
Instituição 
Período 
 

Cursos de pós-graduação (Doutorado), reconhecido pelo MEC 

Curso/Programa 
Instituição 
Período 
Experiência em cargos de direção ou coordenação de organizações (anos): 
Experiência profissional na Administração Pública (anos): 
 

Exercício de atividade profissional de nível superior em emprego/cargos/especialidades ou de 
gestão 

Instituição que trabalhou 
Período 
Cargos ocupados, funções exercidas 
Experiência adquirida (principais atividades desenvolvidas e realizações) 
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2. Coordenador Administrativo Financeiro 
Nome CPF 

 
 

Curso de formação acadêmica – Curso (s) superior (es) reconhecido (s) pelo MEC 

Curso 
Instituição 
Período 
 

Cursos de pós-graduação, em nível de Especialização (concluído, com carga horária mínima de 
360 horas), reconhecido pelo MEC 

Curso 
Instituição 
Período 
Carga Horária 
 

Cursos de pós-graduação (Mestrado), reconhecido pelo MEC 

Curso/Programa 
Instituição 
Período 
 

Cursos de pós-graduação (Doutorado), reconhecido pelo MEC 

Curso/Programa 
Instituição 
Período 
Experiência em atividades de gerenciamento financeiro ou administrativo (anos): 
Experiência profissional na Administração Pública (anos): 
 

Exercício de atividade profissional de nível superior em emprego/cargos/especialidades ou de 
gestão 

Instituição que trabalhou 
Período 
Cargos ocupados, funções exercidas 
Experiência adquirida (principais atividades desenvolvidas e realizações) 
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3. Coordenador Técnico 
Nome CPF 

 
 

Curso de formação acadêmica – Curso (s) superior (es) reconhecido (s) pelo MEC 

Curso 
Instituição 
Período 
 

Cursos de pós-graduação, em nível de Especialização (concluído, com carga horária mínima de 
360 horas), reconhecido pelo MEC 

Curso 
Instituição 
Período 
Carga Horária 
 

Cursos de pós-graduação (Mestrado), reconhecido pelo MEC 

Curso/Programa 
Instituição 
Período 
 

Cursos de pós-graduação (Doutorado), reconhecido pelo MEC 

Curso/Programa 
Instituição 
Período 
Experiência na coordenação de projetos e obras em temas afetos à gestão de recursos hídricos 
(anos): 
 

Exercício de atividade profissional de nível superior em emprego/cargos/especialidades ou de 
gestão 

Instituição que trabalhou 
Período 
Número de Registro no Conselho Profissional 
Cargos ocupados, funções exercidas 
Experiência adquirida (principais atividades desenvolvidas e realizações) 
 

A comprovação da formação acadêmica de nível universitário será feita mediante a apresentação 
de fotocópia autenticada do diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de 
nível universitário, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC).  

Para a comprovação da conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização, será 
aceito o certificado de conclusão de curso de pós-graduação ou declaração de curso 

Anexo I Edital Conjunto Paranaíba/Araguari nº 001/2018 (7106023)         SEI 2240.01.0001526/2019-46 / pg. 28



 

18 
 

acompanhado do histórico do curso, em nível de especialização, com carga horária mínima de 
360 horas, e que esteja de acordo com a Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007.  

Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de mestrado ou de 
doutorado, será aceito o diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida 
pelo MEC, acompanhado do histórico escolar.  

Para cursos de pós-graduação concluídos no exterior, será aceito o diploma desde que validado 
por instituição de ensino superior no Brasil.  

Para a comprovação de experiência profissional, serão aceitas as seguintes opções:  

a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), das partes referentes à 
identificação e ao contrato de trabalho, acrescida de declaração do empregador que informe o 
período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço de nível superior realizado, com a 
descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área privada; ou  

b) declaração ou certidão de tempo de serviço ou ata de eleição e posse que informe o período 
(com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 
desenvolvidas, se realizado na área pública; ou  

c) contrato de prestação de serviços de nível superior ou recibo de pagamento de autônomo 
(RPA) acrescido de declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o 
caso) e a espécie do serviço realizado, no caso de serviço prestado como autônomo. 
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ANEXO IV: TERMO DE COMPROMISSO DOS DIRIGENTES EXECUTIVOS 

IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Nome: 

Profissão principal: 

Registro profissional/Órgão de registro: 

RG / Órgão expedidor /UF: 

CPF: 

 

Na qualidade de participante do processo seletivo objeto do EDITAL CONJUNTO Nº 001/2018 
DE SELEÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES DE 
AGÊNCIA DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA E DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, DECLARO, por este ato, que concordo em exercer as 
funções de ________________________para quais sou indicado pela ENTIDADE 
PROPONENTE na vigência do Contrato de Gestão, bem como com as condições estabelecidas 
no referido Edital, e que não integro outra equipe técnica concorrente no mesmo processo 
seletivo.  

Sendo a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

______________________________, em __/__/______. 

 

 

_________________________________ 

PROFISSIONAL 
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ANEXO V: CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE MÉRITO E 
PARA A SABATINA DO DIRETOR GERAL 

 
 

1. Introdução 
A avaliação de mérito, de caráter classificatório, corresponde à segunda etapa da seleção das 
Propostas, e será realizada com as ENTIDADES PROPONENTES habilitadas quanto aos 
critérios jurídicos, fiscais e técnicos. Nessa etapa, as ENTIDADES PROPONENTES serão 
avaliadas segundo os critérios listados na tabela abaixo. 
 

Critério  Pontuação Máxima 
Qualificação Técnica das ENTIDADES 
PROPONENTES 

30 pontos 

Qualificação Técnica Adicional dos Dirigentes 35 pontos 
Plano de Trabalho 10 pontos 
Sabatina 25 pontos 
Pontuação total máxima 100 pontos 
 

A Nota Final (NF) será obtida do somatório das pontuações atribuídas a cada critério antes 
indicado: 
 

NF = NA + NB + NC + ND 
 
Sendo: 
NF: Nota Final 
NA: pontuação atribuída à qualificação técnica da ENTIDADE PROPONENTE; 
NB: pontuação atribuída à qualificação técnica adicional dos Dirigentes; 
NC: pontuação atribuída à estratégia de atuação; e 
ND: pontuação atribuída à Sabatina. 
 
Em caso de empate na nota final, terá preferência a ENTIDADE PROPONENTE que, na ordem 
a seguir, tiver obtido, sucessivamente: 
 
a) Maior pontuação na qualificação técnica dos dirigentes-executivos; 
b) Maior pontuação na qualificação técnica da ENTIDADE PROPONENTE 
c) Maior pontuação na sabatina; 
d) Maior pontuação Estratégia de atuação. 
 
Para os critérios qualificação técnica da ENTIDADE PROPONENTE, qualificação técnica 
adicional dos Dirigentes e na estratégia de atuação, em cada item, deverá ser atingido o patamar 
mínimo de 60%, sendo desclassificada a ENTIDADE PROPONENTE que não atingir esse 
percentual. 

 
2. Detalhamento dos critérios 
2.1 Qualificação Técnica da ENTIDADE PROPONENTE 
 
 

Atribuições de Pontos 
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Descrição Valor Valor máximo 
Participação em Projetos 
elaborados/executados ou em execução em 
temas afetos a recursos hídricos ou gestão 
ambiental relacionada à gestão de recursos 
hídricos, com duração mínima de 6 meses 

2,50 pontos por projeto em 
temas afetos a gestão de 
recursos hídricos ou gestão 
ambiental relacionada a 
gestão de recursos hídricos; 
 

20,00 pontos 

Experiência na coordenação ou 
administração de convênios e/ou 
Contratos, com duração mínima de 6 
meses 

0,5 ponto por contrato ou 
convênio.   
 

10,00 pontos 
 
 
 
 

 
Pontuação total máxima 30,00 pontos 
Obs. – Um mesmo projeto só será pontuado em uma única categoria. 
 
2.2 Qualificação Técnica Adicional dos Dirigentes 
 
Esse critério está relacionado à formação acadêmica e à experiência profissional adicionais às 
solicitadas na etapa de habilitação dos profissionais técnicos que se propõem a integrar o corpo 
dirigente-executivo da ENTIDADE PROPONENTE. 
 
a. Diretor Geral 
Atribuições de Pontos 

Alínea Título Valor de cada 
título 

Valor máximo 
dos títulos 

A Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de doutorado ou certificado/declaração de 
conclusão de doutorado, acompanhado do 
histórico escolar, a recursos hídricos ou gestão 
ambiental relacionada à gestão de recursos 
hídricos  

1,50 pontos 4,00 pontos 
 

B Diploma devidamente registrado, de conclusão 
de mestrado ou certificado/declaração de 
conclusão de mestrado, acompanhado do 
histórico escolar, em temas afetos em temas 
afetos a a recursos hídricos ou gestão ambiental 
relacionada à gestão de recursos hídricos  

1,00 pontos 

C Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação ou declaração de curso acompanhado 
do histórico do curso, em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360 
horas, em temas afetos a recursos hídricos ou 
gestão ambiental relacionada à gestão de 
recursos hídricos 

0,5 ponto 

D Experiência adicional a 3 (três) anos em cargos 
de direção ou coordenação de organizações 

2,00 pontos por 
ano adicional 
completo 

16,00 pontos 
 

Pontuação total máxima 20,00 pontos 
b. Coordenador Administrativo Financeiro 
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Alínea Título Valor de cada 
título 

Valor máximo 
dos títulos 

    
A Diploma, devidamente registrado, de conclusão 

de doutorado ou certificado/declaração de 
conclusão de doutorado, acompanhado do 
histórico escolar, em temas afetos em temas 
afetos a administração e gestão  

1,50 pontos 1,50 pontos 
 

B Diploma devidamente registrado, de conclusão 
de mestrado ou certificado/declaração de 
conclusão de mestrado, acompanhado do 
histórico escolar, em temas afetos em temas 
afetos a administração e gestão  

1,00 pontos 

C Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação ou declaração de curso acompanhado 
do histórico do curso, em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360 
horas, em temas afetos em temas afetos a 
administração e gestão  

0,5 ponto 

B Experiência adicional a 2 (dois) anos em 
atividades de gerenciamento administrativo ou 
financeiro 

1,00 ponto por 
ano adicional 
completo 

6,00 pontos 

Pontuação total máxima 7,5pontos 
 

c. Coordenador Técnico 

Alínea Título Valor de cada 
título 

Valor máximo 
dos títulos 

A Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de doutorado ou certificado/declaração de 
conclusão de doutorado, acompanhado do 
histórico escolar, em temas afetos a gestão de 
recursos hídricos ou gestão ambiental 
relacionada a gestão de recursos hídricos 
 

2,00 pontos 2,50 pontos  
 
 

B Diploma devidamente registrado, de conclusão 
de mestrado ou certificado/declaração de 
conclusão de mestrado, acompanhado do 
histórico escolar, em temas afetos a gestão de 
recursos hídricos ou gestão ambiental 
relacionada a gestão de recursos hídricos 
 

1,50 pontos 

C Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação ou declaração de curso acompanhado 
do histórico do curso, em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360 
horas, em temas afetos a gestão de recursos 
hídricos ou gestão ambiental relacionada a 
gestão de recursos hídricos 
 

1,00 ponto 

D Experiência adicional a 2 (dois)  anos na 1,0 ponto por 5,00 pontos 
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coordenação da implementação de projetos e 
obras em temas afetos a gestão de recursos 
hídricos ou gestão ambiental relacionada a 
gestão de recursos hídricos 
 

ano adicional 
completo 

 

Pontuação total máxima 7,5 pontos 
 

2.3 Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho será avaliado com base nos seguintes critérios: 

Critério Pontuação 
máxima 

Apresentação em conformidade com a estrutura e forma preconizadas no 
item 5.5 

 01 

Clareza  02 
Concisão  02 
Plano de Trabalho  05 
Total  10 pontos 
 

A pontuação final da estratégia de atuação de cada Entidade Proponente será a média aritmética 
das notas de cada membro da Comissão de Julgamento, tendo-se previamente descartando duas, 
as que resultarem, respectivamente, na maior e na menor pontuação. 

2.4 Sabatina 

O Diretor Geral indicado pela ENTIDADE PROPONENTE será submetido à sabatina que será 
conduzida pela Comissão de Julgamento, na qual apresentará o seu Plano de Trabalho para 
desenvolvimento das funções de agência delegatária e responderá a questões sobre qualificação, 
estratégia de atuação e visão em relação às funções e ao desempenho do cargo pretendido, entre 
outros pertinentes.  

No primeiro bloco de atividades, todos os candidatos farão suas apresentações exclusivas para a 
comissão julgadora, sem a presença dos outros proponentes, de forma individual e 
sucessivamente, sem intervalo para questionamentos por parte da Comissão. Cada candidato terá 
prazo de até 20 minutos para apresentação oral de sua estratégia de atuação e de seu currículo.  

Encerrado o primeiro bloco de apresentações, os candidatos deverão retirar-se do local da 
avaliação.  

No segundo bloco de atividades, serão feitas perguntas aos Diretores Gerais de cada ENTIDADE 
PROPONENTE ainda de forma individual e exclusiva. Cada julgador terá direito a três 
perguntas. Essa etapa se desenvolverá na seguinte sequência:  

a) O coordenador da Comissão anunciará o nome e o cargo pretendido do candidato que será 
questionado;  

b) Os membros da Comissão farão suas inscrições para formularem perguntas ao candidato;  

c) O candidato indicado será convidado a entrar no local de avaliação;  

d)  A comissão fará até 3 perguntas de até 3 minutos ao candidato;  
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e) O candidato terá até 5 minutos para responder à pergunta formulada;  

f) Encerradas as respostas, o candidato deverá se retirar do local da avaliação.  

Esse bloco de atividades se encerrará após todos os candidatos serem questionados.  

No terceiro bloco de atividades, a Comissão fará a avaliação dos candidatos, sem a presença 
destes. O coordenador abrirá prazo de até 30 minutos. Após isso, o coordenador recolherá de 
cada julgador as notas atribuídas aos candidatos.  

A pontuação se dará da seguinte forma, para cada candidato: 0 a 25 pontos por entrevistado. 

A pontuação final de cada candidato na sabatina será a média aritmética das notas de cada 
membro da Comissão de Julgamento, tendo-se previamente descartado duas, as que resultarem, 
respectivamente, na maior e na menor pontuação. 
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ANEXO VI: FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Nome da ENTIDADE PROPONENTE: 
 
 

CNPJ Data de constituição Personalidade jurídica 
 

 

Sede - Logradouro Nº Complemento 
 

Bairro Município UF CEP 
 

Telefone (s)    
 

 

Representante Legal – Nome  CPF 
 

Cargo E-mail Telefone (s) 
 

 

Organograma 
Instância Dirigentes 
  
  
  
 

Documentação Apresentada para Habilitação Jurídica 
Documento Conteúdo 
  
  
 

Documentação Apresentada para Habilitação Fiscal 
Documento Conteúdo 
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ANEXO VII: FORMULÁRIO PARA RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

DIRECIONADO A COMISSÃO DE JULGAMENTO DO EDITAL XX/201X 

 

Fase do processo seletivo: (  ) Habilitação         (   ) Avaliação de Mérito 

 

 

Nome da ENTIDADE PROPONENTE 
 

CNPJ 

 

Exposição de Motivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

_________________________, em __/__/______ 

 

______________________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO VIII: MODELO DE CONTRATO DE GESTÃO  

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA 

 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº XX/2017/ANA 

Documento nº: @@nup_protocolo@@ 
 

CONTRATO DE GESTÃO Nº XX/ANA/20XX 
CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE 
ÁGUAS - ANA E A XXXXXXX – XXXO, COM A 
INTERVENIÊNCIA DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO PARANAÍBA, PARA O 
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA. 

 
 
 
A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, autarquia sob regime especial, 

criada pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, inscrita no CNPJ sob o nº 04.204.444/0001-08, 
com sede e foro no Distrito Federal, doravante denominada CONTRATANTE, representada 
neste ato por sua Diretora-Presidente, xxxxxxxxxxx, brasileira, xxxxxx, xxxxx, portadora da 
Carteira de Identidade nº xxxxxxxxxx, expedida pela xxxx, inscrita no CPF sob o nº 
xxxxxxxxxxxxx e domiciliada no Distrito Federal, e a xxxxxxxxxxxxx, entidade delegatária de 
funções de agência de água, associação civil, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ nº 
xxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu/sua 
Diretor(a)-Geral, XXXXXXXXX, brasileiro(a), XXXX, xxxxx, RG nº XXXXX, expedida pela 
XXXX, inscrita no CPF sob o nº XXXXXX, domiciliada em XXXXXXX, com a interveniência 
do COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA – CBH PARANAÍBA,  
doravante denominado CBH PARANAÍBA, neste ato representado por seu Presidente, 
XXXXX, brasileiro (a); casado (a); xxxxx; portador(a) da carteira de identidade: xxxx, expedida 
pela xxx/xx; Inscrito(a) no CPF sob o n.º xxxxxxxxxxx; domiciliado (a) na Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxx,xxxxxx -xx CEP xxxxxxxx com fundamento no art. 51 da Lei nº 
9.433, de 1997, na Lei no 10.881, de 9 de junho de 2004, e na Resolução no  xxx, de xx junho de 
20xx, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, em conformidade com o Processo 
xxxxxxxxx, resolvem firmar o presente Contrato de Gestão, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE 
Este Contrato de Gestão nº xx/ANA/2018 tem por objeto o alcance, pela xxxxxx, 

das metas constantes no Programa de Trabalho detalhado no Anexo I deste instrumento, no 
exercício de funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROGRAMA DE TRABALHO 
O Programa de Trabalho compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, 

cujos resultados são mensurados por meio de indicadores de desempenho. 

Anexo I Edital Conjunto Paranaíba/Araguari nº 001/2018 (7106023)         SEI 2240.01.0001526/2019-46 / pg. 38



 

28 
 

O Programa de Trabalho será aprovado e poderá ser alterado ou repactuado, por 
acordo entre as partes, após manifestação favorável do CBH Paranaíba e expressa aprovação do 
Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante termo aditivo.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIA 
Para a consecução do Programa de Trabalho: 

 
I – A CONTRATADA obriga-se a: 
 
a) atuar como secretaria-executiva do CBH PARANAÍBA; 
 
b) buscar o cumprimento das metas estabelecidas no Programa de Trabalho, 

detalhado no Anexo I, respeitando os prazos e condições estabelecidas neste Instrumento; 
 
c) analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com 

recursos gerados pela cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
 
d) administrar os recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos em sua área de atuação; 
 
e) celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas 

competências;  
 
f) promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área 

de atuação;  
 
g) realizar estudos e emitir pareceres demandados pela Plenária do CBH 

PARANAÍBA e pela sua diretoria, previstos no plano de aplicação plurianual;  
 
h) fornecer subsídios ao CBH PARANAÍBA para que este delibere sobre a cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos;  
 
i) elaborar a revisão do Plano de Recursos Hídricos para apreciação e aprovação 

pelo CBH PARANAÍBA, nos termos solicitados pelo CBH PARANAÍBA;  
 
j) propor ao CBH PARANAÍBA, em conformidade com o Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia, as revisões do Plano de Aplicação Plurianual dos recursos arrecadados com a 
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos, inclusive financiamentos de investimentos a fundo 
perdido; 

 
k) propor ao CBH PARANAÍBA os valores a serem cobrados pelo uso de recursos 

hídricos, bem como suas atualizações, considerando as finalidades estabelecidas pela Lei 
9.433/1997 e regulamentações do CNRH; 

 
l) aplicar os recursos provenientes da cobrança pelo uso da água, transferidos pela 

CONTRATANTE, em atividades e ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual aprovado 
pelo CBH PARANAÍBA; 
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m) franquear à CONTRATANTE, ao CBH PARANAÍBA e aos órgãos de controle 
interno e externo, todos os dados e informações de que disponha, visando à transparência e ao 
controle social de suas ações e atividades; 

 
n) encaminhar à CONTRATANTE e ao CBH PARANAÍBA, em até 30 (trinta) 

dias após o término de cada exercício, o Relatório de Gestão, contendo comparativo específico 
entre as metas propostas e os resultados alcançados; 

 
o) encaminhar à CONTRATANTE e ao CBH PARANAÍBA, em até 45 (quarenta e 

cinco) dias após o término de cada exercício, a prestação de contas dos recursos recebidos;  
 
p) cumprir os procedimentos editados pela CONTRATANTE observando-se os 

princípios da eficiência, da legalidade, da moralidade, da publicidade e da impessoalidade;  
 
q) administrar os bens móveis e imóveis a ela cedidos para a consecução dos 

objetivos e metas previstos neste Contrato; 
 
r) instalar até XX de XXX de 201X e manter nos períodos subsequentes escritório 

de apoio ao CBH PARANAÍBA na cidade de xxxxxxx – XXXXX. 
 
II – A CONTRATANTE obriga-se a: 
 
a) disponibilizar à CONTRATADA, até 31 de maio de cada ano, previsão da 

arrecadação dos valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos para o ano subsequente; 
 
b) arrecadar os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nos 

rios de domínio da União da bacia; 
 
c) providenciar, anualmente, a consignação das dotações destinadas à execução deste 

Contrato no Projeto de lei Orçamentária, assim como estabelecer a sua previsão no planejamento 
plurianual da União; 

 
d) transferir, mensalmente, à CONTRATADA todos os recursos efetivamente 

arrecadados com a cobrança pelo uso da água e os respectivos rendimentos financeiros; 
 
e) franquear à CONTRATADA e ao CBH PARANAÍBA todos os dados e 

informações disponíveis sobre a bacia; 
 
f) manter atualizado o cadastro dos usos e usuários de recursos hídricos de corpos de 

água de domínio da União na bacia e disponibilizar as informações à CONTRATADA e ao 
CBH PARANAÍBA; 

 
g) disponibilizar à CONTRATADA e ao CBH PARANAÍBA todas as informações 

relativas à arrecadação e à administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança 
pelo uso de recursos hídricos; 

 
h) dar ciência ao Tribunal de Contas da União do conhecimento de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela 
CONTRATADA; 
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i) apoiar a implementação dos procedimentos de seleção e recrutamento de pessoal, 
bem como de compras e contratação de obras e serviços, em atendimento à solicitação da 
CONTRATADA. 

 
 
III – Ao CBH PARANAÍBA compete: 
 
a) manifestar-se previamente à aprovação pelo Ministro de Estado do Meio 

Ambiente, sobre os termos deste Contrato de Gestão e de seus Aditivos;  
 
b)  criar e manter o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão. 
 
c) aprovar o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros arrecadados 

com a cobrança na bacia; 
 
d) estabelecer as diretrizes para a implementação dos programas previstos no Plano 

de Aplicação Plurianual;  
 
e) deliberar anualmente sobre o calendário de reuniões de suas Câmaras Técnicas, 

Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e reuniões Plenárias, com vistas ao cumprimento das 
metas deste Contrato. 

 
f)  apoiar a CONTRATADA para o cumprimento das metas estabelecidas no 

Programa de Trabalho, detalhado no Anexo I, respeitando os prazos e condições estabelecidas 
neste Contrato; 

 
Parágrafo único. Este Contrato não abrange a delegação de competência de que trata o 

art. 44, III, da Lei nº 9.433, de 1997. 
 
 

 CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
Para o financiamento do custeio administrativo da CONTRATADA, execução do 

Plano de Aplicação Plurianual e cumprimento do Programa de Trabalho deste Contrato, a 
CONTRATANTE transferirá à CONTRATADA todas as receitas provenientes da cobrança 
pelo uso de recursos hídricos na bacia– fonte 116, conforme o art. 4º, § 1º, da Lei no 10.881, de 9 
de junho de 2004. 

  

Parágrafo primeiro. O desembolso mensal dos recursos sujeitos à transferência 
obrigatória – fonte 116 estará condicionado à arrecadação efetivamente realizada na bacia. 

Parágrafo segundo. Os recursos repassados à CONTRATADA, enquanto não 
forem empregados na sua finalidade, deverão ser aplicados no mercado financeiro, por 
intermédio de instituição oficial federal. 

Parágrafo terceiro. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, 
obrigatoriamente, aplicados na execução do objeto deste Contrato, sendo que o percentual de 
7,5% (sete e meio por cento) deste montante poderá ser utilizado pela CONTRATADA para o 
custeio de atividades administrativas, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de 
contas exigidas para os recursos transferidos. 
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Parágrafo quarto. Os rendimentos das aplicações financeiras poderão ser 
destinados ao Fundo de Reserva da CONTRATADA, limitado ao percentual de 7,5% (sete e 
meio por cento). 

Parágrafo quinto. Além dos recursos provenientes da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos, poderão ser destinados, no âmbito deste Contrato recursos orçamentários 
provenientes do Orçamento Geral da União, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer outras 
fontes. 

Parágrafo sexto. A CONTRATANTE manterá apoio técnico à 
CONTRATADA na elaboração dos termos de referência para a contratação das ações previstas. 

Parágrafo sétimo. Os rendimentos das aplicações financeiras, serão aplicados 
pela CONTRATADA em atividades relacionadas à execução das ações indicadas no Plano de 
Bacia do CBH PARANAÍBA, inclusive para o acompanhamento das ações a serem realizadas e 
respectivas despesas administrativas. 

Parágrafo oitavo. Os recursos financeiros transferidos na forma deste Contrato: 

I – deverão ser movimentados em conta bancária aberta especialmente para este 
fim, em instituição financeira oficial federal; e 

 

II – não poderão ser utilizadas para pagamento de gratificação, consultoria, 
assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos 
quadros de órgãos ou de entidades das administrações públicas federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS HUMANOS 
A CONTRATADA deverá cumprir as normas editadas pela CONTRATANTE 

para a seleção e recrutamento de pessoal necessário ao cumprimento deste Contrato, conforme 
previsto no art. 9o da Lei no 10.881, de 2004. 
Parágrafo primeiro. A CONTRATADA não poderá ceder os empregados remunerados à conta 
deste Contrato a instituições públicas ou privadas. 
Parágrafo segundo. A CONTRATANTE poderá designar servidor do seu quadro de pessoal 
para auxiliar na implementação das atividades da CONTRATADA, observado o disposto no art. 
5o da Lei no 10.881, de 2004, não configurando, entretanto, cessão. 
Parágrafo terceiro. O desempenho de atividades por servidores públicos cedidos por Estados ou 
Municípios não poderá configurar vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerar 
qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para a CONTRATADA, sendo de 
responsabilidade exclusiva de seus dirigentes qualquer ação nesse sentido. 
Parágrafo quarto. As despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem 
percebidas pelos dirigentes e empregados da CONTRATADA, no exercício de suas funções 
operacionais e no âmbito deste Contrato de Gestão, deverão observar aos limites e critérios 
disciplinados pela CONTRANTE, inclusive os limites e critérios disciplinados por meio das 
Resoluções ANA n.º 2018/2014 e n.º 2019/2014 e suas atualizações 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA PERMISSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS 
PÚBLICOS  

A CONTRATADA fará uso, a título de permissão, pelo prazo de vigência deste 
Contrato de Gestão, dos bens móveis e equipamentos da CONTRATANTE, assim como bens, 
acervo técnico e administrativo e sistemas de informação adquiridos ou desenvolvidos com os 
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recursos transferidos por este Contrato, cabendo-lhe mantê-los e deles cuidar como se seus 
fossem, restrito o uso e a destinação à consecução das finalidades pactuadas neste Contrato de 
Gestão. 
Parágrafo primeiro. Os bens móveis utilizados a título de permissão, na forma desta cláusula, 
não poderão ser alienados sem prévia avaliação e expressa autorização da CONTRATANTE. 
Parágrafo segundo. Os bens adquiridos com recursos públicos para uso da CONTRATADA 
serão cadastrados e posteriormente transferidos, no caso de extinção ou rescisão deste Contrato, 
à CONTRATANTE ou à entidade que exercer funções de Agência de Águas que vier a sucedê-
la; 
Parágrafo terceiro. O cadastro referido no parágrafo segundo desta Cláusula será efetuado de 
modo a permitir identificar, desde seu registro inicial, a fonte dos recursos que deu origem aos 
bens adquiridos, valor de aquisição, descrição e os responsáveis pelo uso do bem. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

 

A CONTRATADA deverá cumprir as normas editadas pela CONTRATANTE 
para as compras e a contratações de obras e serviços com recursos provenientes deste Contrato, 
necessários ao seu cumprimento, conforme previsto no art. 9 da Lei n° 10.881, de 2004. 

Parágrafo primeiro. As compras e contratações de obras e serviços poderão ser 
realizadas em conjunto com outras fontes de recursos, provenientes inclusive de outros Contratos 
de Gestão, observado o que estabelece a Resolução ANA n.º 2018/2014 e suas atualizações. 

Parágrafo segundo. É vedada a contratação de obras e serviços e a autorização 
de subcontratação de pessoa física que atue como representante de entidade integrante dos 
órgãos dirigentes do COMITE e da CONTRATADA, assim como de entidades ou pessoas 
físicas que tenham relação de parentesco com representantes do COMITE e do 
CONTRATADA, com exceção de entidades escolhidas em processo de Seleção de Projetos.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
A CONTRATANTE constituirá Comissão de Avaliação - CAv que analisará, 

periodicamente, os resultados alcançados com a execução deste Contrato e encaminhará relatório 
conclusivo sobre a avaliação realizada, acompanhado da prestação de contas correspondente ao 
período avaliado, à Diretoria da ANA, para os encaminhamentos previstos no art. 3º da Lei 
nº 10.881, de 2004. 
Parágrafo primeiro. A Comissão de Avaliação será composta por especialistas com adequada 
qualificação, integrantes dos quadros da ANA, da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade 
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e de outros órgãos e entidades da Administração 
Pública federal. 

 
Parágrafo segundo. Os procedimentos e critérios de avaliação do cumprimento do Programa de 
Trabalho obedecerão ao Manual Operativo para Contratos de Gestão, elaborado pela 
CONTRATANTE. 
Parágrafo terceiro. A Comissão de Avaliação reunir-se-á, no mínimo, anualmente, para: 
I – avaliar os resultados alcançados pela CONTRATADA, face às metas e indicadores de 
desempenho acordados neste Contrato, na perspectiva de sua eficácia, de sua eficiência e de sua 
efetividade; e 
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II – elaborar e encaminhar à Diretoria da ANA e ao COMITÊ, relatório conclusivo sobre cada 
avaliação procedida, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados 
alcançados. 
Parágrafo quarto. A CONTRATANTE e a CONTRATADA considerarão as recomendações 
da CAv e do COMITÊ visando adequar este Contrato às mudanças que se fizerem necessárias. 
Parágrafo quinto. A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda documentação 
exigida neste Contrato.  
Parágrafo sexto. Na hipótese de a CONTRATADA não alcançar 7 (sete) pontos na média das 
Notas Gerais, durante 3 (três) anos consecutivos, a Comissão de Avaliação do Contrato de 
Gestão recomendará ao COMITÊ a indicação de nova entidade delegatária para a execução das 
ações definidas no Programa de Trabalho, por meio de novo Contrato a ser firmado 
posteriormente. 
 

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
A CONTRATADA elaborará e apresentará à CONTRATANTE e ao COMITÊ, 

em até quarenta e cinco dias após o término do exercício financeiro, a prestação de contas dos 
gastos e receitas efetivamente realizados, de acordo com normas definidas pela 
CONTRATANTE. 
Parágrafo primeiro. A CONTRATANTE e o COMITÊ poderão exigir da CONTRATADA, 
a qualquer tempo, informações complementares e a apresentação de detalhamento de tópicos e 
informações constantes dos relatórios sobre a execução deste Contrato. 
Parágrafo segundo. Caberá a CONTRATADA publicar o demonstrativo da execução físico-
financeiro deste Contrato no Diário Oficial da União, até 31 de março do exercício subsequente.  
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA poderá contratar auditoria independente da aplicação 
dos recursos objeto deste Contrato de Gestão.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato de Gestão terá vigência a partir de sua assinatura até xx de 

dezembro de 20xx, podendo ser encerrado antes mediante a instituição de Agência de Água na 
bacia. 

Parágrafo Único. O prazo de vigência poderá ser prorrogado mediante a celebração de 
termo aditivo específico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO 
A execução do contrato de gestão poderá ser suspensa, pelo prazo máximo de 120 

dias, mantidas as demais cláusulas do contrato, desde que ocorra algum dos seguintes motivos: 
 
I – superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
II – interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse da Administração; 
III – impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; e 
IV – omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do 
contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
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Parágrafo primeiro.  A suspensão do contrato deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela CONTRATANTE, após a manifestação do CBH PARANAÍBA. 
 
Parágrafo segundo. Durante a suspensão do contrato de gestão não haverá repasse de recursos 
financeiros à CONTRATADA. 
 
Parágrafo terceiro. Suspenso o Contrato, a CONTRATANTE poderá ocupar provisoriamente 
os bens móveis, imóveis e pessoal da CONTRATADA para que seja assegurada a continuidade 
dos serviços vinculados ao presente contrato. 
 
Parágrafo quarto. A suspensão do contrato não prejudicará a avaliação dos resultados do 
contrato de gestão, tampouco justificará o atraso na prestação de contas. 
 
Parágrafo quinto. A suspensão do contrato não elide as responsabilidades da CONTRATADA 
e de seus dirigentes pelo eventual descumprimento das suas obrigações contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA RESCISÃO 
O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entre as 

partes e, ainda, unilateralmente, pela CONTRATANTE, independentemente das demais 
medidas legais cabíveis, nas seguintes situações: 
I – se for constatado o descumprimento deste Contrato por parte da CONTRATADA; 
II – na hipótese de não atendimento às recomendações decorrentes das avaliações realizadas pela 
Comissão de Avaliação, que sejam de competência exclusiva da CONTRATADA; 
III – se houver alterações do Estatuto da CONTRATADA que impliquem modificação das 
condições de sua qualificação para a execução do objeto aqui contratado; 
IV – se o CNRH revogar a delegação de competência de funções de agência de água da bacia. 
V – na hipótese de a CONTRATADA ser avaliada em Nota Geral (NG) inferior a 5 (cinco) 
pontos quanto aos resultados alcançados com a execução do Contrato. 
 
Parágrafo primeiro. A rescisão será precedida de processo administrativo na 
CONTRATANTE, assegurada a ampla defesa e o contraditório, respondendo os dirigentes 
responsáveis pela execução deste Contrato, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos 
decorrentes de sua ação ou omissão. 
Parágrafo segundo. A CONTRATANTE poderá, durante o processo administrativo previsto 
no parágrafo anterior e até a consecução dos seus resultados, com o objetivo de resguardar o 
interesse público, nomear comissão gestora anuente de todas as atividades necessárias ao 
cumprimento do objeto deste Contrato. 
Parágrafo terceiro. A rescisão importará reversão dos bens cujos usos foram permitidos e dos 
valores entregues à utilização da CONTRATADA, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  
Parágrafo quarto. Em caso de rescisão deste Contrato, a CONTRATANTE será instituída 
como titular em todos os contratos vigentes firmados pela CONTRATADA, atuando como 
depositária de bens e valores necessários ao seu término, desde que sejam: 
I – oriundos dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de 
domínio da União; 
II – previstos no Plano de Aplicação Plurianual aprovado pelo CBH PARANAÍBA, atendida a 
previsão da receita orçamentária aprovada pela CONTRATANTE. 
Parágrafo Quinto. No caso de iminente rescisão deste Contrato, a CONTRATADA se obriga, 
a critério da CONTRATANTE, a dar continuidade à execução do objeto deste contrato por até 
seis meses.  
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA PUBLICIDADE 
O presente Contrato de Gestão será publicado pela CONTRATANTE no Diário 

Oficial da União, por meio de extrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO ANEXO 
O Programa de Trabalho, Anexo I, constitui anexo integrante e indissociável ao 

presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
Os casos omissos serão dirimidos entre as partes contratantes, observada as 

atribuições legais da CONTRATANTE e a legislação pertinente. 
Parágrafo Único. Qualquer alteração neste contrato será realizada mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DO FORO 
Fica estabelecido o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, 

para dirimir qualquer dúvida e solucionar questões não resolvidas administrativamente. 
Por estarem de pleno acordo e atendidos os aspectos legais, as partes firmam o 

presente Contrato de Gestão em três vias, de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo 
nominadas. 
 

Brasília-DF, xx de xxxxxx de 2017. 
 
 

___________________________________ 
xxxxxxxx 

Diretora-Presidente - ANA 
  

  
  

_____________________________________ 
xxxxxxxxx 

Diretor (a)-Geral da xxxxxxx 
 
 
 

 
_____________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXX 
Presidente do CBH PARANAÍBA  

 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª _____________________________________ 2ª ____________________________________ 

NOME: xxxxxxxxxxxxxxxx 
RG: xxxxxxxxx 
CPF: xxxxxxxxxxxx 

NOME: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
RG: xxxxxxxx 
CPF: xxxxxxxxxxx 
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ANEXO I 

PROGRAMA DE TRABALHO*  

 *(conteúdo meramente exemplificativo, será revisto à luz da sustentabilidade, da execução 
2018 e do PPA 2019-2021)  

INDICADORES CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1 
DISPONIBILIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 

1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado na página 
eletrônica do CBH Paranaíba 

1B. Elaboração e Distribuição de Informativo digital e 
impresso.  

2 
PLANEJAMENTO E 

GESTÃO 

2A. Plano de Aplicação Plurianual 2019-2021 

2B. Atuação do CBH/ED em situações críticas  

3 
COBRANÇA PELO USO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

3A. Índice de desembolso anual  

3B. Proposição ao CBH Paranaíba de valores a serem 
cobrados (revisão tarifária) 

3C. Atendimento ao usuário em cobrança 

4 
ACOMPANHAMENTO DA 

APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS DA COBRANÇA 

4A. Portal de acompanhamento e divulgação dos 
investimentos realizados com recursos da cobrança pelo 
uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranaíba 

5 
RECONHECIMENTO 

PELOS MEMBROS DO 
COMITÊ  

5A. Avaliação da Entidade Delegatária pelos membros do 
CBH Paranaíba 

 

INDICADOR 1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

CRITÉRIO DE 
AVALIAÇÃO DETALHAMENTO 

1 

CONTEÚDO 
DISPONIBILIZADO 
E ATUALIZADO NA 
PÁGINA 
ELETRÔNICA DO 
CBHSF 

 

1) CBH Paranaíba: decreto de criação, regimento interno e 
alterações, composição, deliberações, moções, atas das 
reuniões. 

2) Entidade Delegatária: resolução de delegação, estatuto e 
alterações, associados. 

3) Legislação de Recursos Hídricos: leis e decretos relativos 
a recursos hídricos no âmbito federal e dos estados de MG, 
DF, GO, MS; portarias dos órgãos gestores estaduais; 
resoluções da ANA, do CNRH e dos Conselhos Estaduais 
de Recursos Hídricos que tenham pertinência com as 
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atividades definidas no Plano de Recursos Hídricos da 
bacia, contrato de gestão, cadastro e cobrança. 

4) Centro de Documentação: Estudos, projetos, relatórios e 
demais documentos técnicos produzidos sobre a Bacia. 

5) Plano de Aplicação: Relatório anual de acompanhamento 
das ações executadas com os recursos da cobrança. 

6) Cadastro de Usuários: relação dos usuários da bacia do rio 
Paranaíba em cobrança pela ANA e pelos órgãos gestores 
estaduais, no exercício corrente, contendo nome, município, 
UF, finalidade de uso, vazões e valor cobrado. 

7) Cobrança e Arrecadação: valores cobrados, arrecadados e 
transferidos à Entidade Delegatária e rendimentos 
financeiros anuais. 

8) Contrato de Gestão: contrato e seus aditivos, relatórios de 
gestão, relatórios de avaliação e prestações de contas 
apresentadas. 

9) Relatório semestral de custeio de viagens: relatório de 
discriminação de concessão de diárias, passagens e auxílio 
deslocamento concedidos a membros do CBH Paranaíba 
com recursos da União 

1.B 

 

ELABORAÇAO E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
PUBLICAÇOES 
DIGITAIS E 
IMPRESSAS 

Elaboração e distribuição de publicações de boletim digital , 
jornal impresso e revista impressa, com informações sobre a 
bacia hidrográfica do Paranaíba, sobre os rios afluentes, 
sobre o CBH Paranaíba e sobre a ED. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

 INDICADOR 1 

NOTA FINAL 
(NF) 

1A 1B 

PESO  PESO 

5 5 

2018 

META 9 7  

RESULTADO    

NOTA (NP)    

FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS 

Para o indicador 1, será atribuindo um ponto para cada um dos nove itens descritos no detalhamento do 
indicador 1A.  Para o indicador 1B serão atribuídos 1 ponto para cada item publicado, sendo 4 boletins 
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digitais, 2 jornais impressos e 1 revista impressa, computando 7 itens por ano. 

NP = 10 * RESULTADO / META 

0 ≤ NP ≤ 10 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 
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INDICADOR 2 – PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DETALHAMENTO 

2 

PLANO DE APLICAÇÃO 
PLURIANUAL  

 

2A. Elaboração do Plano de Aplicação Plurianual, 
contendo: 

 Componentes e subcomponentes priorizados no 
período, com alcance de metas para o período de 
três exercícios subsequentes, contendo os tipos 
de ações possíveis de serem financiadas; 

 Estimativa da disponibilidade de recursos 
financeiros para aplicação em cada 
componente/subcomponente); e 

 Critérios para hierarquização das demandas de 
ações e projetos. 

 
2B. Relatório anual de acompanhamento das ações 
executadas, contratadas e em contratação, com os 
recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na 
Bacia, descrevendo por ação, quando couber:  

 Identificação do componente/subcomponente em 
que a ação se enquadra; 

 Objeto e valor da ação; 
 Modalidade de aplicação: direta, indireta 

(contrato de repasse) e financiamento; 
 No caso de execução indireta, o tomador dos 

recursos e, no caso de financiamento, o mutuário; 
 Código da ação no Plano de Aplicação 

Plurianual; 
 Prazos previstos x prazos realizados: contratação 

(assinatura do contrato de repasse); realização da 
licitação (quando houver); início das atividades e 
entrega do produto; 

 Prazos médios de execução: andamento do 
cronograma físico-financeiro; e, 

 Identificação dos principais atrasos e 
justificativas. 

 

 

AVALIAÇÃO 

INDICADOR   

NOTA 
FINAL (NF) 

2A 2B  

PESO PESO  

5 5  

2018 

META 1 2   

RESULTADO     

NOTA (NP)     
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FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS 

Para o Indicador 2A. será 1 (um) ponto para a elaboração do Plano de Aplicação Plurianual no 
exercício 2018. 

Para o Indicador 2B. será 1 (um) ponto para elaboração do Relatório anual de acompanhamento 
das ações executadas com os recursos da cobrança, conforme discriminado no detalhamento do 
indicador, e 1 (um) ponto para a apresentação do documento na última plenária do exercício. 

NP= 10 * RESULTADO / META 

0 ≤ NP ≤ 10 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 
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INDICADOR 3 – COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DETALHAMENTO 

3A 
ÍNDICE DE 
DESEMBOLSO ANUAL 
(%) 

Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste 
Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de 
apuração), e o valor anual repassado pela ANA(1). 

 

Fórmula de cálculo  

ID (%) = (VD / VR) *100 

Sendo: 

     ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 
100% 

VD = valor desembolsado, em reais por ano; 

VR = valor repassado, em reais por ano. 
(1) valores arrecadados com a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos de que trata os incisos I, III e V do art. 
12º da Lei nº 9.433, de 1997. 

3B 
PROPOR AO CBHSF OS 
VALORES A SEREM 
COBRADOS 

Conforme competência da alínea „b‟ do inciso XI do art. 

43 da Lei nº 9.433, de 1997, em 2017 propor ao CBHSF 
os valores a serem cobrados pelo uso de recursos 
hídricos para o período 2017 a 2020, com foco nos 
objetivos da cobrança e na sustentabilidade financeira da 
entidade delegatária. De acordo com a Resolução CNRH 
nº 185/2016 os mecanismos e valores de cobrança 
deverão ser revistos até o ano de 2020. 

3C 
ATENDIMENTO AO 
USUÁRIO EM 
COBRANÇA 

Fornecimento do serviço de atendimentos aos usuários 
em cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, com 
conhecimento técnico suficiente para sanar eventuais 
dúvidas, e orientar os usuários no acesso e 
preenchimento do CNARH, no período de segunda à 
sexta-feira das 08h00 às 18h00 (exceto feriados). Deverá 
ser fornecido também serviço de atualização dos dados 
cadastrais de usuários com problemas de endereço. 

 

AVALIAÇÃO 

3A 3B 3C 
NOTA FINAL 

(NF) 
PESO 

6 3 1 
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2018 

META 30 1 12  

RESULTADO     

NOTA (NP)     
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FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS 

 

Para o indicador 3A o resultado será equivalente ao Índice de Desembolso Anual – ID, 
conforme detalhamento do indicador. 

 

Para o indicador 3B, será atribuído 1 ponto para a proposição ao CBH Paranaíba de 
revisão dos mecanismos e  valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos na 
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. 

A proposição ao CBH deverá considerar o seguinte conteúdo mínimo: 

- necessidades de investimento para financiar as ações do Plano de Aplicação; 

- necessidades de custeio da Entidade Delegatária; 

  

Para o indicador 3C será atribuído 1 ponto para cada mês de funcionamento da 
Central de Atendimento ao Usuário. 

 

NP= 10 * RESULTADO / META 

0 ≤ NP ≤ 10 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 
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INDICADOR 4 – ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DETALHAMENTO 

4A 

PORTAL PARA 
ACOMPANHAMENTO 
VIA WEB DA 
APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS 

 

 
1. Elaborar TDR para contratação de serviço de 

informação para desenvolvimento de portal para 
acompanhamento via WEB das ações em 
execução e executadas com os recursos 
arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos de domínio da União na bacia, devendo 
conter: 

 Título da ação 
 Objeto da ação 
 Valor da ação 
 Localização 
 Período de execução 
 Correspondência no Plano da Bacia 

(componente/subcomponente) 
 Correspondência no Plano de Aplicação 

Plurianual 
 Responsável pela execução 
 Contrapartida 
 Identificação do Contrato 
 Cronograma de acompanhamento 
 Justificativa de atrasos 
 Fotos ilustrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

4A 

NOTA FINAL (NF) PESO 

1 

2018 

META 0  

RESULTADO   

NOTA (NP)   
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FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS 

 

Para o indicador 4A será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração de TDR para 
contratação de serviço de informação para desenvolvimento de Portal. 

O resultado será calculado com a seguinte fórmula: 

 

 

NP = 10 * RESULTADO / META 

0 ≤ NP ≤ 10 

 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 
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INDICADOR 5 – RECONHECIMENTO PELOS MEMBROS DO CBHSF  

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DETALHAMENTO 

5A 
RECONHECIMENTO DO 
CBH PARANAÍBA 

Aplicação de pesquisa anual sobre o desempenho da 
Entidade Delegatária no exercício de suas atribuições, 
aplicada junto ao CBH Paranaíba, conforme metodologia 
a ser definida pela ANA em conjunto com os órgãos 
gestores estaduais, tendo por foco: 

 Cumprimento do contrato de gestão; 
 Ações tomadas com vista a implementação do 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia 
 Atuação como secretaria-executiva do CBH 

Paranaíba. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

5A 

NOTA FINAL (NF) PESO 

1 

2018 

META  9  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS 

 

Para o indicador 5A o resultado será equivalente à média aritmética das avaliações respondidas 
pelos membros do comitê, podendo a nota de cada avaliação variar de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

 

NP = 10 * RESULTADO / META 

0 ≤ NP ≤ 10 

 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 
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PLANILHA DE AVALIAÇÃO 

 

 

INDICADORES 
PES

O 

NOT
A 

FINA
L 

NOTA 
GERA

L 

CONCEIT
O 

GERAL 

FÓRMULA 

1 
DISPONIBILIZAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES 

1  

  

NOTA GERAL = ∑ NF 

* PESO   

/∑ PESO 

2 
PLANEJAMENTO E 
GESTÃO 

3   

 

CONCEITOS 

 

3 

COBRANÇA PELO 
USO DOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

3  
ÓTIMO 

NG ≥ 9 

BOM 

7 ≤ NG < 9 

4 
ACOMPANHAMENT
O DE 
INVESTIMENTOS 

2  REGUL
AR 

5 ≤ NG < 

7 

INSUFICIE
NTE 

NG < 5 
5 

RECONHECIMENT
O PELOS MEMBROS 
DO CBHSF 

1  

 

 

 

NOTAS LEGENDA 

NP NOTA PARCIAL 

NF NOTA FINAL 

NG NOTA GERAL 
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ANEXO IX: MODELO DE CONTRATO DE GESTÃO  

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM 

 
 

CONTRATO DE GESTÃO ____/_____ 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO 
DAS ÁGUAS – IGAM – E XXXXXX, 
COM A INTERVENIÊNCIA DO 
COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO ARAGUARI. 

 

O INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS, doravante denominado IGAM, 
autarquia criada pela Lei Estadual nº 12.584, de 17 de julho de 1997, regulamentada pelo 
Decreto Estadual nº 46.636, de 28 de outubro de 2014, inscrito no CNPJ sob o n° 
17.387.481/0001-32, com sede na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.101, Bairro Serra Verde, 
Belo Horizonte/MG, neste ato representado por seu Diretor Geral, XXXXX, e XXXX, doravante 
denominada ENTIDADE EQUIPARADA, neste ato representada por seu Presidente, XXXX, 
com a INTERVENIÊNCIA do COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
ARAGUARI (UPGRH – PN2), órgão colegiado estabelecido na forma da lei do Estado de 
Minas Gerais nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999 e pela Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 
1997, doravante denominado CBH ARAGUARI/INTERVENIENTE, neste ato representado 
pelo seu Presidente, XXXX, RESOLVEM CELEBRAR o presente CONTRATO DE 
GESTÃO, nos termos da Lei Estadual n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999, do Decreto Estadual 
nº 41.578, de 08 de março de 2001, Decreto Estadual nº 44.046, 13 de junho de 2005, 
Deliberação Normativa CERH-MG nº 23, de 15 de setembro de 2008, e demais espécies 
normativas afetas ao tema, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

a. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O presente contrato de gestão tem como objeto o alcance pela ENTIDADE EQUIPARADA das 
metas constantes no Programa de Trabalho detalhado no anexo II deste instrumento mediante o 
exercício das funções de Agência de Bacia no âmbito do CBH ARAGUARI, contribuindo, por 
meio da aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, para a 
melhoria das condições quantitativas e qualitativas dos recursos hídricos na área de abrangência 
da bacia hidrográfica do Rio Araguari (UPGRH PN2) e para o fortalecimento institucional do 
CBH ARAGUARI. 

b. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROGRAMA DE TRABALHO 

O Programa de Trabalho compreende um conjunto de metas a serem alcançadas cujos resultados 
serão mensurados por meio de indicadores de desempenho na forma estabelecida no anexo II 
deste contrato de gestão. 

Parágrafo Primeiro. O Programa de Trabalho deverá ser executado a partir da entrada em vigor 
deste contrato de gestão e deverá ser executado durante sua vigência. A execução do Programa 
de Trabalho será acompanhada periodicamente (a cada três meses) e a avaliação de execução das 
metas gerais / indicadores será apurada anualmente. 
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Parágrafo Segundo. O Programa de Trabalho poderá ser alterado ou repactuado por acordo 
entre as PARTES desde que haja justificativa técnica e respaldo jurídico do IGAM e da 
ENTIDADE EQUIPARADA bem como a manifestação favorável do CBH ARAGUARI, 
mediante a formalização de aditivo contratual, em especial nos seguintes casos: 

I – por recomendação constante de relatório da Comissão Técnica de Avaliação e 
Acompanhamento dos Contratos de Gestão – CTACG; 

II – para adequação das metas e obrigações à Lei Estadual Orçamentária; 

III – a pedido da ENTIDADE EQUIPARADA, em comum acordo com o CBH ARAGUARI, 
caso haja necessidade de adequação do Programa de Trabalho à realidade da bacia hidrográfica. 

IV – a pedido do IGAM por meio de sua Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos – 
GECOB – ou de outro órgão do IGAM que tenha competência para tratar do assunto. 

Parágrafo Terceiro. O Plano Plurianual de Aplicação dos recursos financeiros arrecadados com 
a cobrança pelo uso de recursos hídricos, aprovado previamente pelo CBH ARAGUARI por 
meio de Deliberação específica, será integrado ao contrato de gestão mediante a formalização de 
aditivo contratual. 

Parágrafo Quarto. A Deliberação do CBH ARAGUARI e o Plano Plurianual de Aplicação 
(com a descrição detalhada dos seus programas e itens) referidos no parágrafo anterior deverão 
ser apresentados pela ENTIDADE EQUIPARADA ao IGAM para os fins de formalização do 
aditivo contratual. 

Parágrafo Quinto. Quando houver alteração da Deliberação do CBH ARAGUARI que teve por 
objeto o Plano Plurianual de Aplicação a ENTIDADE EQUIPARADA apresentará a versão 
alterada do Plano Plurianual de Aplicação para a formalização de aditivo contratual e ou de 
outras medidas cabíveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Para a consecução do Programa de Trabalho: 

I – A Entidade Equiparada obriga-se a:  

a) atuar como secretaria executiva, conforme anexo I e no Plano de Trabalho Institucional 
do CBH ARAGUARI; 

b) exercer as competências de Agência de Bacia previstas no artigo 45, da Lei Estadual nº 
13.199/99, prestando o apoio administrativo, técnico e financeiro, necessário ao bom 
funcionamento do CBH ARAGUARI, conforme definido no Plano Plurianual de 
Aplicação; 

c) solicitar aos usuários e aos órgãos e entidades públicas de controle ambiental, quando for 
o caso, dados gerais relacionados com a natureza e as características de suas atividades e 
dos efluentes lançados nos corpos d‟água da bacia hidrográfica do Rio Araguari 

(UPGRH – PN2); 

d) cumprir as metas estabelecidas no Programa de Trabalho detalhado no anexo II, 
respeitando os prazos e condições estabelecidas neste contrato de gestão cujos resultados 
serão mensurados por meio de indicadores de desempenho; 

e) articular-se com as entidades outorgantes para manter atualizado o cadastro de uso e 
usuários de recursos hídricos da bacia do Rio Araguari; 
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f) gerenciar os recursos financeiros gerados pela cobrança pelo uso de recursos hídricos 
repassados pelo IGAM  a fim de atender às exigências do art. 28 da Lei Estadual n° 
13.199/99 em benefício da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (UPGRH PN2), e também 
gerenciar outros recursos financeiros estipulados em lei, tudo de acordo com a legislação 
vigente, inclusive as normas do CERH-MG e as Deliberações do respectivo CBH 
ARAGUARI; 

g) elaborar e submeter para aprovação do CBH ARAGUARI o Plano Plurianual de 
Aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos, em período não superior a 06 (seis) meses contados da vigência deste contrato 
de gestão, em conformidade com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia 
hidrográfica do Rio Araguari (UPGRH PN2) e o Plano de Trabalho do CBH 
ARAGUARI. E apresentar a atualização e a revisão do Plano Plurianual de Aplicação 
em período não inferior a 06 (seis) meses do término deste contrato de gestão; 

h) analisar e emitir pareceres sobre projetos e obras a serem financiados com recursos 
gerados pela cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

i) promover os estudos necessários à gestão de recursos hídricos em sua área de atuação; 

j) propor ao CBH ARAGUARI a revisão e o aperfeiçoamento dos mecanismos e valores 
de cobrança, observando os prazos estabelecidos na Deliberação específica do CBH 
ARAGUARI; 

k) aplicar os recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos em atividades e 
ações previstas no Plano Plurianual de Aplicação aprovado pelo CBH ARAGUARI, em 
conformidade com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica e 
Deliberações do CBH ARAGUARI, observando-se as exigências do artigo 28, da Lei 
Estadual n° 13.199/99; 

l) disponibilizar, quando solicitado, ao IGAM e ao CBH ARAGUARI, os dados, 
informações e estudos de que disponha, visando a transparência e o controle social de 
suas ações; 

m) encaminhar, trimestralmente, ao CBH ARAGUARI as informações relativas à 
arrecadação, e o efetivo repasse dos recursos da cobrança à ENTIDADE 
EQUIPARADA, bem como a sua aplicação; 

n) apresentar ao IGAM e ao CBH ARAGUARI em até 60 (sessenta) dias após o término do 
exercício, ou a qualquer tempo quando razões de interesse público assim determinem, 
para análise da Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de 
Gestão – CTACG – , de que trata a cláusula oitava, o relatório sobre a execução do 
contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os 
resultados alcançados; 

o) apresentar ao IGAM em até 60 (sessenta) dias após o término do exercício a prestação de 
contas final dos gastos e receitas efetivamente realizados com os recursos repassados por 
este contrato de gestão, inclusive as operações patrimoniais; 

p) cumprir os procedimentos editados pela Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.044 de 
30 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial em 17 de novembro de 2009, e 
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outras normas que vierem a substituí-la, para seleção e recrutamento de pessoal, bem 
como para compras e contratação de obras e serviços, a serem custeados com os recursos 
públicos deste contrato de gestão, observando-se os princípios estabelecidos no artigo 37 
da Constituição da República; 

q) administrar os bens móveis e imóveis a ela cedidos pelo IGAM, bem como os que forem 
adquiridos com os recursos deste contrato, exclusivamente para a consecução dos 
objetivos e metas previstos neste contrato de gestão; 

r) apresentar ao IGAM em até 60 (sessenta) dias após o término do exercício o inventário 
físico e financeiro dos bens patrimoniais cedidos pelo IGAM ou adquiridos com os 
recursos deste contrato de gestão; 

s) liquidar os passivos tributário, previdenciário e trabalhista nos prazos legais, de modo que 
até o encerramento de cada exercício financeiro não reste qualquer passivo daqueles tipos, e 
ou de modo que no encerramento deste contrato (na hipótese do contrato terminar antes do 
encerramento de um exercício financeiro) não exista qualquer passivo daqueles tipos, tudo 
em conformidade com a regulamentação do CERH-MG e com as leis que disciplinam o uso 
de recursos financeiros de natureza pública; 

t) providenciar o atendimento, no que lhe competir, das recomendações apontadas nos 
relatórios e dos pedidos de complementação de informações por parte da Comissão 
Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão – CTACG, da 
Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento dos Recursos da Cobrança 
pelo Uso de Recursos Hídricos no Estado de Minas Gerais e do Grupo de 
Acompanhamento do contrato de gestão no âmbito do CBH ARAGUARI; 

u) disponibilizar para consulta, sempre que lhe for solicitado, os processos de compras ou 
contratação de pessoas e serviços, contendo todos os documentos e informações a eles 
referentes, resguardado ao solicitante o direito de extrair cópia integral ou parcial dos 
processos;  

v) aplicar em seu custeio administrativo os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos de acordo com o limite estabelecido no artigo 28, II e §2º, da Lei 
Estadual nº 13.199/99, assim como os seus rendimentos financeiros;  

w) disponibilizar trimestralmente ao IGAM e ao CBH ARAGUARI, ou a qualquer tempo se 
solicitada, informações acerca da utilização dos valores arrecadados por meio da cobrança 
pelo uso de recursos hídricos, em modelo elaborado pelo IGAM em comum acordo com a 
ENTIDADE EQUIPARADA; 

II – O IGAM obriga-se a  

a) adotar os procedimentos administrativos estabelecidos na Resolução Conjunta 
SEF/SEMAD/IGAM nº 4.179/2009 e normas subsequentes no intuito de arrecadar os 
recursos provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do 
Rio Araguari; 

b) providenciar, anualmente, a consignação das dotações orçamentárias constituídas pelos 
recursos financeiros arrecadados por meio da cobrança pelo uso de recursos hídricos na 
Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, e destinadas à execução deste contrato de gestão, no 

Anexo I Edital Conjunto Paranaíba/Araguari nº 001/2018 (7106023)         SEI 2240.01.0001526/2019-46 / pg. 62



 

52 
 

Projeto de Lei Orçamentária, assim como estabelecer a sua previsão no planejamento 
plurianual; 

c) providenciar o empenho à conta deste contrato de gestão o valor dos recursos financeiros 
previstos na Lei Orçamentária Anual como receita proveniente da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Araguari; 

d) providenciar a transferência trimestral e em até 20 dias úteis após o vencimento do 
Documento de Arrecadação Estadual – DAE –, dos recursos disponíveis à ENTIDADE 
EQUIPARADA de acordo com os limites estabelecidos pelo decreto de execução 
orçamentária anual do Estado de Minas Gerais, observando o disposto no artigo 27-A do 
Decreto 44.046, de 13 de junho de 2005, e considerando a receita efetivamente arrecadada 
pela cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Araguari; 

e) notificar os usuários de recursos hídricos inadimplentes e adotar as medidas legais 
pertinentes de acordo com o disposto na Deliberação Nornativa CERH-MG nº 27/2008, 
Resolução Conjunta SEF/SEMAD nº 4.179/2009 e na Portaria IGAM nº 38/2009; 

f) repassar à ENTIDADE EQUIPARADA até 30 de junho a estimativa de receita anual do 
exercício com a cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio 
Araguari; 

g) prestar apoio técnico e administrativo à ENTIDADE EQUIPARADA, nos limites de suas 
competências legais; 

h) promover no âmbito dos Governos Federal, Estadual e municipais, as articulações 
institucionais visando à coleta de informações gerais relacionadas com a natureza e as 
características das atividades e dos efluentes lançados nos corpos d´água na bacia 
hidrográfica do Rio Araguari, bem como àquelas que se fizerem necessárias para o 
cumprimento deste contrato de gestão; 

i) dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ao tomar conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública 
pela ENTIDADE EQUIPARADA sob pena de responder solidariamente; 

j) adotar as providências com vista à decretação, pelo juízo competente, da indisponibilidade 
dos bens da ENTIDADE EQUIPARADA e do sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem 
como de seus empregados ou terceiros, sem prejuízo da medida a que se refere a alínea 
anterior, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios 
fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, independentemente de 
representação junto ao Ministério Público Estadual; 

k) atuar como depositária e gestora dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis, no caso 
do previsto na alínea anterior, velando pela continuidade das atividades da ENTIDADE 
EQUIPARADA no que diz respeito ao objeto deste contrato de gestão; 

l) editar procedimentos com a finalidade de disciplinar a forma de seleção e recrutamento de 
pessoal, bem como as compras e contratação de obras e serviços, aos quais ficarão 
submetidos a ENTIDADE EQUIPARADA; 
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m) disponibilizar, quando possível, à ENTIDADE EQUIPARADA, a título de permissão de uso, 
consoante disposto na Deliberação Normativa CERH-MG nº 23/08, equipamentos e 
materiais para o cumprimento deste contrato de gestão; 

n) encaminhar ao CERH-MG, ao CBH ARAGUARI e à ENTIDADE EQUIPARADA relatório 
de avaliação da execução do contrato de gestão, acompanhado das explicações e conclusões 
pertinentes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o seu recebimento; 

o) disponibilizar, quando solicitados, à ENTIDADE EQUIPARADA os dados e informações 
disponíveis sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, em conformidade com as suas 
competências legais; 

p) encaminhar trimestralmente à ENTIDADE EQUIPARADA todas as informações relativas à 
arrecadação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Rio Araguari; 

q) disponibilizar à ENTIDADE EQUIPARADA e ao CBH ARAGUARI os pareceres e/ou 
notas técnicas que se refiram a este contrato de gestão; e, 

r) disponibilizar, quando solicitado, à ENTIDADE EQUIPARADA e ao CBH ARAGUARI as 
informações relativas aos usuarios devedores/inadimplentes e sobre as providêncas adotadas. 

III – Ao CBH ARAGUARI compete: 

a) constituir o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão e encaminhar Relatório Anual 
à ENTIDADE EQUIPARADA e ao IGAM; 

b) aprovar o Plano Plurianual de Aplicação dos Recursos e suas revisões em conformidade com o 
Plano Diretor da Bacia e suas Deliberações; 

c) aprovar o orçamento anual da ENTIDADE EQUIPARADA; 

d) auxiliar no cumprimento das metas estabelecidas no Programa de Trabalho, detalhado no 
Anexo II, apoiando a ENTIDADE EQUIPARADA no atendimento dos prazos e condições 
estabelecidas neste contrato, em vista das suas competências legais; 

e) elaborar e aprovar o Plano de Trabalho do CBH ARAGUARI observando a periodicidade 
necessária para subsidiar a elaboração do Plano Plurianual de Aplicação, de suas revisões e de 
suas atualizações; e, 

f) avaliar anualmente a ENTIDADE EQUIPARADA em modelo a ser elaborado pelo IGAM em 
comun acordo com a ENTIDADE EQUIPARADA, como previsto no Programa de Trabalho. 

Parágrafo Único Este contrato não implica na delegação da competência de que trata o art. 45, 
inciso XXVIII, da Lei nº 13.199/99. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

Para o cumprimento do Programa de Trabalho o IGAM deverá diligenciar com os órgãos 
competentes das entidades que constituem o SISEMA a transferência à ENTIDADE 
EQUIPARADA de toda a receita proveniente da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia 
hidrográfica do Rio Araguari, conforme a Lei Estadual nº 13.199/99 e Decreto Estadual nº 
44.046/05 e suas alterações posteriores. 

Parágrafo Primeiro - O desembolso financeiro, que deverá ser efetuado trimestralmente, estará 
condicionado à arrecadação efetivamente realizada dos recursos da cobrança pelo uso de 
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recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Araguari, em conformidade com a seguinte 
dotação orçamentária: 

Parágrafo Segundo – O repasse dos recursos será realizado conforme previsão de arrecadação 
abaixo, condicionado à existência de dotações orçamentárias nos termos previstos no parágrafo 
anterior e serão liberados em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, 
nos termos da legislação em vigor. 

ANO Estimativa de 
Arrecadação 

1º ANO R$5.677.278,09 
2º ANO R$5.677.278,09 
3º ANO R$5.677.278,09 
4º ANO R$5.677.278,09 
5º ANO R$5.677.278,09 
TOTAL R$ 28.386.390,45 

Parágrafo Terceiro – Os recursos financeiros que forem arrecadados serão aplicados de 
acordo com os limites e os fins prescritos pelas regras do art. 28 da Lei Estadual n° 13.199/99, 
entre os quais: o custeio administrativo da ENTIDADE EQUIPARADA decorrente da execução 
deste contrato de gestão, e a execução de planos, programas e projetos estabelecidos no Plano 
Plurianual de Aplicação. 

Parágrafo Quarto – A totalidade dos recursos repassados à ENTIDADE EQUIPARADA, 
enquanto não forem empregados na sua finalidade, deverão ser aplicados no mercado financeiro 
por intermédio de instituição financeira oficial, conforme diretrizes do artigo 25, § 1º, do 
Decreto Estadual nº 43.635/2003. 

Parágrafo Quinto - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, 
aplicados na execução do objeto deste Contrato, sendo mantidos os mesmos percentuais 
estipulados no parágrafo terceiro, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 
exigidas para os recursos transferidos. 

Parágrafo Sexto – Além dos recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos 
hídrico, poderão ser destinados para o cumprimento deste contrato de gestão outros recursos 
financeiros provenientes do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais, dos Municípios e de 
quaisquer outras fontes (inclusive de recursos financeiros provenientes do FHIDRO). Em tais 
casos a transferência dos recursos financeiros será formalizada por meio de aditivo contratual ou 
por meio de celebração de ato próprio. 

Parágrafo Sétimo - A classificação orçamentária para a execução do objeto deste contrato, para 
os exercícios subsequentes, será indicada através de termo de apostilamento, a não ser que a lei 
disponha ao contrário ou o IGAM escolha outra forma. 

Parágrafo Oitavo – O IGAM só poderá proceder ao repasse do montante formado por 92,5% 
(noventa e dois vírgula cinco por cento) dos recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso 
de recursos hídricos, recursos financeiros destinados ao cumprimento das exigências do art. 28, I 
e § 1º, da Lei Estadual n° 13.199/99, depois de aprovado o Plano Plurianual de Aplicação pelo 
CBH ARAGUARI e depois de formalizado o aditivo contratual, que vigorará como anexo III 
deste contrato. 

Parágrafo Nono – O IGAM só poderá proceder ao repasse do montante formado por 7,5% (sete 
vírgula cinco por cento) dos recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso de recursos 
Hídricos, destinados ao cumprimento das exigências do art. 28, II e § 2º, da Lei Estadual n° 
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13.199, depois de aprovado o orçamento anual da ENTIDADE EQUIPARADA pelo CBH 
ARAGUARI e depois de formalizado o aditivo contratual. 

Parágrafo Décimo – O orçamento anual da ENTIDADE EQUIPARADA, aprovado CBH 
ARAGUARI integrará o Plano de Trabalho deste contrato como anexo IV mediante a 
formalização de aditivo contratual. 

Parágrafo Décimo Primeiro - Os recursos financeiros a serem transferidos na forma deste 
contrato de gestão: 

 I - deverão ser movimentados em conta bancária aberta especialmente para este fim, mantida 
junto a uma instituição financeira oficial; e 

II - não poderão ser utilizados para pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou 
qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de 
entidades das Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal. 

Parágrafo Décimo Segundo – A previsão orçamentária das despesas que serão pagas com os 
recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos será incluida neste 
contrato de gestão por meio do(s) aditivo(s) previsto(s) nos parágrafos oitavo, nono e décimo 
desta clausula quarta. 

Parágrado Décimo Terceiro – As despesas com a remuneração e com as vantagens de qualquer 
natureza a serem pagas aos dirigentes e aos empregados da ENTIDADE EQUIPARADA em 
razão do desempenho de funções vinculadas ao cumprimento do presente contrato de gestão 
devem obedecer a padrões compatíveis com o respectivo mercado de trabalho segundo o grau de 
qualificação exígido, e de acordo com os setores de especialização profissional. 

Parágrafo Décimo Quarto – O orçamento anual da ENTIDADE EQUIPARADA, referido no 
parágrafo décimo desta cláusula quarta, estipulará os limites e os critérios específicos para a 
fixação das despesas descritas no parágrafo décimo terceiro desta cláusula quarta. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS HUMANOS 

A ENTIDADE EQUIPARADA empregará os recursos humanos necessários para o 
cumprimento deste contrato de gestão. 

Parágrafo Primeiro – Os empregados contratados pela ENTIDADE EQUIPARADA não 
guardam qualquer vínculo empregatício com o IGAM, inexistindo qualquer responsabilidade 
deste relativamente às obrigações trabalhistas e previdenciárias assumidas pela ENTIDADE 
EQUIPARADA. 

Parágrafo Segundo – O IGAM poderá, caso solicitado pela ENTIDADE EQUIPARADA, 
designar servidor do seu quadro de pessoal para auxiliar nas atividades da ENTIDADE 
EQUIPARADA, não configurando, entretanto, cessão. 

Parágrafo Terceiro – O desempenho das atividades por parte de servidores públicos designados 
pelo Estado de Minas Gerais e ou pelo IGAM não configurará vínculo empregatício de qualquer 
natureza, nem gerarará qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para a 
ENTIDADE EQUIPARADA. 

Parágrafo Quarto – A ENTIDADE EQUIPARADA compromete-se a não ceder a qualquer 
instituição pública ou privada seus empregados remunerados à conta deste contrato de gestão. 
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Parágrafo Quinto – Para a seleção e o recrutamento de pessoal com recursos provenientes deste 
contrato de gestão a ENTIDADE EQUIPARADA deverá observar as regras estabelecidas nos 
termos da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.044, de 30 de outubro de 2009, editada para 
este fim específico, e outras normas que vierem a substituí-la. 

Parágrafo Sexto – A ENTIDADE EQUIPARADA efetuará o pagamento da remuneração de 
seus empregados vinculados à execução deste contrato de gestão em conformidade com as regras 
do art. 28, II e § 2º, da Lei Estadual n° 13.199/99 e nos termos do parágrafo quarto desta cláusula 
quinta bem como do parágrafo décimo terceiro da cláusula quarta. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PERMISSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS 
PÚBLICOS 

Para os fins deste contrato de gestão a ENTIDADE EQUIPARADA fará uso, a título de 
permissão, pelo prazo de vigência do referido contrato de gestão, dos bens móveis, equipamentos 
e sistemas de informação adquiridos ou desenvolvidos com os recursos previstos na cláusula 
quarta, bem como aqueles cedidos pelo IGAM, cabendo-lhe mantê-los e conservá-los, sendo 
estrito o uso e a destinação à consecução das finalidades pactuadas. 

Parágrafo Primeiro – Os bens móveis utilizados a título de permissão, na forma desta cláusula, 
não poderão ser alienados ou cedidos a outros órgãos e instituições, salvo com autorização do 
IGAM. 

Parágrafo Segundo – Os bens adquiridos com recursos públicos provenientes da cobrança pelo 
uso de recursos hídricos ou do orçamento do IGAM, para uso da ENTIDADE EQUIPARADA, 
em razão dos encargos previstos neste contrato de gestão, serão patrimoniados e posteriormente 
transferidos, no caso de extinção ou rescisão deste contrato de gestão, ao IGAM, que por sua vez 
observará os trâmites da Deliberação Normativa CERH MG nº 22/2008 para a nova utilização 
dos bens patrimoniados no âmbito da bacia hidrográfica do Rio Araguari. 

Parágrafo Terceiro – O registro patrimonial referido no parágrafo anterior será efetuado de 
modo a permitir identificar, desde o registro inicial, a fonte dos recursos que deu origem aos 
bens adquiridos, valor de aquisição, descrição e os responsáveis pelo uso do bem. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS 

Nas compras e contratação de obras e serviços com recursos provenientes deste contrato de 
gestão a ENTIDADE EQUIPARADA adotará as normas estabelecidas pela Resolução Conjunta 
SEMAD/IGAM nº 1.044, de 30 de outubro de 2009, editada para este fim específico e outras 
normas que vierem a substituí-la, observando os princípios da economicidade, transparência, 
eficiência, razoabilidade e celeridade. 

Parágrafo Único – Nos atos convocatórios referentes às compras e contratação de obras e 
serviços com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos devem ser especificadas as 
rubricas do Plano Plurianual de Aplicação que justificam cada ato de aquisição de bens e ou de 
obras e serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS 
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A Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão – CTACG, 
constituida pelo IGAM nos termos da Resolução Conjunta SEMAD/SEF/IGAM nº 1.760, de 26 
de novembro de 2012, analisará, anualmente, os resultados alcançados com a execução deste 
Contrato de Gestão e encaminhará ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, à ENTIDADE 
EQUIPARADA e aos CBHs, até 30 de junho, o relatório conclusivo sobre a avaliação procedida, 
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, 
acompanhado da análise da prestação de contas correspondente ao período avaliado,  

Parágrafo Primeiro – O IGAM realizará visitas trimestrais à ENTIDADE EQUIPARADA para 
acompanhamento da execução do contrato de gestão. 

Parágrafo Segundo – O IGAM definirá a sistemática de acompanhamento e avaliação, a 
metodologia, os procedimentos e a periodicidade das reuniões da Comissão Técnica de 
Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão – CTACG. 

Parágrafo Terceiro – Após a análise realizada pela Comissão Técnica de Avaliação e 
Acompanhamento dos Contratos de Gestão – CTACG –, caso seja constatado algum vício 
sanável, compete à Comissão notificar a ENTIDADE EQUIPARADA, estabelecendo um prazo 
de até 15 (quinze) dias para que esta sane as inconformidades e/ou complemente a 
documentação, sob pena das providências cabíveis junto ao Tribunal de Contas do Estado, nos 
termos da Cláusula Terceira, inciso II, alínea “i”, deste Contrato de Gestão. 

Parágrafo Quarto – A Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de 
Gestão – CTACG – reunir-se-á, no mínimo, a cada 03 (três) meses para: 

I – avaliar os resultados alcançados pela ENTIDADE EQUIPARADA, face às metas e 
indicadores de desempenho acordados neste contrato, na perspectiva de sua eficácia, de sua 
eficiência e de sua efetividade; e, 

II – elaborar e encaminhar ao CERH, ao CBH ARAGUARI e à ENTIDADE EQUIPARADA, 
o relatório conclusivo sobre cada avaliação procedida, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados. 

Parágrafo Quinto – O IGAM e a ENTIDADE EQUIPARADA considerarão as recomendações 
da Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão – CTACG – 
visando a adequar este contrato às mudanças que se fizerem necessárias. 

Parágrafo Sexto – A Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de 
Gestão – CTACG – poderá realizar reuniões conjuntas com as comissões análogas instituídas 
nas entidades federais e estaduais de gerenciamento de recursos hídricos, bem como em conjunto 
com comissões análogas que existirem no âmbito dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Parágrafo Sétimo – Na hipótese da ENTIDADE EQUIPARADA não alcançar 07 (sete) pontos 
na média das notas gerais, no período de 03 (três) anos consecutivos, a Comissão Técnica de 
Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão – CTACG – recomendará ao CBH 
ARAGUARI a indicação de nova ENTIDADE EQUIPARADA para a execução das ações 
definidas no Programa de Trabalho por meio de novo contrato a ser firmado posteriormente. 

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

A ENTIDADE EQUIPARADA elaborará e apresentará ao IGAM, em até 60 (sessenta) dias após 
o término do exercício financeiro, a prestação de contas anual dos gastos e receitas efetivamente 
realizados, de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução Conjunta SEMAD/IGAM               
nº 1.044, de 30 de outubro de 2009, e outras normas que vierem a substituí-la. Ao término da 
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vigência do presente contrato de gestão a entidade deverá prestar contas sobre a totalidade das 
operações patrimoniais e financeiras realizadas pela ENTIDADE EQUIPARADA.  

Parágrafo Primeiro – O IGAM e o CBH ARAGUARI poderão exigir da ENTIDADE 
EQUIPARADA, a qualquer tempo, informações complementares e a apresentação de 
detalhamento de tópicos e informações constantes dos relatórios. 

Parágrafo Segundo – Caberá à ENTIDADE EQUIPARADA promover, até 31 de março de 
cada ano, a publicação de extrato de execução físico-financeira no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais. 

Parágrafo Terceiro – Após o prazo estabelecido nas alíneas “m” e “n” do inciso I da cláusula 

terceira, não sendo apresentados o relatório de execução do contrato de gestão, bem como a 
prestação de contas, os repasses dos recursos provenientes da cobrança pelo uso de recursos 
hídricos ficarão suspensos. 

Parágrafo Quarto – A ENTIDADE EQUIPARADA encaminhará ao IGAM, quando da 
prestação de contas, os comprovantes de cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias bem como as certidões negativas de débito fazendárias. 

Parágrafo Quinto – Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros 
documentos comprobatórios de despesas, deverão ser emitidos em nome da ENTIDADE 
EQUIPARADA, devidamente identificados com o número do contrato de gestão, e mantidos em 
sua sede, em arquivo, em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da aprovação da prestação ou tomada de contas 
relativo ao exercício financeiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O contrato de gestão vigorará da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais até o dia XX de dezembro de XXXX. 

Parágrafo Único. O prazo de vigência do contrato de gestão poderá ser prorrogado mediante a 
celebração de termo aditivo desde que haja justificativa fundamentada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

As alterações deste contrato e de seus anexos serão promovidas por expressa anuência das 
PARTES mediante justificativa fundamentada, e serão formalizadas por termo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUSPENSÃO 

A execução do contrato poderá ser suspensa pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, 
mantidas as suas demais cláusulas, desde que ocorra algum dos seguintes motivos: 

I – superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das PARTES, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

II – interrupção total ou parcial da execução dos planos, projetos e ações previstos no Plano de 
Trabalho por ordem do IGAM baseada no interesse da Administração Pública e em 
conformidade com o previsto em lei; 

III – impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração Pública em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
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IV – omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Pública, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execução do 
contrato sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis; e, 

V – identificação pelo IGAM de inconformidades e ou de inadimplência (parcial ou total) da 
ENTIDADE EQUIPARADA na execução deste contrato. 

Parágrafo primeiro – A suspensão do contrato deverá ser notificada à ENTIDADE 
EQUIPARADA e ao CBH ARAGUARI contemplando as razões que a fundamentaram. 

Parágrafo segundo – Durante a suspensão do contrato não haverá repasse de recursos 
financeiros à ENTIDADE EQUIPARADA. 

Parágrafo terceiro – Suspenso o contrato o IGAM poderá utilizar provisoriamente os bens 
móveis, imóveis e os serviços dos empregados da ENTIDADE EQUIPARADA que sejam 
necessários ao desempenho de suas atribuições, para que seja assegurada a continuidade dos 
serviços vinculados ao presente contrato. 

Parágrafo quarto – A suspensão do contrato não prejudicará a avaliação dos seus resultados, 
tampouco justificará atraso na prestação de contas. 

Parágrafo quinto – A suspensão do contrato não elide as responsabilidades da ENTIDADE 
EQUIPARADA e de seus dirigentes pelo eventual descumprimento das suas obrigações 
contratuais e ou legais.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Por irregularidade ou ilegalidade no cumprimento parcial ou integral das obrigações contratuais 
e ou legais, inclusive por irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos e ou de bens de 
origem pública, a ENTIDADE EQUIPARADA fica sujeita às sanções aplicáveis pelo IGAM, 
que consistirão em: 

I – advertência, que deverá ser encaminhada por escrito à ENTIDADE EQUIPARADA;  

II – notificação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na forma prevista na cláusula 
terceira, inciso II, alínea “i”, sem prejuízo das medidas descritas nos outros incisos desta cláusula 

décima terceira; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e, 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por acordo entre as 
partes e, ainda, unilateralmente pelo IGAM ou pela ENTIDADE EQUIPARADA, 
independentemente das demais medidas legais cabíveis, nas seguintes situações: 

I – se for constatado o descumprimento, por parte da ENTIDADE EQUIPARADA, ainda que 
parcial, das obrigações contratuais e ou legais; 
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 II – na hipótese de não atendimento às recomendações decorrentes das avaliações realizadas 
pela Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão – CTACG –, 
que tenham sido validadas pelo IGAM; 

III – se for constatado o descumprimento de deliberações do CERH-MG e ou outras normas 
afetas à matéria objeto deste contrato de gestão; 

IV – se houver alterações do estatuto da ENTIDADE EQUIPARADA que impliquem 
modificação das condições de sua qualificação para a execução do objeto aqui contratado; 

V – pela ENTIDADE EQUIPARADA, a qualquer tempo, desde que seja providenciada uma 
comunicação por escrito ao IGAM e com prazo nunca inferior a 90 (noventa) dias, e desde que o 
IGAM realize uma análise técnica quanto à conveniência da rescisão em vista do interesse 
público e da ocorrência eventuais prejuízos decorrentes da rescisão contratual; 

VI – se o CERH-MG revogar a delegação de competência à ENTIDADE EQUIPARADA; e, 

VII – na hipótese da ENTIDADE EQUIPARADA ser avaliada no quesito “Nota Geral” (NG) e 

obtiver resultado inferior a inferior a 05 (cinco) pontos quanto aos resultados alcançados com a 
execução do contrato de gestão. 

Parágrafo Primeiro – A rescisão unilateral por parte do IGAM será precedida de processo 
administrativo, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, respondendo os dirigentes 
da ENTIDADE EQUIPARADA, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos 
decorrentes de sua ação ou omissão. 

Parágrafo Segundo – O processo administrativo referido no parágrafo primeiro deverá 
possibilitar a manifestação do CBH ARAGUARI quanto ao seu objeto. 

Parágrafo Terceiro – A rescisão importará na imediata reversão dos bens adquiridos e 
permitidos à utilização da ENTIDADE EQUIPARADA nos termos da cláusula sexta, parágrafo 
segundo, deste contrato de gestão, bem como na imediata devolução dos recursos financeiros, 
corrigidos monetariamente, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

Parágrafo Quarto – Em caso de rescisão deste contrato de gestão o IGAM gerirá a execução de 
contratos e de outros compromissos firmados pela ENTIDADE EQUIPARADA a fim de 
executar os planos, projetos e ações previstos no Plano Plurianual de Aplicação do CBH 
ARAGUARI e, por conseguinte, atuará como depositário dos bens e recursos financeiros 
disponibilizados para aquela execução, desde que os bens e recursos financeiros sejam: 

I – oriundos dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
na bacia hidrográfica do Rio Araguari;  

II – previstos no Plano Plurianual de Aplicação aprovado pelo CBH ARAGUARI, atendida a 
previsão da receita orçamentária aprovada pelo IGAM; 

III – oriundos de recursos financeiros de origem pública cujo ato de transferência e ou a lei 
aplicável preveja a possibilidade de o IGAM atuar como gestor da execução do contrato e ou do 
compromisso firmado pela ENTIDADE EQUIPARADA. 

Parágrafo Quinto – Independente das hipóteses previstas nesta cláusula décima quarta 
pertencem ao IGAM os bens adquiridos pela ENTIDADE EQUIPARADA com os recursos 
financeiros decorrentes da cobrança pelo uso de recursos hídricos nos termos da cláusula sexta, 
parágrafo segundo, deste contrato de gestão. 

Anexo I Edital Conjunto Paranaíba/Araguari nº 001/2018 (7106023)         SEI 2240.01.0001526/2019-46 / pg. 71



 

61 
 

Parágrafo Sexto – Será de exclusiva responsabilidade da ENTIDADE EQUIPARADA o 
cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos e de outros compromissos firmados para 
viabilizar o seu funcionamento, que deverá arcar com recursos financeiros próprios. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE 

O presente contrato de gestão, assim como qualquer aditivo posterior, será publicado pelo IGAM 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por meio de extrato. 

 

CLÁSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ANEXOS 

Constituem anexos integrantes do presente contrato de gestão o anexo I – “Glossário” , o anexo 

II – “Programa de Trabalho” , o anexo III – “Plano Plurianual de Aplicação” e o anexo IV – 
“Plano Orçamentário Anual da Entidade Equiparada”. 

CLÁSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DISPOSIÇÃO GERAL 

Os casos omissos serão dirimidos entre as partes contratantes, observadas as atribuições legais 
do IGAM e a legislação pertinente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

Fica estabelecido o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
qualquer dúvida e solucionar questões não resolvidas administrativamente. 

E por estarem de pleno acordo as PARTES firmam o presente contrato de gestão em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma, e com a ciência das temunhas abaixo nominadas. 

Belo Horizonte, _______ de ______________ de_________. 

 
 
 

XXXX 
Diretor Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Água – IGAM 

 
 
 

XXXX 
Entidade Equiparada 

 
 

XXXX 
Presidente do CBH Rio Araguari 

Testemunhas: 

Nome  

CPF  

Endereço  

Nome  
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CPF  

Endereço  
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ANEXO I 

GLOSSÁRIO 

SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITÊ DE BACIA – Função desempenhada pela 
ENTIDADE EQUIPARADA à Agência de Bacia Hidrográfica consiste nas seguintes atividades: 
ajudar o secretário executivo do CBH ARAGUARI a exercer suas funções; dar suporte às 
reuniões do CBH ARAGUARI; manter assessoria de comunicação do CBH ARAGUARI, além 
de manter sítio eletrônico atualizado do CBH ARAGUARI; promover constante capacitação dos 
membros do CBH ARAGUARI Comitê; subsidiar tecnicamente e juridicamente as decisões do 
CBH ARAGUARI; e apoiar o IGAM durante todo o processo eleitoral dos membros do CBH 
ARAGUARI e outras atividades estabelecidas no Plano de Trabalho institucional e no Plano 
Plurianual de aplicação aprovados pelo CBH ARAGUARI.  

PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ – Documento contendo calendário de atividades, 
planejamento das ações e resultados pretendidos, elaborado anualmente pelo Comitê. 

CONTRATO DE GESTÃO – É o acordo de vontades bilateral, de direito civil, celebrado entre 
a ENTIDADE EQUIPARADA e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM –, com a 
anuência do CBH ARAGUARI, em que há estipulação de metas e resultados a serem alcançados 
em determinado período, avaliados mediante indicadores de desempenho, com o objetivo de 
assegurar a essas entidades autonomias técnica, administrativa e financeira.  

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO – Instrumento normativo aprovado pelo CBH 
ARAGUARI que estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos e as condições a serem observadas para a sua utilização. 

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL – Instrumento normativo aprovado pelo CBH 
ARAGUARI que estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos destinado ao custeio da ENTIDADE EQUIPARADA. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Conjunto de demonstrativos e documentos, sistematizados sob a 
forma de processo, apresentado pela ENTIDADE EQUIPARADA ao órgão gestor para análise e 
aprovação. 

PROGRAMA DE TRABALHO – Documento em que constam as metas pactuadas entre o 
IGAM e a ENTIDADE EQUIPARADA, estabelecendo critérios de avaliação de desempenho e 
os percentuais mínimos de pontuação que deverão ser alcançados para a obtenção de uma nota 
favorável pela ENTIDADE EQUIPARADA. 

RELATÓRIO DE GESTÃO – Documento apresentado pela ENTIDADE EQUIPARADA ao 
IGAM, contendo o resultado da execução do contrato de gestão, com o comparativo dos 
indicadores e metas propostos e seus respectivos resultados e justificativas. 
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ANEXO II 
PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO COM A 

ENTIDADE EQUIPARADA PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES  
DE AGÊNCIA DE BACIA 

 

Metas Gerais/ Indicadores Metas Específicas / Critérios de Avaliação 

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES 

1A - CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E 
ATUALIZADO NA PÁGINA ELETRÔNICA DO 
COMITÊ DO RIO ARAGUARI E DA ENTIDADE 
EQUIPARADA À AGÊNCIA DE BACIA 

 

PLANEJAMENTO E 
GESTÃO 

2A – ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 
DE APLICAÇÃO 

2 

2B – ACOMPANHAMENTO DO PLANO 
PLURIANUAL DE APLICAÇÃO  

2C - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

3 

UTILIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO 

DOS RECURSOS DA 
COBRANÇA PELO USO 

DOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

3A - ÍNDICE DE DESEMBOLSO SOBRE O VALOR 
ANUAL REPASSADO PELO IGAM (%) 

4 
GERENCIAMENTO 

INTERNO 

4A - ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM 
COBRANÇA 
4B - COMPLEMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS 
CADASTROS DE USUÁRIOS. 

5 
RECONHECIMENTO 

SOCIAL 
5A - AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS DO COMITÊ 
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Meta Geral / Indicador 1 - Disponibilização de Informações 

Avaliação 

1A.                                                        
CONTEÚDO DISPONIBILIZADO 

E ATUALIZADO Nota Final 
(NF) 

Peso 
1 

1º ANO 
Meta 8 

  

Resultado    

Nota (NP)   

2º ANO 
Meta 8 

 Resultado    

Nota (NP)   

3º ANO 
Meta 8  

Resultado     

Nota (NP)    

4º ANO 
Meta 8  

Resultado     

Nota (NP)    

5º ANO 
Meta 8  

Resultado     

Nota (NP)    

Meta Geral / Indicador 1 - Disponibilização de Informações 

Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado no site, inclusive links para outras 
páginas: 

Comitês 
Decreto de criação, Regimento interno e suas alterações, composição, 
Deliberações, Moções e Atas das reuniões 

Entidade Equiparada 
Informações institucionais atualizadas: Deliberação CERH de 
Equiparação, estatuto e alterações, associados. 

Relação de Usuários 
em Cobrança 

Relação dos usuários da respectiva Bacia Hidrográfica em cobrança 
pelo IGAM, no exercício corrente, contendo nome, município, UF, e 
valor cobrado. 

Cobrança e 
arrecadação 

Valores transferidos para a entidade equiparada, despesas efetuadas e os 
rendimentos financeiros, atualizados trimestralmente. 

Centro de 
Documentação 

Estudos, projetos, relatórios e demais documentos técnicos produzidos 
sobre a Bacia. 

Investimentos na 
bacia 

Investimentos aprovados e contratados anualmente com recursos da 
Cobrança na respectiva Bacia Hidrográfica. 

Legislação de 
recursos hídricos 

Legislação federal e do Estado, incluindo: Constituição, Leis, Decretos, 
Portarias, Resoluções do IGAM, Deliberações do Conselho. 

Contrato de Gestão 
Contratos e seus aditivos, Relatórios de Gestão, Relatórios de Avaliação 
e Relatórios Financeiros e Contratos firmados.  
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FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS 
NP = 10 * Resultado / Meta; 0 ≤ NP ≤ 10 

NF = ∑(NP * Peso) / ∑(Pesos) 

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO 

1A. Conteúdo 
disponibilizado e 

atualizado 

1 COMITÊ 

2 ENTIDADE EQUIPARADA 

3 CADASTRO USUÁRIOS 

4 COBRANÇA E ARRECADAÇÃO 

5 ESTUDOS E PROJETOS 

6 INVESTIMENTOS NA BACIA 

7 LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

8 CONTRATO DE GESTÃO 

- O Resultado será verificado pelo número de itens disponíveis e atualizados trimestralmente, 
tendo como referência a lista acima, no site eletrônico do CBH rio Araguari, conforme 
detalhado. Este indicador deverá ser executado durante a vigência do contrato. 

 

 

Meta Geral / Indicador 2 - Planejamento e Gestão 

Metas 
Específicas / 
Critérios de 

avaliação 

Detalhamento 

2A. Elaboração 
do Plano 

Plurianual de 
Aplicação 

Plano Plurianual de Aplicação aprovado pelo Comitê de Bacia 
hidrográfica do rio Araguari, contendo, necessariamente, a descrição 
detalhada dos seus programas e itens, evidenciando a origem dos seus 
respectivos recursos, e consistência ao Plano Diretor de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e o Plano de Trabalho dos 
respectivos Comitês. 

2B.                            
Acompanhamento 

do Plano 
Plurianual de 

Aplicação 

1. Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os 
recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, descrevendo 
por ação, quando couber: 

• Identificação do componente/subcomponente em que a ação se 

enquadra; 

• Objeto e valor da ação; 

• Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato de repasse) e 
financiamento; 

• Código da ação no Plano Plurianual de Aplicação; 

• Prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-
financeiro; e, 
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• Identificação dos principais atrasos e justificativas. 

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS 

- Para o indicador 2A, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração do Plano Plurianual de 
Aplicação dos Recursos – PPA. 

- Para o indicador 2B, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração do relatório anual de 
acompanhamento, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no detalhamento do 
indicador. 

- Para o indicador 2C, será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração do relatório de avaliação 
da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos, desde que atendidos os 
requisitos mínimos estabelecidos no detalhamento do indicador descrito no  detalhamento dos 
critérios de avaliação. 

NP = 10 * Resultado / Meta; 0 ≤ NP ≤ 10 
F = ∑ (NP * Peso) / ∑ (Pesos) 

 
 
 

Meta Geral / Indicador 2 - Planejamento e Gestão 

Avaliação 

2A. Elaboração do 
Plano Plurianual de 

Aplicação 

2B. 
Acompanhamento do Plano 

Plurianual de Aplicação Nota Final          
(NF) Peso Peso 

1 4,5 

1º ANO 
Meta 1 1 

 

Resultado    

Nota (NP)   

2º ANO 
Meta 1 1 

 

Resultado    

Nota (NP)   

3º ANO 
Meta 1 1 

 

Resultado    

Nota (NP)   

4º ANO 
Meta 1 1 

 

Resultado    

Nota (NP)   

5º ANO 
Meta 1 1 

 

Resultado    

Nota (NP)   
- A meta 2A será executada a partir do início da vigência do Contrato de Gestão. 
- A meta 2B será executada a partir da data em que o Plano Plurianual de Aplicação for aprovada 
mediante Deliberação do Comitê e deverá continuar até o final da vigência deste Contrato de 
Gestão. 
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Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

Critérios de 
avaliação 

Detalhamento 

3A. ÍNDICE 
DE 
DESEMBOLSO 
ANUAL (%) 

Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o 
primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado 
pela IGAM, incluindo os rendimentos financeiros. 
Fórmula de cálculo  
ID (%) = (VD / VR) *100 
Sendo:                                                                                                                                                                                       
ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100% 
VD = valor desembolsado, em reais por ano; 
VR = valor repassado, em reais por ano. 

3B. ÍNDICE DE 
DESEMBOLSO 
ACUMULADO 

Proporção (%) entre o valor desembolsado acumulado neste Contrato 
(desde o primeiro repasse até o mês de apuração), e o valor acumulado 
repassado pela IGAM, incluindo os rendimentos financeiros. 
Fórmula de cálculo  
IDA (%) = (VDa / VRa)*100 
Sendo: 
IDA = Índice de Desembolso Acumulado; 
VDa = valor desembolsado acumulado, em reais; 
VRa = valor repassado acumulado, em reais. 

 

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

Avaliação 

3A . ÍNDICE DE 
DESEMBOLSO 

ANUAL (%) 

3B. ÍNDICE DE 
DESEMBOLSO 

ACUMULADO (%) 
Nota Final (NF) 

Peso  
5 5 

 

1º 
ANO 

Meta 25 18 

  
Resultado      

Nota (NP)     

2º 
ANO 

Meta 40 25 

  

Resultado      

Nota (NP)     

3º 
ANO 

Meta 55 30 

  

Resultado      

Nota (NP)     

4º 
ANO 

Meta 65 40 

  
Resultado    
Nota (NP)   

5º 
ANO 

Meta 75 50 

 

Resultado      

Nota (NP)     

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS 
NP = 10 * Resultado / Meta;  0 ≤ NP ≤ 10 
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NF  
 

Meta Geral / Indicador 4 - Gerenciamento Interno 

Metas Específicas / 
Critérios de Avaliação 

DETALHAMENTO 

4A. ATENDIMENTO 
AO USUÁRIO EM 

COBRANÇA 

Fornecimento do serviço de atendimento aos usuários em cobrança 
pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica, com 
conhecimento técnico suficiente para sanar eventuais dúvidas e 
orientar os usuários no acesso e preenchimento do Cadastro de 
Usuários de Recursos Hídricos adotado pelo IGAM, no período de 
segunda à sexta-feira das 08h00 às 18h00 (exceto feriados).  

4B. ATUALIZAÇÃO DO 
CADASTRO DE 

USUÁRIOS 

Inserção, atualização e complementação dos dados dos usuários de 
recursos hídricos outorgados no Cadastro de Usuários de Recursos 
Hídricos adotado pelo IGAM, conforme normas e procedimentos 
estabelecidos pelo IGAM. 

Meta Geral / Indicador 4 - Gerenciamento Interno 

Avaliação 

4A. ATENDIMENTO 
AO USUÁRIO EM 

COBRANÇA 

4B.                                                                          
ATUALIZAÇÃO DO 

CADASTRO DE 
USUÁRIOS  

Nota Final          
(NF) 

Peso 
4 6 

1º ANO 
Meta 12 100 

 Resultado    
Nota (NP)   

2º ANO 
Meta 12 100 

 Resultado    
Nota (NP)   

3º ANO 
Meta 12 100 

 Resultado    
Nota (NP)   

4º ANO 
Meta 12 100 

 Resultado    
Nota (NP)   

5º ANO 
Meta 12 100 

 Resultado    
Nota (NP)   

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS 

NP = 10 * Resultado / Meta;  0 ≤ NP ≤ 10 

NF  

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO 

4A. 
ATENDIMENT

O AO USUÁRIO 
EM 

COBRANÇA 

Para o indicador 4A será atribuído 1 ponto para cada mês de funcionamento 
da Central de Atendimento ao Usuário. A Central de Atendimento ao Usuário 
deverá funcionar durante toda a vigência do Contrato.  
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4B. 
ATUALIZAÇÃO 

DO CNARH  

Para o indicador 4B, o resultado será calculado da seguinte forma: 
[(número outorgas de uso consultivo concedidas + número de outorgas de 
uso consultivo retificadas) inseridas pela Entidade Equiparada / (número de 
portarias de outorgas de uso consultivo concedidas + número de portarias de 
outorgas de uso consultivo retificadas na bacia)] x (%).  
As portarias de outorgas a serem consideradas serão aquelas publicadas no 
site do IGAM do dia 1 de outubro do exercício anterior até o dia 30 de 
setembro do exercício corrente. O indicador deverá ser executado durante 
toda a vigência do Contrato.  

 
Meta Geral / Indicador 5 - Reconhecimento Social 

Avaliação 
5A . RECONHECIMENTO SOCIAL 

Nota Final 
(NF) 

Peso 
1 

1º ANO 
Meta 10 

 

Resultado  
Nota (NP)  

2º ANO 
Meta 10 

 

Resultado  
Nota (NP)  

3º ANO 
Meta 10 

 

Resultado  
Nota (NP)  

4º ANO 
Meta 10 

 

Resultado  
Nota (NP)  

5º ANO 
Meta 10 

 

Resultado  
Nota (NP)  

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS 
NP = 10 * Resultado / Meta;  0 ≤ NP ≤ 10 

NF  

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO 

5A.  
RECONHECIMENT

O SOCIAL 

O Resultado do indicador se dará pela avaliação da Entidade Equiparada 
pelos conselheiros do CBH do rio das Velhas, anualmente. Como 
Resultado será considerando a média das pontuações obtidas nos 
questionários aplicados pelo IGAM aos conselheiros do CBH do rio das 
Velhas. O indicador será apurado anualmente. 
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Planilha de Avaliação 

Metas Gerais / Indicadores Peso Nota Final 
(NF) 

Nota Geral 
(NG) 

Conceito 
Geral 

1 Disponibilização de Informações 1  

0,00   

2 Planejamento e Gestão 2  

3 
Cobrança pelo Uso dos Recursos 
Hídricos 4  

4 Gerenciamento Interno 2  

5 Reconhecimento Social 1  

Fórmula de Cálculo e Conceitos 

Nota Geral = ( 
Peso Indicador ) 

Conceitos 

Ótimo       NG ≥ 9 Bom     7 ≤ NG < 9 

Regular   5 ≤ NG < 7 Insuficiente    NG < 5 
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DELIBERAÇÃO Nº 96/2018  
 
 

Aprova a indicação da Associação Multissetorial de 
Usuários de Recursos Hídricos de Bacias 
Hidrográficas ABHA Gestão de Águas para 
desempenhar funções de Agência de Água do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. 

 
 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba, integrante do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, criado pelo Decreto de 16 de julho de 2002, do Presidente da República, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Resolução nº 5, de 10 de abril de 2000, pela Lei nº 9.433, de 08 de 
janeiro de 1997, pelo seu Regimento Interno, e 
 
Considerando o disposto no artigo 51 da Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, com 
redação alterada pelo artigo 10 da Lei Federal n° 10.881, de 9 de junho de 2004, pelo qual o 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão 
delegar a organizações sem fins lucrativos, por eles reconhecidas, por prazo determinado, o 
exercício de funções de competência das Agências de Água, enquanto esses organismos não 
estiverem constituídos; 
 
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei Federal n° 10.881, de 9 de junho de 2004, pelo qual a 
Agência Nacional de Águas - ANA poderá firmar contratos de gestão, por prazo determinado, com 
entidades sem fins lucrativos que receberem delegação do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos - CNRH para exercer funções de competência das Agências de Água, previstas nos 
artigos 41 e 44 da Lei Federal nº 9.433, relativas a recursos hídricos de domínio da União; 
 
Considerando a Deliberação nº 51, de 29 de abril de 2015, que definiu que a função de Agência de 
Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba será exercida por entidade com natureza jurídica de 
associação civil sem fins lucrativos, mediante delegação;  
 
Considerando a Deliberação nº 69, de 15 de dezembro de 2016, que definiu que o CBH Paranaíba 
deverá abrir edital para seleção de Entidade Delegatária; 
 
Considerando o Edital Conjunto nº 001/2018, de seleção de Entidade Delegatária para 
desempenhar funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e da Bacia 
Hidrográfica do Rio Araguari; e 
 
Considerando o Relatório Sintético apresentado pela Comissão de Julgamento com o resultado da 
seleção de Entidade Delegatária para desempenhar funções de Agências de Água. 
 
DELIBERA: 
 
Art. 1º. Fica aprovada a indicação, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, da 
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA 
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Gestão de Águas, para desempenhar funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranaíba, para o período de 05 (cinco) anos. 
 
Art. 2º. Esta Deliberação deverá ser encaminhada ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 
CNRH. 
 
Art. 3º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. 

 
 
 

Goiânia - GO, 14 de agosto de 2018. 
 
 
 
 

 ORIGINAL ASSINADO                                        ORIGINAL ASSINADO 
BRENO ESTEVES LASMAR FÁBIO BAKKER ISAÍAS 
Presidente do CBH Paranaíba Secretário do CBH Paranaíba 
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N° Nome INSTITUIÇÃO/CIDADES REPRESENTAÇÃO TELEFONE CELULAR E-MAIL E-MAIL2

1 Antônio Reinaldo Caetano ACA - Associação dos Cafeicultores de Araguari USUÁRIO (34)3249-1300 / 3242-8888 (34)9 9988-2222 reinaldocae@gmail.com

2 ACIU - Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba USUÁRIO (34)3331-5500 (Keila) (34)9 8851-0646 klinshop@klinshop.com.br secretariaexecutiva@aciu.com.br

3 CCBE - Consórcio Capim Branco Energia USUÁRIO

4 Alvaro Ricardo Azevedo Andrade CODAU - Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba USUÁRIO (34)3318-6000 (34)9.9978-2075 alvaro.andrade@codau.com.br

5 Eustáquio Sidnei Milanez COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais USUÁRIO (34)3669-8004 (34)9 9824-2305 sidnei.milanez@copasa.com.br sidneimilanez@ig.com.br

6 João Paulo Resende DAE - Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara USUÁRIO (34) 3281-4228 (34) 9 9877-7873 daetupaciguara@hotmail.com joaopaulotcp@gmail.com 

7 Peter Munhos Frey DAEPA - Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio USUÁRIO (34) 3515-2700 / 3831-2648 / 3839-1800 (34)9 9285-8524 peter.frey@biologo.bio.br

8 Leocádio Alves Pereira DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia USUÁRIO (34) 3233-4682 / 3233-4680 (34) 9 9971-7926 leocadio@uberlandia.mg.gov.br

9 DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Nova Ponte USUÁRIO (34) 3356-8055 / 3356-8090

10 Pedro Rodrigues Naves FAEMG - Federação de Agricultura e Pecuária do Estados de MG USUÁRIO (34) 3241-6240 / 3246-1809 (34)9 8851-2649 arasind@yahoo.com.br

11 Nayana Grasielle Marques Silva MOSAIC FERTILIZANTES USUÁRIO (34) 3319-2155 - Carrier 809 nayana.silva@mosaicco.com.br

12 Osny Zago SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sacramento USUÁRIO (34) 3351-1422 / 3351-5455 (34)9 9987-1390 diretor@saaesac.mg.gov.br

13 Marly Rodrigues Neves SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Araguari USUÁRIO (34) 3242-3579 / 3242-7233 (34) 9 8867-4789 marly.laboratorio@gmail.com 

14 Alessandra P. Lavangardi Sindicato Rural de Araguari USUÁRIO (34) 3241-6240 / 3246-1809 arasind@yahoo.com.br

15 Adalto Ribeiro Franco Sindicato Rural de Uberlândia USUÁRIO (34) 3292-8811 / 3292-8836 (34) 9976-7475 adalto.franco@srural.agr.br diretoria@camaru.org.br

16 André Luiz Fructuoso Granja Marileusa USUÁRIO (34) 3291-1409 andre@algar.com.br andre.fructuoso@algar.com.br

COMPOSIÇÃO DE ASSOCIADOS - ABHA GESTÃO DE ÁGUAS
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N° INSTITUIÇÃO/CIDADES Nome

1 ACA - Associação dos Cafeicultores de Araguari Antônio Reinaldo Caetano

2 ACIU - Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba Anderson de Melo Cadima

3 CCBE - Consórcio Capim Branco Energia Guilherme Coelho Melazo

4 CODAU - Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba Rodrigo Domingos Pessoa

5 COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Eustáquio Sidnei Milanez

6 DAE - Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara Pedro Ernesto Nasciutti

7 DAEPA - Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio Peter Munhos Frey

8 DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia Leocádio Alves Pereira

9 DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Nova Ponte Hilton Conceição

10 FAEMG - Federação de Agricultura e Pecuária do Estados de MG Pedro Rodrigues Naves

11 Vale Fertizantes S/A Nayana Grasielle Marques Silva

12 SAAE - Serviço de Água e Esgosto de Sacramento Marcelino Marra Batista

13 SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Araguari Marly Rodrigues Neves

14 Sindicato Rural de Araguari Priscila Baesse de Sousa Borba

15 Sindicato Rural de Uberlândia Adalto Ribeiro Franco



N°
Nome INSTITUIÇÃO/CIDADES ENDEREÇO

CEP
TELEFONE CELULAR FAX E-MAIL E-MAIL2

SUPERIOR HIERÁRQUICO

1 Antônio Reinaldo Caetano ACA - Associação dos Cafeicultores de Araguari Rua Jaime Gomes, 418, Centro 38.440-244 (34)3249-1300 / 3242-8888 (34)9 9988-2222 reinaldocae@gmail.com Presidente - Cláudio Morales Garcia

2 Anderson de Melo Cadima ACIU - Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba Av. Leopoldino de Oliveira,  nº 3433 38010-000 (34)3331-5500 (Keila) (34)9 8851-0646 klinshop@klinshop.com.br secretariaexecutiva@aciu.com.br

3 Guilherme Coelho Melazo CCBE - Consórcio Capim Branco Energia (34)3221-1200 (34)9 9988-3510 guilherme@ccbe.com.br

4 Rodrigo Domingos Pessoa CODAU - Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (34)3318-6000 (34)9 9193-5575 rodrigo.pessoa@codau.com.br

5 Eustáquio Sidnei Milanez COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais (34)3669-8004 (34)9 9824-2305 sidnei.milanez@copasa.com.br sidneimilanez@ig.com.br

6 Pedro Ernesto Nasciutti DAE - Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara (34)3281-3555 (34)9 9192-4349 / 9691-6873 daetupaciguara@hotmail.com

7 Peter Munhos Frey DAEPA - Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio (34) 3515-2700 / 3831-2648 / 3839-1800 (34)9 9285-8524 peter.frey@biologo.bio.br

8 Leocádio Alves Pereira DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia (34) 9 9971-7926 leocadio@uberlandia.mg.gov.br

9 Hilton Conceição DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Nova Ponte (34) 3356-8055 / 3356-8090 (34) 9 9106-8030 / 9689-8340 hiltonconceicaovereador@hotmail.com

10 Pedro Rodrigues Naves FAEMG - Federação de Agricultura e Pecuária do Estados de MG (34) 3241-6240 / 3246-1809 (34)9 8851-2668 arasind@yahoo.com.br

11 Nayana Grasielle Marques Silva Vale Fertizantes S/A (34) 3669-6409 - Carrier 809 nayana.silva@valefert.com

12 Marco Aurélio Martins Borges SAAE - Serviço de Água e Esgosto de Sacramento (34) 3351-1422 / 3351-5455 (34)9 9987-1591
 

diretor@saaesac.mg.gov.br

13 Marly Rodrigues Neves SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Araguari (34) 3242-3579 / 3242-7233(residência) (34)9 8867-4789 marly.laboratorio@gmail.com

14 Priscila Baesse de Sousa Borba Sindicato Rural de Araguari Praça Sérgio Pacheco, nº 90, Bairro Jóquei Clube 38444-248 (34) 3241-6240 / 3246-1809 (34)9 8721-1123 arasind@yahoo.com.br

15 Adalto Ribeiro Franco Sindicato Rural de Uberlândia Avenida Juracy Junqueir de Rezende, nº 100, Bairro Pampulha 38408-656 (34) 3292-8811 / 3292-8836 (34) 9976-7475 adalto.franco@srural.agr.br diretoria@camaru.org.br
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº do CRC: 7152

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CADASTRO GERAL DE CONVENENTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS   -   CAGEC-MG

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVENENTE

(Instituído pelo Decreto Estadual Nº 44.293, de 10 de maio de 2006)

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA

CNPJ / CPF: 06.536.989/0001-39

Município: ARAGUARI

Validade: 22/09/2020

Situação atual no SIAFI: NORMAL

Situação atual no CAGEC: REGULAR

Data / Hora de Emissão: 23/09/2019 - 16:55:34

Nº de Autenticação: 6243165533.154875.120192309.60056

Representante

RG/Órgão:CPF:

Mandato:Cargo:

Thiago Alves do Nascimento

04401741633

Presidente

107533

31/12/2022

DOCUMENTO VENCIMENTO
Comprovante do endereço do representante legal 31/12/2022

Encaminhamento do certificado de concessão de registro sindical ou de alteração estatutária
emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou cópia da publicação no Diário Oficial da
União (somente para Sindicato).

31/12/2022

Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 31/12/2022

Apresentação da Carteira de Identidade do representante Legal 31/12/2022

Apresentação da relação nominal atualizada dos dirigentes 31/12/2022

Apresentação de certidão simplificada de existência jurídica (somente para Cooperativas) 31/12/2022

Apresentação do Contrato Social registrado na Junta Comercial (somente para
Cooperativas)

31/12/2022

Apresentação do CPF do representante Legal 31/12/2022

Apresentação do Estatuto da Organização da Sociedade Civil registrado no Cartório de
Registro Civil de Pessoa Jurídica (não se aplica para Cooperativas)

31/12/2022

Atestado de Registro Cadastral de Organização da Sociedade Civil de Atenção em Álcool,
Tabaco e Outras Drogas

31/12/2022

Atestado emitido pela Secretaria de Estado de Esportes de credenciamento como entidade
Esportiva de Caráter Amador (somente para Organização da Sociedade Civil Esportiva de
Caráter Amador).

31/12/2022

Comprovação da eleição do quadro dirigente atual 31/12/2022

OBS.: a validade deste documento condiciona-se a regularidade da documentação relativa

à habilitação jurídica e regularidade fiscal, bem como os prazos de validade dos documentos.
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DOCUMENTO VENCIMENTO
Comprovante do endereço da sede 31/12/2022

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
(positiva ou negativa com efeitos de positiva)

05/01/2020

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa

04/01/2020

Regularidade Tributária perante o Estado de Minas Gerais - Certidão de Débitos Tributários -
CDT

07/10/2019

Certidão de regularidade perante o FGTS 11/10/2019

OBS.: a validade deste documento condiciona-se a regularidade da documentação relativa

à habilitação jurídica e regularidade fiscal, bem como os prazos de validade dos documentos.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Instituto Mineiro de Gestão das Águas�
Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e
Entidades Equiparadas

 

Memorando.IGAM/GEABE.nº 29/2019

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2019.

Para: Valéria Magalhães Nogueira - Procuradoria Igam

  
  Assunto: Equiparação à Agência de Bacia Hidrográfica - ABHA
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
2240.01.0001526/2019-46].
  

Senhora Procuradora,

 

O Igam, por meio da Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e
Entidades Equiparadas - GEABE, recebeu a deliberação do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Araguari - UPGRH PN2 (7105372) indicando a Associação Multissetorial de Usuários de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA - ao Conselho Estadual de Recursos
Hídricos para que esta seja equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica do rio Araguari. Cabe
destacar que a entidade foi selecionada por meio do Edital Conjunto CBH Paranaíba/CBH
Araguari nº 001/2018.

Tendo em vista que as Deliberações Normativas CERH-MG nº 19/2006 e nº
22/2008, estabelecem como procedimento as análises técnicas e jurídicas que subsidiarão a
decisão de equiparação da referida Entidade, encaminho processo de equiparação da ABHA
para análise jurídica.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Nada mais a tratar.

 

Atenciosamente,

 

Michael Jacks de Assunção
Gerência de Apoio as Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas
 
Thiago Figueiredo Santana
Diretor de Gestão e Apoio ao SEGRH-MG

Documento assinado eletronicamente por Thiago Figueiredo Santana, Diretor(a), em
25/09/2019, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Michael Jacks de Assuncao, Gerente, em
26/09/2019, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
7779450 e o código CRC 2A255ADD.

Referência: Processo nº 2240.01.0001526/2019-46 SEI nº 7779450
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

Processo nº 2240.01.0001526/2019-46

 

 

NOTA JURÍDICA IGAM.PROC.SISEMA Nº 087/2019
 

EMENTA: PROCESSO DE EQUIPARAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE
USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – ABHA – UPGRH
PN2 – LEI ESTADUAL Nº 13.199/99 – DECRETO ESTADUAL Nº 41.578/2001 –
DELIBERAÇÕES NORMATIVAS CERH-MG Nº 19/2006 E Nº 22/2008 – DECRETO
ESTADUAL Nº 47.633/2019 – CHAMAMENTO PÚBLICO – INTEGRAÇÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS – POSSIBILIDADE.

 

I – RELATÓRIO
 

Recebemos nesta Procuradoria consulta formulada através do memorando 29 (7779450), para
análise e emissão de nota jurídica referente ao processo de equiparação da Associação
Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA), em virtude da
indicação desta entidade ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/MG para o
exercício das funções de agência de bacia hidrográfica, de acordo com a deliberação do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari – UPGRH PN2.

 

O processo eletrônico SEI 2240.01.0001526/2019-46 encontra-se instruído com os seguintes
documentos: a) Deliberação CBH Araguari nº 47/2019 (7105372); b) Parecer Técnico 5
(7082334); c) Anexo I Edital Conjunto Paranaíba/Araguari nº 001/2018 (7106023); d) Anexo II
Deliberação CBH Paranaíba (7106203); e) Anexo III Delegação CNRH ABHA (7106490); f)
Declaração Aceite – ABHA (7612954); g) Estatuto Social ABHA (7612851); h) Planilha Relação
de Associados ABHA (7613135); i) Ata Composição dos Conselhos Administrativo e Fiscal
(7613472); j) Ata Representatividade Legal da Entidade Equiparada (7613694); k) Informação
pessoal diretor presidente da ABHA (7613407); l) Certidões Negativas CAGEC (7638405); m)
memorando 29 (7779450).

 

Preliminarmente, cumpre registrar que a presente análise se restringe aos aspectos legais da
questão ora em apreciação, eis que a conveniência ou interesse da Administração em adotá-la
não é assunto afeto a este exame, porquanto refoge ao âmbito de competência desta
Procuradoria, além de não lhes competir analisar os dados e aspectos de natureza técnico-
administrativa.  

 

Lado outro, o instrumento original foi celebrado entre o IGAM e a ABHA, em 02 de dezembro de
2009, tendo por objeto o cumprimento de metas constantes no Programa de Trabalho voltadas
para o exercício das funções de Agência de Bacia, que contribuiriam, por meio da aplicação
dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, para a melhoria das condições
quantitativas e qualitativas dos recursos hídricos na área de abrangência da Bacia Hidrográfica.
O instrumento tinha o prazo de vigência de 03 (três) anos, contados da assinatura do referido

Nota Jurídica nº Nota Jurídica 087/2019 (7944695)         SEI 2240.01.0001526/2019-46 / pg. 139



contrato[1].

 

Posteriormente, ao término da vigência do contrato anterior, foi assinado o Contrato de Gestão
(001/2012), em 05 de dezembro de 2012, com validade inicial de 5 (cinco) anos, encerrando
seus efeitos em 05 de dezembro de 2017.

 

Expirado o prazo estipulado foi necessária a assinatura de novo contrato de gestão, tendo em
vista o limite de 60 (sessenta) meses estabelecido pelo artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.
Sendo assim, foi celebrado o contrato de gestão 002/2017, com vigência até 31 de dezembro
de 2018. O instrumento foi objeto de um termo aditivo prevendo, dentre outras questões, a
prorrogação do prazo até 05 de dezembro de 2019.

 

No entanto, com a finalização do processo seletivo realizado pela Agência Nacional de Águas –
ANA para a escolha a entidade delegatária do CBH Paranaíba e CBH Araguari, o comitê da
bacia hidrográfica do rio Araguari procedeu a novo processo de equiparação da entidade,
fazendo-se necessária a aprovação do CERH/MG, conforme determinação legal, com a
assinatura de novo contrato de gestão.

 

Feito esse sucinto relato, passamos à pertinente manifestação.

 

II – FUNDAMENTOS
 

A Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, estabeleceu, em seu artigo 3º, inciso XII,
que para viabilizar a execução da Política Estadual de Recursos Hídricos deve ser observado o
Princípio da Descentralização da Gestão. De fato, todo o Sistema Estadual de Gerenciamento
de Recursos Hídricos (SEGRH/MG) foi estruturado de forma a assegurar a participação do
Poder Público Estadual e Municipal, das entidades que representam os diversos interesses da
sociedade civil e do setor de usuários de recursos hídricos.

 

Em decorrência da descentralização preconizada dentre os fundamentos da Política Estadual
de Recursos Hídricos, dispôs a mencionada Lei, em seu artigo 47, §2º, que a Agência de Bacia
ou entidade a ela equiparada celebrará contrato de gestão com o Estado, que definirá as metas
e indicadores que deverão ser alcançados pela entidade para o exercício da gestão
descentralizada dos recursos hídricos. Do mesmo modo, o Decreto Estadual nº 41.578, de 08
de março de 2001, que regulamentou a Lei nº 13.199/99, estabeleceu, em seu artigo 21, que o
Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM poderá firmar contrato de gestão com as
Agências de Bacia ou entidades a elas equiparadas, após aprovação do respectivo Comitê de
Bacia Hidrográfica, visando à descentralização, à fiscalização e ao controle das ações
relacionadas com a gestão de recursos hídricos.

 

Insta ressaltar que a entidade equiparada se torna apta a exercer as atribuições próprias de
uma Agência de Bacia de Hidrográfica, arroladas no artigo 45, da Lei nº 13.199/99, a partir do
momento em que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH delibera e aprova a
equiparação da entidade indicada pelo Comitê de Bacia, mediante prévia análise jurídica e
técnica elaboradas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM.

 

Entretanto, é o contrato de gestão que define as diretrizes para o gerenciamento dos recursos
provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, pactuando as obrigações que
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deverão ser mutuamente cumpridas pelo Poder Público e pela entidade equiparada à Agência
de Bacia.

 

O contrato firmado entre o Poder Público e a entidade equiparada visa atribuir à instituição
privada a competência para gerenciar recursos propriamente públicos, em especial os
provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos.

 

Embora a Lei nº 13.199/99 defina, em seu artigo 47, §3º, que o contrato de gestão é o acordo
de vontades bilateral e de direito civil, a natureza e as características próprias do contrato de
gestão celebrado entre o Estado e a agência de bacia ou entidade a ela equiparada afastam,
de modo geral, as normas de direito privado contidas no Código Civil.

 

Nesse sentido, Justen Filho, sobre a natureza jurídica do contrato de gestão, apresenta a
seguinte ensinança, verbis:

 
O ato apresenta natureza consensual, mas não contratual. Não se trata de
um acordo de vontades destinado a gerar direitos e obrigações para uma
ou ambas as partes, com natureza ampliativa do universo de relações
jurídicas de que participam.
Os partícipes da avença não podem sequer ser considerados como
partes distintas e autônomas. São sujeitos integrantes de uma mesma
órbita jurídica, sem qualquer contraposição ou dissociação de
interesses.[2] Grifos nossos

 

De fato, o contrato de gestão assemelha-se mais ao instrumento do convênio, tendo em vista
que o cerne do ajuste é a intenção cooperativa entre os entes signatários, com vistas à
obtenção de um fim comum entre as partes. No que diz respeito ao instrumento previsto na Lei
Estadual nº 13.199/99, em seu artigo 21, o objetivo comum que se pretende alcançar com o
ajuste corresponde à aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água
em financiamentos de estudos, projetos, programas e obras, conforme prioridades definidas no
Plano Diretor da Bacia Hidrográfica. Afinal, ambos os entes signatários – o Instituto Mineiro de
Gestão das Águas – IGAM e a agência de bacia ou entidade a ela equiparada – compõem o
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e, por isso, buscam efetivar e
implementar a gestão descentralizada, participativa e integrada.

 

II.1 – DOS REQUISITOS PARA A EQUIPARAÇÃO
 

O processo de equiparação de uma entidade à agência de bacia está previsto nas
Deliberações Normativas CERH-MG nº 19/06 e nº 22/09.

 

Conforme disposto nas normativas acima citadas, poderão ser equiparadas às agências de
bacia os consórcios ou associações intermunicipais de bacia hidrográfica ou as associações
regionais, locais ou multissetoriais de usuários de recursos hídricos, nos termos do artigo 3º, da
DN CERH-MG nº 19/06. No mesmo sentido, dispõe o artigo 37, §2º, da Lei Estadual nº
13.199/99.

 

Para que tais entidades sejam equiparadas às Agências de Bacia e exerçam as atribuições
conferidas pelo artigo 45, da Lei Estadual nº 13.199/1999, é mister a observância de requisitos
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de ordem formal previstos nas Deliberações Normativas do CERH/MG supracitadas.

 

Sendo assim, a ABHA é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos e de
interesse social, tendo como um de seus objetivos a recuperação, proteção, conservação e
proposição de métodos e ferramentas de racionalização dos usos dos recursos hídricos das
bacias hidrográficas de sua atuação, bem como o apoio administrativo, técnico e financeiro aos
comitês de bacia hidrográfica dos quais venha a desempenhar o papel de Agência de Bacia ou
entidade delegatária, e, ainda, nos casos em que for indicada pelo respectivo comitê como
conveniada para receber e administrar recursos, de acordo com o artigo 1º c/c artigo 2º, de seu
Estatuto Social.

 

A ABHA, de acordo com o artigo 3º de seu Estatuto, enquadra-se como uma associação de
usuários, devendo preencher os requisitos definidos no artigo 9º, da DN CERH-MG nº 19/06.
Este dispositivo estabelece o seguinte:

“Art. 9º O CERH-MG somente equiparará à Agência as associações
regionais, locais ou multissetoriais de usuários de recursos hídricos que
congreguem órgãos, entidades ou instituições representantes de, no
mínimo, dois setores usuários, classificados conforme Deliberação nº 4
do CERH-MG, e que:
I - constituam-se em sociedade de natureza civil, sem fins econômicos
e de interesse social, nos termos dos incisos XVII, XVIII e XIX do art. 5º
da Constituição Federal, regendo-se pelas leis do país e por seus
estatutos;
II - estabeleçam objetivos sociais;
III - apresentem estrutura organizacional de suas unidades de direção
superior, consistente em diretrizes, administração, gerência e
operacionalização, fiscalização e controle de ações e atividades,
composta, no mínimo, como segue:
a.      Assembléia Geral de Associados;
b.      Conselho de Administração;
c.      Diretoria Executiva;
d.      Conselho Fiscal;
IV - definam, em seus estatutos, as competências e responsabilidades
de cada unidade integrante de sua estrutura organizacional de direção
superior, sendo que ao Conselho de Administração será reservado a
função normativa superior no nível de planejamento estratégico,
coordenação e controle globais e fixação de diretrizes fundamentais para
o funcionamento da Associação.” (grifos nosso)

 

Por outro lado, a regra do artigo 2º, da DN CERH-MG nº 22/2008, acrescentou como
documentação obrigatória para o processo de equiparação a pertinente à regularidade jurídica
e fiscal:

 
“Art. 2º - A equiparação de entidade a Agência de Bacia Hidrográfica
estará condicionada à apresentação ao CERH-MG, por parte de seus
representantes, além do que determina a Deliberação CERH nº 19, de
documentação que comprove sua regularidade jurídica e fiscal,
habilitando-a para a celebração de convênios, contrato de gestão ou
quaisquer outros instrumentos com o Instituto Mineiro de Gestão das
Águas – IGAM”. (grifos nosso)
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Sob este aspecto, importante ressaltar que a entidade quando da assinatura de qualquer
instrumento com a Administração Pública deverá apresentar o Certificado de Registro
Cadastral de Convenente – CAGEC atualizado, destacando que o documento apresentado nos
autos (7638405) está com toda a documentação com prazo de validade vigente, o que não
exime o gestor de verificar a mesma quando da assinatura do contrato de gestão.

 

Ademais, podemos constatar pelo Estatuto Social apresentado, bem como pelo documento
7613135, que os requisitos de natureza formal foram cumpridos.

 

O ato de equiparação, a ser praticado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, será
antecedido pela solicitação de um ou mais Comitês de Bacia interessados na instituição e no
desempenho de uma agência em sua área de atuação. Deverá, outrossim, ser enviado ao
CERH/MG relatório técnico e administrativo elaborado pelo IGAM, atestando a vialibidade
financeira por meio da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, conforme se depreende dos
artigos 47, da Lei nº 13.199/99, artigo 2º, §§1º e 2º, da Deliberação Normativa CERH nº
19/2006.

 

Para tanto, é necessário o cumprimento dos requisitos fixados pela legislação afeta ao tema,
em especial: a prévia existência do Comitê de Bacia, uma vez que o processo de equiparação
se inicia mediante solicitação de um ou mais Comitês de Bacias Hidrográficas encaminhando a
proposta ao CERH-MG para aprovação; além da comprovada viabilidade financeira
assegurada pela cobrança do uso das águas, para suportar as despesas de implantação,
custeio e manutenção técnica e administrativa da agência de bacia.

 

Nesse sentido, destacamos trecho do Parecer Técnico emitido pela Gerência de Apoio às
Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas, o qual atesta que a bacia
hidrográfica não possui viabilidade econômico-financeira para a equiparação de uma entidade:

 
“Com arrecadação média anual de R$ 5.279.662,59, considerando que a
Lei Estadual nº 13.199/99 destina para o custeio das Agências de Bacia
ou Entidades Equiparadas até 7,5% dos recursos arrecadados, temos
que o montante médio destinado para o custeio da ABHA foi de R$
395.974,69, ou seja, por mês a entidade contava com aporte de R$
32.997,89 para executar o objeto do contrato de gestão.
Apesar de não haver um estudo específico que demonstre o valor que
viabiliza o funcionamento de uma Agência de Bacia ou Entidade
Equiparada, estima-se que uma estrutura mínima de trabalho para
atender as atividades demandadas no art. 45 da Lei Estadual 13.199/99,
exige cerca de R$900.000,00/ano.
Assim, o cenário apresentado no quadro retrata que a bacia,
individualmente, não apresenta viabilidade financeira para sustentar uma
Agência de Bacia.”

 

Conforme relatado no parecer técnico, inequívoca a ausência de requisito legal indispensável
para a instituição de uma agência de bacia ou entidade a ela equiparada, nos termos do artigo
2º, parágrafo 1º, da DN CERH nº 22/08.

 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 43, da Lei Federal nº 9.433/97, bem como o artigo 28, do
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Decreto Estadual nº 41.578/01:

“Art. 43. A criação de uma Agência de Água é condicionada ao
atendimento dos seguintes requisitos:
I - prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica;
II - viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos
recursos hídricos em sua área de atuação.”
 
“Art. 28 - Os Planos Diretores de Recursos Hídricos conterão subsídios
para a implementação dos instrumentos econômicos de gestão, em
especial:
I - a vazão remanescente ou ecológica para usos específicos;
II - a vazão de referência para o cálculo da vazão outorgável;
III - os usos preponderantes e prioritários para a outorga;
IV - os usos preponderantes para o enquadramento dos corpos d’água
em classes;
V - os estudos de viabilidade econômica e financeira nas respectivas
bacias hidrográficas para a determinação dos critérios básicos de
cobrança pelo uso das águas superficiais e subterrâneas;
(...)” grifos nossos

 

Não obstante a insuficiência de recursos para se manter uma entidade equiparada a agência
de bacia na unidade hidrográfica, a construção do pedido de equiparação se pauta na
possibilidade de integração das bacias com a criação de uma entidade equiparada única,
quando, então, o potencial de arrecadação permite a operacionalização de uma
agência/entidade.

 

Importante mencionar que a Deliberação Normativa CERH nº 19/06, em seu artigo 2º, parágrafo
1º, estabelece que deverão ser realizados esforços no sentido de buscar a integração dos
comitês de bacias Hidrográficas, com vistas à otimização das despesas, à maximização dos
benefícios e à viabilidade econômico-financeira para o atendimento das atribuições previstas
no artigo 45, da Lei nº 13.199/99.

 

E, mais adiante, em seu artigo 7º, a referida Deliberação Normativa indica a integração das
Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do rio Paranaíba, considerando as
características ambientais, socioeconômicas e hidrológicas, contendo, no máximo, 02 (duas)
entidades equiparadas.

“Art. 7º (...)
§1º - Para as unidades que integram a bacia hidrográfica dos rios
Grande, Paranaíba e Doce deverão ser avaliadas as hipóteses de
integração mais adequadas, considerando homogeneidade nas
características ambientais, socioeconômicas, geográficas e hidrológicas,
bem como as iniciativas de integração em curso, tendo no máximo 2
(duas) entidades equiparadas para cada uma das bacias mencionadas.”

 

Logo, uma vez tendo sido realizado o processo de seleção da entidade que iria desempenhar
as funções de agência da bacia hidrográfica do rio Paranaíba e do rio Araguari, por meio do
Edital Conjunto nº 001/2018, e tendo a ABHA, como única interessada, cumprido os requisitos
editalícios, foi iniciado o processo de delegação de competências que culminou com a
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indicação da ABHA junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH para
desempenhar as atribuições de agência no âmbito do CBH Paranaíba.

 

Visando a continuidade do processo, o CBH Araguari, por meio da Deliberação nº 47/2019,
encaminhou ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos a indicação da ABHA como entidade
equiparada para o exercício das funções previstas no artigo 45, da Lei nº 13.199/99.

 

Nesse sentido, devemos destacar que o requisito de viabilidade econômico-financeira foi
atendido considerando que a integração das bacias permite o fluxo de recursos arrecadados no
âmbito federal para os afluentes mineiros, o que garante a manutenção e operacionalização da
entidade, nos termos do artigo 22, da Lei Federal nº 9.433/97:

 
Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos
hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que
foram gerados e serão utilizados.

 

II.2 – DO DECRETO ESTADUAL Nº 47.633/2019
 

Apesar de as normativas acima citadas estarem em vigor, com o advento do Decreto Estadual
nº 47.633/2019, que regulamentou o contrato de gestão no Estado de Minas Gerais, houve a
necessidade de instituir o denominado chamamento público para a seleção da entidade
equiparada e consequente celebração do contrato de gestão.

 

De acordo com a norma em comento, o contrato de gestão firmado entre o IGAM e as
entidades equiparadas é definido como um acordo de vontades bilateral, de direito civil, em que
há a estipulação de metas e resultados a serem alcançados em determinado período, avaliados
mediante indicadores de desempenho, com o objetivo de assegurar àquelas entidades
autonomia técnica, administrativa e financeira (art. 2º).

 

Em outro dispositivo (art. 4º), o decreto dispõe que o comitê de bacia será o responsável pela
indicação da entidade ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mediante chamamento
público, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.

 

Prevê, outrossim, que o CBH poderá indicar a equiparação junto ao CERH entidade que tenha
recebido delegação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH para atuar na bacia
hidrográfica federal, desde que a respectiva bacia hidrográfica seja afluente da federal.

 

Ademais, menciona que a indicação deverá respeitar a vigência da delegação concedida pelo
CNRH, bem como que o período de equiparação concedido pelo CERH será de até cinco anos.

 

Pelo exposto, verificamos que o CBH Araguari cumpriu o requisito legal estabelecido no
decreto supracitado, procedendo ao chamamento público via edital conjunto 001/2018.

 

Além disso, o caso em análise se enquadra no disposto no parágrafo 1º do artigo 4º, quando
estaria o CBH isento de realizar o chamamento público, recorrendo a delegação conferida pelo
CNRH, como forma de integração das bacias hidrográficas, o que encontra respaldo legal na
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legislação de recursos hídricos em vigor, conforme relatado no item II.1 desta nota jurídica.

 

Nesse sentido, mencionamos manifestação do Núcleo de Assessoramento Jurídico da AGE
(AGE/NAJ), conforme nota jurídica 1888/2019:

 

“A indicação de delegatária do CNRH para também atuar como entidade
equiparada no plano estadual, na forma do § 1º do art. 4º do Decreto nº
47.633, de 2019, não está condicionada à realização de chamamento
público. No entanto, como há inegável discricionariedade nessa
indicação a cargo do Comitê de Bacia Hidrográfica, entendemos que ele
poderá decidir por não indicar a delegatária do CNRH, e deflagrar
chamamento público para a escolha de entidade a ser equiparada a
Agência de Bacia Hidrográfica junto ao CERH-MG.”

 

Por fim, importante salientar que a delegação concedida pelo CNRH conforme artigo 1º, da
Resolução nº 201, de 16 de outubro de 2018, vai até o dia 31 de dezembro de 2023. Logo, para
que se cumpra o disposto no Decreto nº 47.633/19, a equiparação deverá respeitar o prazo da
delegação, não podendo, portanto, ultrapassar a data de vigência no âmbito federal, ainda mais
se considerarmos que a viabilidade econômico-financeira da bacia está estritamente ligada a
indicação de uma única entidade para o exercício das funções de agência na esfera federal e
estadual.

 

III – CONCLUSÃO
 

Pela análise dos autos constata-se que os requisitos legais previstos na Lei Estadual nº
13.199/99 e demais normativas afetas ao tema foram observados no processo de equiparação
da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas
(ABHA).

 

Nesse sentido, manifestamo-nos favoravelmente a equiparação pretendida, considerando o
disposto nos artigos 2º e 7º, da Deliberação Normativa CERH/MG nº 19/06, desde que o prazo
da equiparação passe a condizer com o prazo concedido pelo CNRH para as funções de
delegatária.

 

Belo Horizonte, 1º de outubro de 2019.

 

 

[1] Este contrato foi objeto de dois Termos Aditivos.

[2] JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes, p. 409.

 

Documento assinado eletronicamente por Valeria Magalhães Nogueira, Advogado(a)
Autárquico, em 01/10/2019, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Valeria Ferreira Borges, Servidor(a)
Público(a), em 01/10/2019, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
7944695 e o código CRC F9C88669.

Referência: Processo nº 2240.01.0001526/2019-46 SEI nº 7944695
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

Deliberação CERH nº 433, de 18 de novembro de 2019.

 

Dispõe sobre a equiparação da Associação
Multissetorial de Usuário de Recursos Hídricos da
Bacia Hidrográfica - ABHA à Agência de Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari.

 

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Estadual nº 13.199, de 29 de
janeiro de 1999, pelo Decreto Estadual nº 46.501, de 05 de maio de 2014 e pelo artigo 13,
inciso IX, da Deliberação Normativa CERH nº 44, de 06 de janeiro de 2014;

Considerando o disposto no artigo 37, §2º, da Lei Estadual nº 13.199, de 29 de
janeiro de 1999, que atribui ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos a competência para
equiparar às agências de bacia hidrográficas, a partir de proposta fundamentada dos comitês
de bacias competentes, os consórcios ou as associações intermunicipais de bacias
hidrográficas, bem como as associações regionais e multissetoriais de usuários de recursos
hídricos, legalmente constituídos;

Considerando o disposto no art. 19 do Decreto Estadual nº 41.578, de 08 de
março de 2001;

Considerando o disposto no art. 4º e 5º do Decreto Estadual nº 47.633, de 12 de
abril de 2019 ;

Considerando o disposto na Deliberação Normativa CERH Nº 19, de 29 de junho
de 2006; 

Considerando a Deliberação Normativa do CBH Araguari nº 47, de 08 de
agosto de 2019 (7105372), indicando a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos
Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA para que seja equiparada à Agência da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari;

Considerando o Parecer Técnico Geabe/IGAM nº 005, de 27 de agosto de 2019
(7082334), e a Nota Jurídica PROC/IGAM nº 087, de 01 de outubro de 2019 (7944695); 

 

RESOLVE “Ad Referendum” do Plenário:
 

Art. 1º Fica aprovada a equiparação da entidade Associação Multissetorial de
Usuário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica - ABHA, para exercer até 05 de dezembro
de 2024, as atividades como entidade equiparada às funções de Agência de Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari.

Art.2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

 

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2019.
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Germano Luiz Gomes Vieira
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no exercício do cargo

de Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos CERH-MG

 

Documento assinado eletronicamente por Germano Luiz Gomes Vieira, Secretário, em
19/11/2019, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
9113361 e o código CRC EA1F3DDF.

Referência: Processo nº 2240.01.0001526/2019-46 SEI nº 9113361

Deliberação CERH nº 433 (9113361)         SEI 2240.01.0001526/2019-46 / pg. 149

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Instituto Mineiro de Gestão das Águas�
Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e
Entidades Equiparadas

 

Memorando.IGAM/GEABE.nº 40/2019

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2019.

Para: Daniela Diniz - Chefe de Gabinete SEMAD

  
  Assunto: Deliberação CERH-MG - Equiparação ABHA à Agência de Bacia Hidrográfica
do rio Araguari
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
2240.01.0001526/2019-46].
  

Prezada Chefe de Gabinete,

 

Encaminho processo referente a equiparação da Associação Multissetorial de
Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas) à Agência
de Bacia Hidrográfica do rio Araguari para deliberação "Ad Referendum" do Secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, enquanto presidente do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (CERH-MG).

A ABHA já exerce as funções de Entidade Equiparada à Agência de Bacia
Hidrográfica do rio Araguari desde o ano de 2010, inicio da cobrança pelo uso de recursos
hídricos na referida Bacia Hidrográfica. Tendo em vista o término da equiparação no dia 05 de
dezembro de 2019, o Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Araguari indicou a manutenção da
ABHA até 05 de dezembro de 2024, conforme Deliberação CBH Araguari nº 47/2019
(7105372). Considerando a Lei Estadual nº 13.199/99, o Decreto Estadual nº 47.633/2019 e a
Deliberação Normativa CERH-MG nº 19/2006, a indicação obteve parecer técnico favorável
(Parecer Técnico GEABE/DGAS/IGAM nº 005/2019 (7082334)) e parecer jurídico favorável
(Nota Jurídica PROC/IGAM nº 087/2019 (7944695)).

Ante o exposto, considerando que a próxima reunião do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos está prevista para o dia 11 de dezembro de 2019 e que o término da
equiparação vigente da ABHA términa no dia 05 de dezembro de 2019, para que a Bacia
Hidrográfica do rio Araguari não fique sem entidade para prestar o apoio técnico, administrativo
e financeiro ao comitê, solicitado deliberação do senhor Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável quanto a  equiparação indicada para que seja
celebrado novo contrato de gestão.  

 

Atenciosamente,

 

Michael Jacks de Assunção
Gerência de Apoio as Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas
 
Thiago Figueiredo Santana
Diretor de Gestão e Apoio ao SEGRH-MG
 
Renata Batista Ribeiro
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Chefe de Gabinete do IGAM

Documento assinado eletronicamente por Thiago Figueiredo Santana, Diretor(a), em
19/11/2019, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Michael Jacks de Assuncao, Gerente, em
19/11/2019, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Renata Batista Ribeiro, Chefe de Gabinete,
em 19/11/2019, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
9217088 e o código CRC 06BCF070.

Referência: Processo nº 2240.01.0001526/2019-46 SEI nº 9217088
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Instituto Mineiro de Gestão das Águas�
Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e
Entidades Equiparadas

 

Memorando.IGAM/GEABE.nº 42/2019

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2019.

Para: Assessoria dos Órgãos Colegiados - ASSOC/SEMAD

  
  Assunto: Publicação de Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
2240.01.0001526/2019-46].
  

Prezados,

 

Gentileza providenciar a publicação da Deliberação CERH-MG nº 433, de 18 de
novembro de 2019 (9113361), gentileza, se possível, encaminhar para publicação na data de
amanhã, data 19/11/2019.

 

Atenciosamente,

 

Michael Jacks de Assunção
Gerência de Apoio as Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades

Equiparadas

Documento assinado eletronicamente por Michael Jacks de Assuncao, Gerente, em
19/11/2019, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
9240868 e o código CRC 61245603.

Referência: Processo nº 2240.01.0001526/2019-46 SEI nº 9240868
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Secretaria Executiva - Órgãos Colegiados

  

Processo nº 2240.01.0001526/2019-46

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2019.

Procedência: Despacho nº 30/2019/SEMAD/SECEX - ASSOC
 
Destinatário(s): Gerência de Apoio as Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas
                             Michael Jacks de Assunção

 

Assunto: Publicação de Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

DESPACHO
Prezado,

Acusamos o recebimento da Deliberação CERH nº 433 (9113361), de 18 de
novembro de 2019, que dispõe sobre a equiparação da Associação Multissetorial de Usuário
de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica - ABHA à Agência de Bacia Hidrográfica do Rio
Araguari, com previsão de publicidade no Diário Oficial de Minas Gerais – DOMG – em
20/11/2019.

 

Na oportunidade, informamos que foi realizada a seguinte retificação para
publicação:

 

Onde se lê:

Germano Luiz Gomes Vieira
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no exercício do cargo de

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos CERH-MG

 

Leia-se:

Germano Luiz Gomes Vieira
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Presidente do

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH-MG

 

* As demais informações permanecem inalteradas, conforme texto encaminhado.

 

Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por Jeiza Fernanda Augusta de Almeida,
Servidor(a) Público(a), em 19/11/2019, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
9252325 e o código CRC 8E24AEAB.

Referência: Processo nº 2240.01.0001526/2019-46 SEI nº 9252325
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 16 – quarta-feira, 20 de novembro de 2019 diário do exeCutivo minas Gerais - Caderno 1
Pauta da 53ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades Minerárias - 
CMI do Conselho Estadual de Política Ambiental - CoPAM .
Data: 29 de novembro de 2019, às 9h .
Local: Auditório Paulo Camillo - BDMG - Avenida Bernardo Guima-
rães, 1 .600 - Bairro de Lourdes - Belo Horizonte/MG
(Por questão de segurança, o acesso será restrito à capacidade de lota-
ção do local)
1. Execução do Hino Nacional Brasileiro.
2 . Abertura pelo Presidente da Câmara de Atividades Minerárias - CMI, 
Dr . Yuri rafael de oliveira Trovão .
3 . Comunicado dos Conselheiros e Assuntos gerais .
4. Exame da Ata da 52ª RE de 12/11/2019.
5. Processo Administrativo para exame de Licença Prévia concomitante 
com a Licença de Instalação e a Licença de operação:
5.1 AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A. - Lavra sub-
terrânea exceto pegmatitos e gemas e unidade de tratamento de mine-
rais (uTM), com tratamento a úmido - Santa Bárbara/MG - PA/Nº 
00111/1988/038/2019 ANM nº 930.181/2008 - Classe 5. Apresentação: 
Suppri . rETorNo DE vISTAS pelos conselheiros João Carlos de 
Melo, representante do Ibram; Denise Bernardes Couto, representante 
do Sindiextra e João Clímaco Soares, representante do Fonasc-CBH.
6. Processo Administrativo para exame de Licença de Operação:
6.1 Anglo American Minério de Ferro S.A./Extensão da Mina do Sapo 
- Barragem de contenção de resíduos ou rejeitos da mineração e pilhas 
de rejeito/estéril - Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas/MG 
- PA/Nº 00472/2007/016/2019 ANM nº 830.359/2004, 832.978/2002 e 
832.979/2002 - Classe 6. Apresentação: Supram JEQ. RETORNO DE 
vISTAS pelos conselheiros pelos conselheiros João Carlos de Melo, 
representante do Ibram; Denise Bernardes Couto, representante do Sin-
diextra e João Clímaco Soares, representante do Fonasc-CBH.
7. Processo Administrativo para exame de Renovação da Licença de 
operação:
7.1 Mineração Duas Barras Ltda. - Lavra em aluvião, exceto areia e 
cascalho; extração de areia e cascalho para utilização imediata na cons-
trução civil; pilhas de rejeito/estéril e unidade de tratamento de mine-
rais (UTM), com tratamento a úmido - Olhos D’Agua/MG - PA/Nº 
00063/2002/007/2019 - Classe 5 . Apresentação: Supram NM .
8. Encerramento.

(a) Yuri rafael de oliveira Trovão . Presidente da 
Câmara de Atividades Minerárias - CMI .
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Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos - CERH

CÂMArA TÉCNICA DE INSTruMENToS DE GESTÃo – CTIG
A Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão – CTIG do Conselho 
Estadual de recursos Hídricos - CErH/MG torna públicas as DECI-
SÕES determinadas pela 68ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de 
novembro de 2019, às 14h, na rua Espírito Santo nº 495 - Centro - Belo 
Horizonte/MG, a saber: 4. Exame da Ata da 67ª RE CTIG realizada 
em 24/09/2019 . BAIxADA EM DILIGÊNCIA . 5 . Processo Adminis-
trativo para exame e deliberação: 5.1 Processo de outorga de direito 
de uso de recursos hídricos de grande porte e com potencial poluidor 
nº 9150/2018 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A. – Con-
ceição do Mato Dentro/MG . Processo SEI 1370 .01 .0007792/2019-91 . 
Apresentação: Supram Jequitinhonha . PEDIDo DE vISTAS pelos 
conselheiros Gustavo Tostes GazzinellI, representante da Angá, e 
Thiago Salles de Carvalho, representante da Abragel . 6 . Apresenta-
ção: 6 .1 Novos Procedimentos para regularização de recursos Hídri-
cos . Apresentação: Diretoria de Planejamento e regulação do Igam . 
APrESENTADA .

(a) rayssa Cordeiro Figueiredo . Presidente da Câmara 
Técnica de Instrumentos de Gestão - CTIG .
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DELIBERAÇÃO CERH Nº 432, DE 18 DE NOVEMBRODE 2019.
Dispõe sobre a equiparação da Associação Pró-Gestão das Águas da 
BaciaHidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP à Agência da 
Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Parai-
bana e da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba 
e Muriaé .
oSecretáriode Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
távelePresidente do Conselho Estadual de recursos Hídricos de Minas 
Gerais,no uso de suas atribuições legais conferidas pelaLei Estadual nº 
13 .199, de 29 de janeiro de 1999,peloDecreto Estadual nº 46 .501, de 05 
de maio de 2014e pelo artigo 13, inciso Ix, daDeliberação Normativa 
CERH nº 44, de 06 de janeiro de 2014;
Considerando o disposto no artigo 37, §2º, da Lei Estadual nº 13 .199, 
de 29 de janeiro de 1999, que atribui ao Conselho Estadual de recursos 
Hídricos a competência para equiparar às agências de bacia hidrográ-
ficas, a partir de proposta fundamentada dos comitês de bacias com-
petentes, os consórcios ou as associações intermunicipais de bacias 
hidrográficas, bem como as associações regionais e multissetoriais de 
usuários de recursos hídricos, legalmente constituídos;
Considerando o disposto no art.19 doDecreto Estadual nº 41.578, de 
08 de março de 2001;
Considerando o disposto no art . 4º e 5º doDecreto Estadual nº 47 .633, 
de 12 de abril de 2019;
Considerando o disposto naDeliberação Normativa CErH Nº 19, de 
29 de junho de 2006;
Considerando a Deliberação Normativa do CBH Preto e Paraibuna nº 
19, de 31de outubrode 2019, indicando a Associação Pró-Gestão das 
Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP para 
que seja equiparada à Agência da Bacia Hidrográfica dos Afluentes 
Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna;
Considerando a Deliberação COMPÉ nº 83, de 05 de novembrode 
2019,indicando a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP para que seja equiparada à 
Agência da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba 
e Muriaé ;
Considerando oParecer Técnico Geabe/IGAM nº 008, de 24 de outu-
bro de 2019, e a Nota Jurídica ProC/IGAM nº 107, de 12de novem-
brode 2019;
rESoLvE “Ad referendum” do Plenário:
Art. 1º Fica aprovada a equiparação da Associação Pró-Gestão das 
Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, para 
exercer até 19 de novembro de 2024, as atividades como entidade 
equiparada às funções de Agência de Bacia Hidrográfica dos afluen-
tes mineiros dos rios Preto Paraibuna e dos afluentes mineiros dos rios 
Pomba e Muriaé .
Art .2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 18de novembro de2019.
(a) Germano Luiz Gomes vieira . Secretário de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávele Presidente 
do Conselho Estadual derecursos Hídricos – CErH-MG .

DELIBERAÇÃO CERH Nº 433, DE 18 DE NOVEMBRODE 2019.
Dispõe sobre a equiparação daAssociação Multissetorial de usuário de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica - ABHAà Agência de Bacia 
Hidrográfica do Rio Araguari.
oSecretáriode Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
távelePresidente do Conselho Estadual de recursos Hídricos de Minas 
Gerais,no uso de suas atribuições legais conferidas pelaLei Estadual nº 
13 .199, de 29 de janeiro de 1999,peloDecreto Estadual nº 46 .501, de 05 
de maio de 2014e pelo artigo 13, inciso Ix, daDeliberação Normativa 
CERH nº 44, de 06 de janeiro de 2014;
Considerando o disposto no artigo 37, §2º, da Lei Estadual nº 13 .199, 
de 29 de janeiro de 1999, que atribui ao Conselho Estadual de recursos 
Hídricos a competência para equiparar às agências de bacia hidrográ-
ficas, a partir de proposta fundamentada dos comitês de bacias com-
petentes, os consórcios ou as associações intermunicipais de bacias 
hidrográficas, bem como as associações regionais e multissetoriais de 
usuários de recursos hídricos, legalmente constituídos;
Considerando o disposto no art.19 doDecreto Estadual nº 41.578, de 
08 de março de 2001;
Considerando o disposto no art . 4º e 5º doDecreto Estadual nº 47 .633, 
de 12 de abril de 2019;
Considerando o disposto naDeliberação Normativa CErH Nº 19, de 
29 de junho de 2006;
Considerando a Deliberação Normativa do CBH Araguari nº 47, de 
08de agostode 2019, indicando a Associação Multissetorial de Usuá-
rios de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas- ABHApara que seja 
equiparada à Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari;

Considerando oParecer Técnico Geabe/IGAM nº 005, de 27de agosto 
de 2019, e a Nota Jurídica PROC/IGAM nº 087, de 01 de outubro de 
2019;
rESoLvE “Ad referendum” do Plenário:
Art . 1º Fica aprovada a equiparação da entidade Associação Multis-
setorial de Usuário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica - 
ABHA,para exercer até 05de dezembro de 2024, as atividades como 
entidade equiparada às funções de Agência de Bacia Hidrográficado 
rio Araguari .
Art .2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 18 de novembro de2019.
(a) Germano Luiz Gomes vieira . Secretário de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávele Presidente 
do Conselho Estadual derecursos Hídricos – CErH-MG .
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Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas - IGAM

Diretora-Geral: Marília Carvalho de Melo

o Superintendente SuPrAM Zona da Mata, no uso de suas atribuições 
estabelecidas no art . 2º do Decreto Estadual nº . 46 .967 de 10/03/2016, 
cientificam os interessados abaixo relacionados das decisões proferidas 
nos processos administrativos de outorga de Direito de uso de recur-
sos Hídricos: *Processo n° 02335/2018, Usuário: Iguaçu Minas Ener-
gética LTDA / PCH Areal, Santa rita do Jacutinga, Deferido, Portaria 
n°1009380/2019. Os Processos Administrativos encontram-se disponí-
veis para consulta e cópia na SUPRAM Zona da Mata. Os dados conti-
dos nas referidas decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www.
igam .mg .gov .br . 

ubá, 19 de Novembro de 2019 .
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o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA Tri-
ângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no uso da competência delegada pela 
Diretora Geral do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por 
meio da Portaria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os 
interessados abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos 
administrativos de outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 31891/2019, Usuário: Hospital Municipal Dr Darcy 
Juarez Zabisky, Centralina, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1908894/2019. *Processo n° 09771/2017, Usuário: Vale do Rio 
Grande Reflorestamento Ltda, Prata, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1909048/2019. *Processo n° 23109/2017, Usuário: Gio-
vani Martins Muniz, Campina verde, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1909052/2019. *Processo n° 58171/2019, Usuário: Parque 
Auto Posto Ltda, Patos de Minas, Deferido com condicionantes, Porta-
ria n°1909055/2019 . *Processo n° 10930/2017, usuário: Antonio Braz 
Curilla, união de Minas, Deferido, Portaria n°1909067/2019 . *Pro-
cesso n° 13206/2017, usuário: Mart Minas Distribuição Ltda, uberaba, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1909070/2019 . *Processo n° 
05287/2018, Usuário: Valdir Aparecido Cassimiro Barbosa, Patrocínio, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1909072/2019 .*Processo n° 
01686/2014, Usuário: Antonio Carlos Boldrin, Campina Verde, Defe-
rido com condicionantes, Portaria n°1909074/2019 . *Processo n° 
49535/2019, Usuário: Paulo Henrique Queiroz, Frutal, Deferido com con-
dicionantes, Portaria n°1909076/2019 . *Processo n° 24264/2019, usu-
ário: Laurencio Bernardo Carvalho Teixeira, Patrocínio, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1909079/2019. *Processo n° 44854/2016, 
usuário: José Augusto de ávila Ferreira, Ibiá, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1908889/2019. *Processo n° 03247/2018, Usuário: 
Adib Cecílio Domingos, Indianópolis, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1908888/2019. *Processo n° 37475/2016, Usuário: Alcimar 
Guimarães de Almeida, Cruzeiro da Fortaleza, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1908887/2019. *Processo n° 00578/2012, Usuário: 
Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados, Abadia dos Dourados, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1908938/2019. *Processo n° 
00436/2012, usuário: Cleide Morais Souza, Gurinhatã, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1908934/2019. *Processo n° 01267/2018, 
Usuário: Edimar Ferreira de Miranda, Indianópolis, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1908886/2019. *Processo n° 09401/2018, 
usuário: valdico Gonçalves rosa, Patrocínio, Deferido com condi-
cionantes, Portaria n°1908885/2019. *Processo n° 03846/2018, Usu-
ário: Maria José Resende, Indianópolis, Deferido com condicionan-
tes, Portaria n°1908907/2019. *Processo n° 00387/2012, Usuário: 
Elson de oliveira, Araguari, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1908933/2019. *Processo n° 24521/2016, Usuário: Larisse Borges 
Pessoa, Carmo do Paranaíba, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1908866/2019. *Processo n° 02860/2017, Usuário: Paulo Fernando 
Resende Peixoto, Araguari, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1908868/2019. *Processo n° 32731/2019, Usuário: Heli Antônio dos 
reis Dorneles, rio Paranaíba, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1908869/2019. *Processo n° 19688/2017, Usuário: Eurípedes de 
Araújo Silva, Monte Alegre de Minas, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1909217/2019 . *Processo n° 49076/2019, usuário: Silvano 
Alves da Silva, São Gotardo, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1909378/2019. *Processo n° 46838/2019, Usuário: LD Celulose S/A, 
Indianópolis, Deferido com condicionantes, Portaria n°1909379/2019. 
*Processo n° 15613/2017, usuário: Antônio Firmino, Prata, Deferido 
com condicionantes, Portaria n°1908297/2019.
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na URGA Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Os dados conti-
dos nas referidas decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www.
igam .mg .gov .br .

uberlândia, 19 de Novembro de 2019 .
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o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Zona da Mata, no uso da competência delegada pela Diretora Geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio da Portaria 
Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 34968/2019, Usuário: A. G. A. Empreendimentos e Cons-
truções LTDA, Juiz de Fora, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°2009401/2019. *Processo n° 10091/2018, Usuário: Adalberto Del’ 
Arco Júnior, visconde do rio Branco, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°2009403/2019. *Processo n° 29844/2019, Usuário: Guara-
niplast Indústria de Embalagens LTDA, Miraí, Deferido com condi-
cionantes, Portaria n°2009404/2019 . *Processo n° 43140/2019, usu-
ário: Bevile Hotel LTDA, Cataguases, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°2009406/2019 . *Processo n° 42526/2019, usuário: Super-
mercado Bahamas S/A, Juiz de Fora, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°2009409/2019 . *Processo n° 42529/2019, usuário: Super-
mercado Bahamas S/A, Juiz de Fora, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°2009410/2019 . *Processo n° 42532/2019, usuário: Super-
mercado Bahamas S/A, Juiz de Fora, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°2009411/2019 . *Processo n° 42533/2019, usuário: Super-
mercado Bahamas S/A, Além Paraíba, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°2009413/2019. *Processo n° 42538/2019, Usuário: Super-
mercado Bahamas S/A, Além Paraíba, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°2009415/2019 . *Processo n° 36627/2019, usuário: Prefei-
tura Municipal de rio Doce, rio Doce, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°2009417/2019 . os Processos Administrativos encontram-se 
disponíveis para consulta e cópia na URGA Zona da Mata. Os dados 
contidos nas referidas decisões estarão disponíveis no site do IGAM, 
www.igam.mg.gov.br.

ubá, 19 de Novembro de 2019 .
19 1294948 - 1

PORTARIA IGAM Nº 62, DE 18 DE NOVEMBRODE 2019.

Dispõe sobre a criação de Grupo Técnico de Trabalho para avaliar os 
resultados objeto do Projeto águas do Norte de Minas - PANM assim 
como propor medidas de implementação do Projeto para a gestão de 
recursos hídricos subterrâneo .

ADIrETorA-GErAL Do INSTITuTo MINEIro DE GESTÃo 
DAS áGuAS - IGAM, no uso das atribuições que lhe conferem o 
artigo 12 do Decreto Estadual n° 47.343, de 23 de janeiro de 2018, e 
artigo 13 da Lei 21.972, de 21 de janeiro de 2016;

rESoLvE:

Art . 1º Fica criado o Grupo Técnico de Trabalho para subsidiar tecni-
camente a proposição de critérios e medidas para a implementação do 
Projeto águas do Norte de Minas - PANM .

Art . 2º o Grupo de Técnico de Trabalho será composto por represen-
tantes, um titular e um suplente, de cada um dos seguintes órgãos e 
entidades:

I – Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM;
II – Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável – SEMAD;
III – Instituto Geociências da universidade Federal de Minas Gerais 
– IGC-UFMG;
IV – Serviço Geológico do Brasil– CPRM;
V – Agência Nacional de Águas – ANA;
vI – Associação Brasileira de água Subterrânea – ABAS .

§ 1º As indicações dos representantes previstos neste artigo deverão 
ser encaminhadas pelo respectivo ente de origem, por meio de ofício, a 
Diretoria de Planejamento e regulação do Igam, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da comunicação sobre a publicação desta Portaria .

§ 2º A critério do grupo técnico de trabalho poderão ser convidados, 
para colaborar com o desenvolvimento das propostas, especialistas de 
notório saber em temas relacionados à água subterrânea.

§ 3º A atuação no âmbito do grupo não será remunerada .

Art . 3º Caberá ao IGAM a coordenação geral dos trabalhos, incluindo a 
convocação e organização de reuniões para discussão de propostas com 
os diversos entes envolvidos, bem como praticar os demais atos neces-
sários para o regular andamento e finalização dos trabalhos.

Art. 4º O Grupo Técnico de Trabalho terá o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias para a elaboração da proposta a que se refere o artigo 1º .

Parágrafo único -As propostas deverão ser enviadasaoSistema Estadual 
de Gerenciamento de recursos Hídricos para os devidos encaminha-
mentos, no âmbito das respectivas competências .

Art . 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 18 de novembrode 2019.
Marília Carvalho de Melo
Diretora-Geral do IGAM
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PorTArIA IGAM Nº 52, DE 25DE ouTuBro DE 2019 

Estabelece procedimentos e normas para aplicação dos recursos, pres-
tação e deliberação das contas com recurso da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos, no âmbito das Agências de Bacias Hidrográficas e 
das Entidades a elas equiparadas do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências .

ADIrETorA GErAL Do INSTITuTo MINEIro DE GESTÃo 
DAS áGuAS, no uso de atribuição que lhe confere o art .14 e o art . 43 
do Decreto Estadual nº 47 .633, de 12 de abril de 2019,

rESoLvE :

CAPÍTuLo I
DAS DISPoSIÇÕES GErAIS

Art . 1º - Ficam estabelecidos os procedimentos e normas para aplica-
ção dos recursos, prestação e deliberação das contas com recurso da 
cobrança pelo uso de recursos hídricos, no âmbito das Agências de 
Bacias Hidrográficas e das Entidades a elas equiparadas do Estado de 
Minas Gerais .

Art. 2º - Para fins desta portaria, entende-se por:
I – Contrato de gestão: o acordo de vontades bilateral, de direito civil, 
celebrado entre a Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade a ela 
equiparada e o Instituto Mineiro de Gestão das águas - IGAM, com a 
interveniência do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, em que há 
estipulação de metas e resultados a serem alcançados em determinado 
período, avaliados mediante indicadores de desempenho, com o obje-
tivo de assegurar àquelas entidades autonomia técnica, administrativa 
e financeira;
II – Entidade equiparada: entidade sem fins lucrativos cuja equipara-
ção à Agência de Bacia Hidrográfica é solicitada pelo Comitê de Bacia 
Hidrográfica, devendo ser aprovada pelo CERH-MG, mediante análise 
técnica e jurídica do IGAM;
III – Plano Plurianual de Aplicação - PPA: instrumento normativo apro-
vado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica que estabelece as diretrizes 
de aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos e as condições a serem observadas para a sua utilização;
Iv – Plano orçamentário Anual - PoA: instrumento normativo que 
estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos oriundos da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos destinado ao custeio da Agência de Bacia 
Hidrográfica ou entidade equiparada aprovado pelo respectivo Comitê 
de Bacia Hidrográfica;
v – Prestação de contas: conjunto de demonstrativos e documentos, 
sistematizados sob a forma de processo, apresentado, pela Agência de 
Bacia Hidrográfica ou entidade equiparada, ao Instituto Mineiro de 
Gestão das águaspara análise e deliberação dos respectivos Comitês 
de Bacias Hidrográficas;
vI – Programa de Trabalho: documento em que constam as metas pac-
tuadas entre o Instituto Mineiro de Gestão das águase a Agência de 
Bacia Hidrográfica ou entidade equiparada, estabelecendo critérios de 
avaliação de desempenho e os percentuais mínimos de pontuação que 
deverão ser alcançados .

CAPÍTuLo II
Do PLANo PLurIANuAL DE APLICAÇÃo

Art . 3º -o Plano Plurianual de Aplicação estabelece as diretrizes de 
aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos e as condições a serem observadas para a sua utilização na 
bacia em que foram gerados .
§1º - o Plano Plurianual de Aplicação deve ser elaborado pela Agência 
de Bacia Hidrográfica ou entidade a ela equiparada e submetido para 
aprovação do respectivo comitê de bacia Hidrográfica.
§2º - o Plano Plurianual de Aplicação deve coincidir com a vigência 
do Contrato de Gestão .

Art . 4º -o Plano Plurianual de Aplicação deve contemplar os compo-
nentes e programas do Plano Diretor da respectiva Bacia Hidrográfica e 
suas respectivas ações, priorizadas para o período de vigência do Con-
trato de Gestão .

Art . 5º -o Plano Plurianual de Aplicação deverá estar estruturado em 
três eixos de investimentos, também chamados de componentes:
I - Eixo 1 – Programas e Ações de Gestão: Compreendem ações que 
visam gerir a quantidade e qualidade dos recursos hídricos, seja traba-
lho de diagnóstico, conscientização e sensibilização da população da 
bacia hidrográfica.
II - Eixo 2 – Programas e Ações de Planejamento: Objetivam apoiar 
investimentos que contribuam para instrumentalizar e aprimorar a ges-
tão dos recursos hídricos relativos às ações de planejamento, por meio 
do desenvolvimento de instrumentos estabelecidos pela Política Esta-
dual de recursos Hídricos .
III - Eixo 3 – Programas e Ações Estruturais: São obras de engenha-
ria que visam a implementação dos projetos desenvolvidos relativos à 
melhoria da qualidade e quantidade de água da bacia, devendo incluir 
ações não estruturais voltadas para o combate à causa dos problemas .
Parágrafo único- Cada eixo deverá estar organizado em subcomponen-
tes, ação programada e atividade a ser executada com as respectivas 
previsões orçamentárias, assim como a sua identificação no Plano Dire-
tor da Bacia Hidrográfica.

Art. 6º -O Plano Plurianual de Aplicação deve contemplar notas expli-
cativas para cada uma das atividades contendo a descrição da atividade, 
a justificativa para a sua realização e os resultados esperados.

Art . 7º -o Plano Plurianual de Aplicação poderá ser revisto anualmente, 
sendo que as alterações serão válidas a partir do exercício seguinte a 
sua alteração .

Art. 8º -O IGAM disponibilizará o modelo de Plano Plurianual de Apli-
cação no Manual de Execução dos Contratos de Gestão.

CAPÍTuLo III
Do PLANo orÇAMENTárIo ANuAL

Art . 9º -o Plano orçamentário Anual estabelece as diretrizes de apli-
cação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídri-
cos destinado ao custeio da Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade 
equiparada;
§1º - o Plano orçamentário Anual deverá prever as receitas e despesas 
para o exercício.
§2º - o Plano deverá discriminar o planejamento de despesa da Agência 
de Bacia Hidrográfica ou Entidade Equiparada e do Comitê de Bacia 
Hidrográfica.

Art . 10 -o Plano orçamentário Anualdeverá ser aprovado pelo respec-
tivo Comitê de Bacia Hidrográfica.
Parágrafo único . o Plano orçamentário Anual deverá ser submetido 
para apreciação dos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica até o 
dia 31 de dezembro do exercício anterior a vigência do Plano.

Art . 11 - As despesas deverão estar organizadas de acordo com a natu-
reza de despesa conforme agrupamento abaixo:
I - vencimentos e vantagens: relação de funcionários contratados com 
pagamento de salários e vantagens oriundos da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos do Estado de Minas Gerais . Deverá ser apresentado 
na relação os nomes, cargo ocupado, vencimentos e benefícios (descri-
tivo), no caso de rateio, o percentual do rateio e as fontes envolvidas;
II - obrigações e encargos: As obrigações patronais e o provisiona-
mento das custas rescisórias trabalhistas, no caso de rateio, o percentual 
do rateio e as fontes envolvidas;
III - Diárias de viagem e deslocamento: Estimativa de despesas com 
diárias de viagem e deslocamento para a equipe base da Agência de 
Bacia Hidrográfica ou Entidade Equiparada;
Iv - Despesas Gerais: Estimativa de despesas com material de con-
sumo, aluguel, água, luz, dentre outras despesas administrativas e 
operacionais;
V - Outros serviços de terceiros – pessoa física;
VI - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica;
vII - Material Permanente – relação de bens previstos para aquisição, 
com descrição completa dos bens .

Art . 12 - o Igam disponibilizará o modelo de Plano orçamentário 
Anual no Manual de Execução dos Contratos de Gestão.

CAPÍTuLo Iv
DA PrESTAÇÃo DE CoNTAS

Art . 13 - Em regulamentação ao disposto no art . 14 do Decreto Estadual 
47 .633/2019, a prestação de contas a ser apresentada pela Agência de 
Bacia Hidrográfica ou entidade equiparada deverá ser instruída com a 
seguinte documentação:
I - Relatório de Execução do Plano de Trabalho;
II - Relatório de Execução do Plano Plurianual de Aplicação;
III - Relatório de Execução do Plano Orçamentário Anual;
IV - Extratos bancários e respectiva Conciliação;
V - Relação de pagamentos efetuados;
VI - Relação de contratos vigentes no período da prestação de contas;
VII - Despesas com dirigentes, colaboradores e estagiários;
VIII - Relação de conselheiros em exercício no período da prestação 
de contas;
IX - Balanço patrimonial;
X - Demonstração de resultado no exercício, referente a execução do 
Plano de Aplicação;
XI - Inventário;
XII - Atendimento a recomendações;
XIII - Notas explicativas;
XIV - Declaração de veracidade das informações;
xv - Declaração de não contratação de cônjuge, companheiro ou 
parente .
§1º— Caso a entidade equiparada possua, para a execução de suas 
atividades, outras fontes de recursos, além daqueles provenientes da 
cobrança pelo uso da água, deverá encaminhar a respectiva documen-
tação separada por fonte . 
§2º—os modelos dos documentos previstos no caput e as orientações 
de preenchimento serão apresentados no Manual de Execução dos Con-
tratos de Gestão editado pelo IGAM .

Art . 14 -A prestação de contas deverá ser encaminhada via Sistema Ele-
trônico de Informações de Minas Gerais - SEI, conforme Portaria Igam 
nº 41/2018, devendo a sua inviabilidade de envio via meio eletrônico 
ser devidamente justificada e autorizada pelo IGAM.
Parágrafo único . os documentos originais devem ser mantidos em 
arquivo, em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, 
à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 
cinco anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas 
especial, se for o caso .

Art . 15 - A prestação de contas será analisada pelo Igam no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de recebimento.
Parágrafo único . A prestação de contas será analisada e avaliada 
mediante Parecer Técnico-Financeiro que abordará os seguintes 
aspectos:
I – Técnico: quanto ao atingimento das metas e resultados pactuados 
no contrato de gestão;
II – Financeiro: quanto à correta e regular aplicação dos recursos 
da cobrança pelo uso de recursos hídricos, nos termos da legislação 
pertinente .

Art. 16 - Após análise realizada pelo IGAM, caso seja constatado algum 
vício sanável, o IGAM notificará a Agência de Bacia Hidrográfica ou 
Entidade Equiparada, estabelecendo prazo de 15 (quinze) dias, conta-
dos do recebimento da notificação, para que esta sane as inconformida-
des e/ou complemente a documentação .

Art. 17 - As despesas serão comprovadas mediante documentos pró-
prios, devidamente quitados (notas fiscais, notas fiscais-faturas, dupli-
catas, recibos de pagamento de autônomos, guias de recolhimento de 
encargos sociais ou de tributos) devendo estes e quaisquer outros docu-
mentos comprobatórios, serem emitidos em nome da Entidade Equipa-
rada ou do executor, se for o caso, indicando a fonte da receita, ende-
reço, CNPJ, Município e Estado .
§1ºos documentos cuja a fonte da receita não esteja discriminada serão 
glosados .
§2º Não serão aceitos os documentos que contiverem rasuras passiveis 
de comprometer a validade .
§3º Todos os comprovantes fiscais devem ser atestados por, no mínimo, 
duas pessoas, informando que o serviço foi prestado ou o bem entregue 
conforme descrito

Art. 18 - Após a fase de análise da prestação de contas, o Parecer Técni-
co-Financeiro emitido pelo IGAM,será encaminhado para avaliação do 
respectivo Comitê de Bacia de Hidrográfica.
Parágrafo único A partir do recebimento do Parecer Técnico-Financeiro 
do IGAM, o Comitê de Bacia Hidrográfica terá o prazo de 90 (noventa) 
dias para a deliberação das contas .

Art. 19- O Comitê de Bacia Hidrográfica constituirá Grupo de Acompa-
nhamento do Contrato de Gestão que se reunirá, no mínimo, duas vezes 
ao ano para avaliação e discussão quanto a execução do Contrato de 
Gestão para subsidiar as decisões da Plenária .
§1º A composição do grupo deverá ser paritária entre os segmentos que 
o compõe .
§2º o IGAM e a Agência de Bacia ou Entidade Equiparada participarão 
das reuniões mediante convite .

Art . 20- No âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica, o Parecer Técni-
co-Financeiro deverá ser apreciado pelo Grupo de Acompanhamento 
do Contrato de Gestão, que emitirá parecer conclusivo de recomenda-
ção quanto a prestação de contas em análise para deliberação da plená-
ria, pela maioria absoluta dos membros .
Parágrafo único - Durante a fase de deliberação das contas por parte do 
respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, deverá ser facultada à Agên-
cia de Bacia Hidrográfica ou Entidade Equiparada manifestação.

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201911192246220116.
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