
 

REFERENDADA EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 07/06/2019 

Deliberação Normativa ad referendum CBH-Suaçuí nº 65, de 07 de maio de 2019. 

 
Aprova a utilização de recursos investimento (92,5%), 
previstos no PAP 2016-2020, alocados no Subprograma    
P 61.1, para apoiar a execução do Projeto PRO-URGAS no 
Leste de Minas Gerais. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí – CBH Suaçuí, criado pelo Decreto Estadual 

nº 44.200 de 29 de dezembro de 2005, do Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de 

suas atribuições conferidas pelo seu Regimento Interno e pelo artigo 43 da Lei n° 13.199 de 29 

de janeiro de 1999 e: 

CONSIDERANDO que conhecer o universo de usuários de recursos hídricos é 

fundamental para a implementação e aperfeiçoamento de todos os instrumentos de gestão 

previstos na Lei n° 13.199 de 29 de janeiro de 1999; 

CONSIDERANDO que, nos últimos seis anos, a escassez hídrica tem se se destacado 

como um dos problemas enfrentados pelo estado de Minas Gerais com relação aos recursos 

hídricos; 

CONSIDERANDO que a Bacia Hidrográfica do Rio Doce está entre as que mais 

sofreram com a escassez, em razão de fatores diversos, entre os quais a sequência de períodos 

chuvosos abaixo da média, desde o ano de 2012; 

CONSIDERANDO a necessidade de consolidar os dados dos usuários das bacias 

mineiras afluentes do rio Doce no Sistema de Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos do 

Estado de Minas Gerais (SISCAD); 

CONSIDERANDO o significativo passivo de processos de outorga pendentes de análise 

pelo IGAM, somando um montante superior a 1.800 (um mil oitocentos) expedientes, conforme 

estimativa do Órgão, do mês de julho de 2018, além de, aproximadamente, 60 (sessenta) novos 

processos formalizados mensalmente; 

CONSIDERANDO que a existência desse passivo compromete a avaliação dos usos e a 

cobrança pelo uso da água; 

CONSIDERANDO a existência do projeto PRO-URGAS, que busca promover a 

estruturação física dos espaços destinados à instalação das Unidades Regionais de Gestão das 

Águas (Urgas), além do apoio com recursos humanos, estagiários, com a finalidade de auxiliar 

na análise dos processos de outorga, até publicação da portaria de outorga, incluindo 

recebimento e digitalização dos processos, catalogação, arquivamento, apoio às atividades 

técnicas e jurídicas, recebimentos de informações complementares dos processos, publicação 

das portarias e emissão de certificados etc.; 



 

REFERENDADA EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 07/06/2019 

CONSIDERANDO a disponibilidade de recursos financeiros oriundos da cobrança pelo 

uso da água, alocados no subprograma de Cadastramento e Manutenção do Cadastro dos 

Usuários de Recursos Hídricos da Bacia (P 61.1);  

CONSIDERANDO as discussões e a análise da viabilidade do projeto PRO-URGAS 

realizadas no dia 05 de dezembro de 2018, durante a 3ª Reunião da Câmara Técnica de 

Integração do CBH-Doce, instância que reúne representantes de todos os comitês com atuação 

na Bacia Hidrográfica do Rio Doce;   

CONSIDERANDO as disposições contidas no Termo de Compromisso e seu respectivo 

plano de trabalho, anexos a esta deliberação, firmado entre o Ministério Público de Minas Gerais, 

a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e Instituto BioAtlântica (IBIO), com a interveniência do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) para a efetiva implantação do PRO-

URGAS, 

DELIBERA, ad referendum: 

Art. 1º Fica aprovada a utilização de recursos de investimento (92,5%), previstos no PAP 2016-

2020, alocados no Subprograma P 61.1, para apoiar a execução do Projeto PRO-URGAS no 

Leste de Minas Gerais, visando à conclusão do passivo de processo de outorga presente na 

URGA – Leste de Minas pertinente às bacias hidrográficas mineiras afluentes do rio Doce.   

Art. 2º A utilização de recursos de investimento (92,5%) a que se refere o Art. 1º destina-se à 

remuneração dos estagiários que serão contratados para o desempenho das atividades 

relacionadas ao PRO-URGAS, conforme detalhamento descrito em plano de trabalho específico, 

anexo a esta deliberação.  

Parágrafo Único. As despesas relacionadas à disponibilização de mobiliários e equipamentos 

de informática para a estruturação da sede da URGA – Leste de Minas serão suportadas pelo 

Instituto BioAtlântica (IBIO), entidade delegatária e equiparada às funções de Agência de Água. 

Art. 3º A estimativa de recursos de investimento (92,5%) destinados à ação é de R$ 86.832,00 

(oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais), sendo esse valor rateado entre os comitês de 

bacia hidrográfica mineiras afluentes do rio Doce, conforme proporção estabelecida em plano de 

trabalho específico.  

Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. 

Governador Valadares, 07 de maio de 2019.  

 

FÁBIO MONTEIRO CRUZ 

Presidente do CBH-Suaçuí 
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ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO 
DAS ÁGUAS (URGA) – LESTE DE MINAS 
 
PLANO DE TRABALHO: 

 
01 

 
Data: 

 
26 de março/2019 

 
Parceiros: 

 
CBHs MG bacia do rio Doce / SEMAD / IGAM / MPMG 



 

Resumo do Plano de Trabalho  
 
 

Estruturação da Unidade Regional de Gestão das Águas (URGA) – Leste de Minas 

 

Executor: IBIO - Instituto BioAtlântica e URGA – Leste de Minas  

 

Prazo de realização do projeto: 24 meses  

 

O presente Plano de Trabalho visa atender o Projeto PROURGAS proposto pelo 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM. 

 

Esta proposta tem como objetivo, conforme proposto no Projeto PROURGAS, 

promover a estruturação física do espaço destinado à instalação da URGA – Leste de 

Minas, além do apoio com estagiários, com a finalidade de auxiliar nas etapas do 

fluxograma dos processos de outorga até à publicação da portaria de outorga, como, 

o cadastro das outorgas no SISCAD, conferência de documentos, pré-análise técnica, 

redigir minutas de pareceres técnicos e jurídicos, recebimentos de informações 

complementares, auxílio na emissão de certificados e atendimento de dúvidas 

técnicas ao público em geral. 
 
 
 

 

Contatos para esta proposta: 
 

Nome Cargo Telefone E-mail 
    

Fabiano Alves Diretor Técnico do IBIO (33) 32124357 fabiano@ibio.org.br 
    

Wyllian Melo 

Coordenador URGA Leste Mineiro / 

(33) 21017550 wyllian.melo@meioambiente.mg.gov.br IGAM 
     



 

 

SUMÁRIO 
 
 
1. Apresentação e Contextualização ............................................................... 4 

1.1. Contextualização ............................................................................... 4 

2. Justificativa ......................................................................................... 5 

3. Proposta .............................................................................................. 6 

4. Partícipes .......................................................................................... 6 

5. Dados da Equipe do IBIO ........................................................................... 7 

6. Definição de atividades e atribuições das partes ............................................. 7 

6.1. Atividades desenvolvidas: .................................................................. 7 

6.2. Das atribuições das partes ................................................................. 8 

7. Indicadores e Metas .............................................................................. 9 

8. Cronograma de Execução ....................................................................... 10 

9. Metodologia ....................................................................................... 11 

10. Orçamento .................................................................................... 12 

11. Rateio do Custo ............................................................................... 13 

12. Acompanhamento ............................................................................ 13 

 



 

1. Apresentação e Contextualização 
 

 

Este Plano de Trabalho foi elaborado para atender o Projeto PROURGAS proposto pelo Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, no sentido de se buscar parcerias visando a prestação de 

apoio técnico administrativo, tratamento de dados e instrução de aproximadamente 1.800 (hum 

mil e oitocentos) processos de outorgas que se encontram em análise na Unidade Regional de 

Gestão das Águas – Leste de Minas. 

 

Adicionalmente, esta proposta atende às premissas operacionais e institucionais da Entidade 

Equiparada, em sua função de apoio executivo e técnico para a gestão da bacia do Rio Doce. 

 

Os CBHs mineiros afluentes do rio Doce e o IBIO serão os responsáveis pelo custeio das ações de 

estruturação física do espaço destinado à instalação da URGA – Leste de Minas, além do apoio 

com estagiários, detalhadas neste documento no item 10, através de recursos de investimento 

(92,5% - Subprograma P61.1). 

 

1.1. Contextualização 
 

 

No intuito de orientar sobre os estudos, planos, projetos e ações a serem executados com 

recursos da cobrança pelo uso da água em toda a bacia hidrográfica do rio Doce, foi aprovado 

entre os meses de outubro e dezembro de 2015, pelos Comitês de bacias hidrográficas mineiras 

afluentes do rio Doce, o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) dos recursos arrecadados com a 

cobrança para o período de 2016 a 2020, a partir de programas priorizados do PIRH Doce. 

 

Dentre as Metas, Programas e Ações Prioritários no PAP 2016 - 2020, está previsto no Capítulo III 

“Da Alocação dos Recursos da União por Metas, Programas e Ações Prioritários”, Art. 7º o 

subprograma “Cadastramento e manutenção do cadastro dos usuários de recursos hídricos da 

Bacia (P61.1)”. 

 

O P61.1 tem como objetivo montar a base operacional para a aplicação dos instrumentos de 

gestão integrada dos recursos hídricos. A identificação dos usuários de água, sua localização em 

relação à bacia e à fonte de água e de lançamento de efluentes, a observância dos volumes já 

outorgados são exemplos de ações de gestão que dependem da realização e manutenção do 

cadastro de usuários de água. 
 



 

 

Para execução do Subprograma os CBHs mineiros alocaram recursos no total de R$ 2.070.000,00 

(Dois milhões e setenta mil reais), sendo os valores por bacia discriminados no Quadro 1. 

 

METAS, PROGRAMAS E AÇÕES PRIORIZADOS 
  VALORES (Mil R$)   

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL  

UGRH1 Piranga       
P61.1 - Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastro dos 

500 
    

500 
usuários de recursos hídricos da Bacia (P61.1) 

    

      

UGRH2 Piracicaba       
P61.1 - Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastro dos  

500 
   

500 
usuários de recursos hídricos da Bacia (P61.1) 

    

      

UGRH3 Santo Antônio       
P61.1 - Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastro dos 

500 
    

500 
usuários de recursos hídricos da Bacia (P61.1) 

    

      

UGRH4 Suaçuí       
P61.1 - Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastro dos 

150 
    

150 
usuários de recursos hídricos da Bacia (P61.1) 

    

      

UGRH5 Caratinga       
P61.1 - Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastro dos 

300 
    

300 
usuários de recursos hídricos da Bacia (P61.1) 

    

      

UGRH6 Manhuaçu       
P61.1 - Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastro dos 

120 
    

120 
usuários de recursos hídricos da Bacia (P61.1) 

    

      

 
Quadro 1 - Recursos previstos para o Programa P61.1 

 
 
 

 

Posto isto, este projeto visa contribuir para consolidação dos dados dos usuários das bacias 

mineiras afluentes do rio Doce no Sistema de Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos do 

Estado de Minas Gerais (SISCAD), e para isso é preciso exaurir o passivo de outorga a ser 

analisado e regularizado pelo IGAM, atualmente existe um passivo de 1.803 processos de 

outorga, além de, aproximadamente, 60 novos processos formalizados mensalmente. 

 

Desta forma, o projeto visa estabelecer uma parceria entre os atores da gestão de recursos hídricos, 

na concessão de estrutura física e técnica para conclusão do passivo de outorga, permitindo 

consequentemente, a atualização da base de cadastro dos usuários de recursos hídricos da Bacia 

 

2. Justificativa 
 

 

Tendo em vista que as bacias mineiras afluentes do rio Doce apresentam passivo de outorgas junto ao 

IGAM, e que o conhecimento do universo de usuários de recursos hídricos é fundamental para a 

implementação e aperfeiçoamento de todos os instrumentos de gestão. E considerando que para 
 



 

 

promover a atualização das informações contidas no SISCAD é essencial que as bacias estejam 

com seus usos e volumes outorgados devidamente consistidos. 

 

Faz-se necessária a cooperação entre os atores da gestão de recursos hídricos, particularmente no 

âmbito das bacias mineiras afluentes do rio Doce para promover a agilização da análise e a 

conclusão dos processos de outorgas, que resultará no atendimento dos objetivos comuns dos 

partícipes, o que permitirá um grande ganho ambiental, econômico e social para todo o Estado de 

Minas Gerais. 

 

3. Proposta 
 

 

Estabelecer a cooperação mútua entre a SEMAD, IGAM e IBIO para a prestação de apoio técnico-

administrativo, tratamento de dados e instrução de aproximadamente 1.800 (hum mil e 

oitocentos) processos de outorgas dos empreendimentos localizados nas Unidades de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Piranga (DO1), Piracicaba (DO2), Santo Antônio 

(DO3), Suaçuí (DO4), Caratinga (DO5) e Manhuaçu (DO6), que se encontram em fase de análise na 

Unidade Regional de Gestão das Águas – URGA Leste de Minas, com sede na cidade de 

Governador Valadares, a fim de promover a adequada gestão dos recursos hídricos de forma o 

compatibilizar o desenvolvimento regional com a proteção ambiental, conforme Plano de 

Trabalho (2731786). 

 

4. Partícipes 
 
 

• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD 

 

• Instituto Mineiro de Gestão as Águas - IGAM 

 

• Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG 

 

• Instituto BioAtlântica – IBIO 

 

• Comitês de bacias hidrográficas mineiras afluentes do rio Doce – CBHs  



 

5. Dados da Equipe do IBIO 
 
 

Nome: Marisa Soares Pacheco 

 

CPF: 945.608.466-34 

 

RG: M-6.827.407 

 

Órgão expedidor: SSP/MG 

 

Cargo/função: Analista Administrativo Financeiro 

 

Telefone: (33) 3212-4350 

 

Endereço: Rua Afonso Pena, 2590, Centro 

 

Cidade: Governador Valadares 

 

Estado: Minas Gerais 

 

CEP: 35010-000 
 

 

6. Definição de atividades e atribuições das partes 
 

 

Para a execução do objeto do desta parceria, o IBIO contratará 06 estagiários, acadêmicos de 

cursos de formação relacionados ao meio ambiente e aos recursos hídricos. 

 
 

6.1. Atividades desenvolvidas: 
 
 

a) Apoio técnico-administrativo nos processos de outorga; 

 
b) Análise técnica-científica dos processos; 

 
c) Tratamento de dados e 

 
d) Instrução dos processos de outorga. 

 

Os estagiários serão supervisionados por docente indicado pela instituição de ensino. Os alunos 

selecionados para realizar as atividades do projeto poderão com autorização prévia das instituições 

envolvidas desenvolver trabalhos de finalização do curso de graduação e pós-graduação com tema 
 



 

 

e dados correlacionados ao mesmo, dando mais clareza e transparência ao processo e informando 

a sociedade. 

 
 

6.2. Das atribuições das partes 
 

 

Caberá à SEMAD, por meio da Superintendência Regional de Meio Ambiente – Leste de Minas, a 

disponibilização de espaço físico destinado para a instalação da instalação das estações de 

trabalho que comporão a estrutura URGA – Leste de Minas. 

 

Caberá ao IGAM: 

 

1. Por meio da Diretoria de Planejamento e Regulação, o estabelecimento de procedimentos 

padrão para análise dos processos de outorga e o suporte técnico. 
 

2. Por meio da URGA – Leste de Minas: 
 

a. Garantir o fornecimento de dados, informações, documentos e indicadores 

necessários para a execução do trabalho; 
 

b. Garantir o acesso da Equipe de estagiários do IBIO à URGA – Leste de Minas, com 

sede em Governador Valadares; 
 

c. Alocar equipe técnica composta por servidores das carreiras de Gestor Ambiental e 

de Analista Ambiental para a execução do objeto deste Acordo; 
 

d. Designar um profissional da equipe técnica para assumir a figura de Supervisor 

Técnico do Estágio; 
 

e. A orientação e apoio técnico-administrativo das análises dos procedimentos de 

outorga, a consolidação e emissão das análises dos procedimentos de outorga; 
 

f. A elaboração de relatórios quadrimestrais contendo a evolução do passivo dos 

processos de outorgas e o acompanhamento técnico do corpo de estagiários. 

 

Caberá ao IBIO: 

 

1. Contribuir com o custeio do Projeto PRO-URGAS no Leste de Minas Gerais, até o valor de 

R$ 86.832,00 (oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais), rateados entre os Comitês 

de Bacia Hidrográfica mineiros afluentes do rio Doce, após aprovação por parte deles, com 

recursos previstos no PAP 2016-2020, alocados no Subprograma p61.1; 
 



 

 

2. Disponibilizar Equipe de estagiários para apoio à URGA – Leste de Minas para a execução 

deste projeto; 
 

3. Disponibilizar estrutura física por meio de estações de trabalho e computadores, para o 

desempenho das atividades. 
 

4. Apoio na elaboração dos relatórios de atividades quadrimestrais, o apoio na elaboração 

dos relatórios quadrimestrais sobre o acompanhamento técnico do corpo de estagiários e 

implementação da adequação da infraestrutura da URGA – Leste de Minas, com 

disponibilização de mobiliários e equipamentos de informática. 

 

Caberá aos Comitês de bacias hidrográficas mineiras afluentes do rio Doce: 

 

1. Aprovação por parte das Diretorias dos CBHs e disponibilização dos recursos previstos no 

PAP 2016-2020, alocados no Subprograma p61.1, para a contratação dos estagiários. 

 
 

7. Indicadores e Metas 
 
 

As metas do projeto são estipuladas por quadrimestre, conforme: 

 

a) Primeiro quadrimestre- suporte administrativo, coleta de dados e instrução de 100 outorgas; 
 

b) Segundo quadrimestre - suporte administrativo, coleta de dados e instrução de 340 

outorgas; 
 

c) Terceiro quadrimestre - suporte administrativo, coleta de dados e instrução de 340 outorgas; 
 

d) Quarto quadrimestre - suporte administrativo, coleta de dados e instrução de 340 outorgas; 
 

e) Quinto quadrimestre - suporte administrativo, coleta de dados e instrução de 340 outorgas; 
 

f) Sexto quadrimestre - suporte administrativo, coleta de dados e instrução de 340 outorgas. 

 

Sendo assim, serão 02 (dois) indicadores: 

 

a) Suporte administrativo para um número definido de processos de outorga, conforme 

metas estabelecidas para cada quadrimestre, a contar da assinatura; 
 

b) Instrução de um número definido de processos de outorga, conforme metas estabelecidas 

para cada quadrimestre, a contar da assinatura. 

 

A aferição se dará conforme fórmula abaixo:  



 

 

a) Para o suporte administrativo (processos de outorga com suporte administrativo realizado 

no quadrimestre / número definido de processos de outorga para ter suporte 

administrativo no quadrimestre x 100); 
 

b) Instrução de processos de outorga (instrução de processos de outorga realizado no 

quadrimestre / número definido de instrução de processos de outorga no quadrimestre x 

100). 

 

Documentos: 

 

a) Relatórios quadrimestrais da URGA Lesta de Minas contendo a evolução do passivo dos 

processos de outorgas e 
 

b) Relatório parcial da URGA Leste de Minas referente a execução do cronograma, a cada 

quadrimestre 

 
 

8. Cronograma de Execução 
 

 

O projeto terá duração de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período. O Projeto será 

desenvolvido conforme cronograma abaixo. 

 

      QUADRIMESTRE  

ITEM ATIVIDADE   RESPONSÁVEL       

     1 2 3 4 5 6 

           

1 
Assinatura do Termo de Cooperação   

Todos os participantes 
      

Técnica 
        

          

           

2 Adequação de Infraestrutura   SEMAD / IBIO       

           

3 Contratação de Estagiários   IBIO       

          

4 
Apoio  na  Análise  dos  Processos de  

URGA / Estagiários 
      

Outorga 
        

          

           

5 Relatório Final   URGA       

            



 

9. Metodologia 
 

 

Para consecução dos objetivos deste Plano de Trabalho, se faz necessário a assinatura de um 

Termo de Cooperação Técnica entre o IBIO e SEMAD/IGAM, com a interveniência dos CBHs 

mineiros afluentes ao rio Doce e MPMG. 

 

Após a formalização do Termo de Cooperação Técnica, com a devida aprovação e assinatura dos 

Presidentes dos CBHs, o IBIO promoverá a contratação dos estagiários e da estrutura necessária 

para a execução do projeto. Considerando que o objeto de trabalho do presente projeto, os 

processos de outorga, encontram-se na URGA – Leste de Minas, os estagiários do IBIO exercerão 

suas atividades nas dependências da URGA – Leste de Minas e os equipamentos serão 

disponibilizará à URGA – Leste de Minas durante a vigência deste projeto, que se responsabilizará 

pela sua guarda e manutenção. 

 

Para a realização das atividades, está prevista a contratação de 06 (seis) estagiários de nível 

superior que estejam cursando, a partir do 3º período com experiência comprovada em Excel, os 

seguintes cursos: 

 

• Engenharia Ambiental; 

 

• Engenharia Civil; 

 

• Direito (mínimo 1 e máximo 2) 

 

A atividade dos estagiários, conforme a lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (lei de estágio), 

será nos dias úteis de trabalho, com carga horário de até 04 (quatros) horas diárias, devendo 

observar a escala de funcionamento da URGA. O pagamento da Bolsa de estágio ficará a cargo do 

IBIO, devendo a URGA encaminhar mensalmente a folha de ponto assinada pelos estagiários ao 

IBIO. 

 

Para todos os estagiários serão traçados os planos de trabalho a serem seguidos com a produção 

de relatórios de acompanhamento a cada quadrimestre do projeto. Os estagiários deverão 

cumprir uma carga horária de 20 horas semanais e dois períodos de trabalhos (manhã e tarde), 

alocados nas dependências da URGA. Serão 03 (três) estagiários no período da manhã e 03 (três) 

estagiários no período da tarde. 
 



 

 

Os estagiários, durante a execução deste projeto, exercerão o apoio técnicos à URGA, auxiliando 

os servidores da unidade nas etapas do fluxograma dos processos de outorga até à publicação da 

portaria de outorga, como o cadastro das outorgas no SISCAD, conferência de documentos, pré-

análise técnica, redação de minutas de pareceres técnicos e jurídicos, recebimentos de 

informações complementares, auxílio na emissão de certificados e atendimento de dúvidas 

técnicas ao público em geral. 

 

Para a supervisão técnica de todos os trabalhos dos estagiários serão designados servidores da 

URGA – Leste de Minas para acompanhar os produtos produzidos. 

 

O IBIO promoverá ainda a disponibilização de computadores e de estações de trabalho (mesas e 

cadeiras) que estão ociosos em sua sede. Os computadores e estações de trabalho ficarão cedidos 

durante a vigência do Projeto, sendo devolvidos ao IBIO após o encerramento. 

 

A SEMAD fornecerá os espaços para a estruturação da URGA – Leste de Minas, incluindo as 

adequações das salas (cabeamento e pontos de energia e internet). 

 
 

10. Orçamento 
 

 

Conforme estimativa de custo levantado pelo IBIO e junto à URGA - Leste de Minas, o projeto terá 

o custo de R$ 86.832,00 (oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais), sendo rateado entre 

os comitês de bacia hidrográfica mineiras afluentes do rio Doce. 

 

O quadro abaixo detalha os custos do projeto. 
 

 
Item 

  
Descrição 

  
Unidade 

  Valor   
Total R$ 

  
Detalhamento 

  
Responsável 

 
       

Unitário R$ 
       

                    

 
1 

  Adequação da   
1 

           
SEMAD 

 
   

infraestrutura 
              

                    
                     

    Computadores com                 

 2   software livre (Linux   3   N/A   N/A   Cessão de Uso   IBIO  

    e BR Office)                 
               

 4   Estação de trabalho   3   N/A   N/A   Cessão de Uso   IBIO  
                     

                Considerando 6     

 5   Estagiários   6   603,00*   86.832,00   estagiários por   CBHs / IBIO  

                24 meses     
                         

*A pesquisa de mercado quanto ao valor unitário dos Estagiários encontra-se em anexo. 



 

11. Rateio do Custo 
 
 

O custo total previsto neste Plano de Trabalho será rateado da seguinte forma: 

 

• A adequação da infraestrutura será custeada pela SEMAD, utilizando os recursos logísticos 

disponíveis. 

 

• R$ 86.832,00 (oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais) referente a contratação de 

06 (seis) estagiários que será custeada pelo IBIO, por meio de recursos de investimento 

(92,5%) da cobrança pelo uso da água, referente ao Subprograma 
 

P61.1. O rateio desse valor será conforme tabela abaixo:  

 

Distribuição dos Recursos do P61.1  

 CBH Mineiro do Doce Valor (R$) % 

 CBH-Piranga 500.000,00 24% 

 CBH-Piracicaba 500.000,00 24% 

 CBH-Sto. Antônio 500.000,00 24% 

 CBH-Suaçuí 150.000,00 7% 

 CBH-Caratinga 300.000,00 14% 

 CBH-Manhuaçu 120.000,00 6% 

 Total 2.070.000,00 100% 
 
 

 

12. Acompanhamento 
 

 

Quadrimestralmente a URGA deverá encaminhar relatório de execução do projeto para 

acompanhamento do IBIO, dos Comitês e MPMG. Os relatórios possibilitarão, inclusive, a 

reavaliação do projeto conforme os resultados apresentados. 

 
 

 

Governador Valadares, 26 de março de 2019.  
 
 
 
 

 

Ricardo Alcântara Valory Fabiano Henrique da Silva Alves 

Diretor Geral Diretor Técnico 

Instituto BioAtlântica Instituto BioAtlântica  
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ANEXO 
 

A fim de demonstrar que o valor da Bolsa Auxílio que será pago aos estagiários do 

PROURGAS está compatível com os valores praticados no mercado de Governador 

Valadares e região, o Instituto BioAtlântica - IBIO realizou, entre os meses de janeiro 

e fevereiro de 2019, Pesquisa Mercadológica com diversas empresas, bem como 

Pesquisas na internet. 

 

Ao todo foram enviadas Solicitações de Orçamento a 07 (sete) empresas, sendo que 

foi obtido retorno de 04 (quatro) empresas, conforme informações detalhadas 

abaixo: 

 

- Hospital São Lucas de Governador Valadares; 

- Barbosa & Marques; 

- Unimed Governador Valadares; 

- ABC Artefatos de Borracha Coelho Ltda. 

 

As empresas Hospital de Olhos de Governador Valadares, Araújo Distribuidora Ltda e 

a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG não deram retorno 

quanto à solicitação enviada. 

 

Além disso, foi feita Pesquisa na internet através da qual foram localizados Editais 

de Processo Seletivo para contratação de estagiários. Os valores de remuneração 

previstos nesses Editais também foram utilizados como referência para balizamento 

do preço da bolsa de estágio que o IBIO pagará aos estagiários do PROURGAS. Nessa 

Pesquisa foram localizadas informações referentes às seguintes Instituições: 

 

- Ministério Público do Estado de Minas Gerais; 

- Tribunal Regional do Trabalho; 

- Vale S.A. 

 

A partir das informações obtidas verifica-se que o valor estipulado pelo IBIO está 

compatível com a realidade mercadológica da região, como pode ser verificado nos 

documentos apresentados abaixo: 



 

 

 

 

 

 

Orçamento Hospital 

São Lucas de Governador 

Valadares. 
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Ilma. Sra. 

Pâmella Santana Rocha 
Gerente de Recursos Humanos 
Hospital São Lucas de Governador Valadares 
Rua Barão do Rio Branco, 662, Centro. 
Governador Valadares - MG 
CEP: 35010-030 
 
 
Ofício IBIO nº 003/2019                                                                      Data: 16/01/2019 
 

 

Assunto: Solicita informação.  

 
 
 
Senhora Gerente, 
 
 
O Instituto BioAtlântica - IBIO é a Entidade Delegatária e Equiparada que exerce as funções 

de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce e possui Contratos de Gestão firmados 

com a Agência Nacional de Águas – ANA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 

IGAM. 

O Instituto tem como finalidade promover a conservação ambiental e a gestão sustentável de 

recursos territoriais como forma de gerar desenvolvimento econômico, equidade social e   

bem-estar humano.  

A Entidade está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Água para seis 

comitês estaduais mineiros (CBHs Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e 

Manhuaçu), cinco comitês estaduais capixabas (CBHs Guandu, Santa Maria do Rio Doce, 

Pontões e Lagoas do Rio Doce, Barra Seca e Foz do Rio Doce e Santa Joana) e o comitê de 

âmbito federal (CBH-Doce).   

O IBIO possui em seu corpo técnico estagiários do Ensino Médio e do Ensino Superior. No 

intuito de balizarmos o valor da Bolsa Auxílio oferecida aos estagiários do IBIO, estamos 

realizando uma pesquisa sobre os valores praticados por outras empresas de Governador 

Valadares/MG, a fim de verificarmos se os valores praticados pelo IBIO estão compatíveis 

com os valores de mercado. 
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Nesse sentido, solicitamos o apoio desta Instituição informando o valor da Bolsa Auxílio 

oferecida aos estagiários do Hospital São Lucas do Ensino Médio e do Ensino Superior. Caso 

a Instituição ofereça também auxílio transporte, gentileza informar o valor concedido. 

No aguardo de um retorno positivo, desde já agradecemos a atenção. 

Encontramo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se necessário. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Ricardo Alcântara Valory 
Diretor Geral 

Instituto BioAtlântica - IBIO 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Orçamento Barbosa & 

Marques. 
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Ilmos. Srs. 

Marcos Henrique Rocha  
Chefe de Seção 
Margery Gonçalves 
Auxiliar Administrativo 
Barbosa & Marques 
Rua Aluíso Esteves, 250, Lourdes. 
Governador Valadares – MG 
CEP: 35032-010 
 
 
Ofício IBIO nº 004/2019                                                                      Data: 16/01/2019 
 

 

Assunto: Solicita informação.  

 
 
 

Prezados Senhores, 
 
 
O Instituto BioAtlântica - IBIO é a Entidade Delegatária e Equiparada que exerce as funções 

de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce e possui Contratos de Gestão firmados 

com a Agência Nacional de Águas – ANA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 

IGAM. 

O Instituto tem como finalidade promover a conservação ambiental e a gestão sustentável de 

recursos territoriais como forma de gerar desenvolvimento econômico, equidade social e   

bem-estar humano.  

A Entidade está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Água para seis 

comitês estaduais mineiros (CBHs Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e 

Manhuaçu), cinco comitês estaduais capixabas (CBHs Guandu, Santa Maria do Rio Doce, 

Pontões e Lagoas do Rio Doce, Barra Seca e Foz do Rio Doce e Santa Joana) e o comitê de 

âmbito federal (CBH-Doce).   

O IBIO possui em seu corpo técnico estagiários do Ensino Médio e do Ensino Superior. No 

intuito de balizarmos o valor da Bolsa Auxílio oferecida aos estagiários do IBIO, estamos 

realizando uma pesquisa sobre os valores praticados por outras empresas de Governador 

Valadares/MG, a fim de verificarmos se os valores praticados pelo IBIO estão compatíveis 

com os valores de mercado. 
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Nesse sentido, solicitamos o apoio desta Instituição informando o valor da 

Bolsa Auxílio oferecida aos estagiários da Barbosa & Marques do Ensino Médio e do Ensino 

Superior. Caso a Instituição ofereça também auxílio transporte, gentileza informar o valor 

concedido. 

No aguardo de um retorno positivo, desde já agradecemos a atenção. 

Encontramo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se necessário. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Ricardo Alcântara Valory 
Diretor Geral 

Instituto BioAtlântica - IBIO 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       Orçamento Unimed 

de Governador Valadares. 
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Ilma. Sra. 

Camila Ribeiro de Sousa 

Auxiliar de Recursos Humanos 

Unimed Governador Valadares 

Rua Bárbara Heliodora, 250, Centro. 

Governador Valadares – MG 

CEP: 35010-040 
 
 
Ofício IBIO nº 005/2019                                                                      Data: 16/01/2019 
 

 

Assunto: Solicita informação.  

 
 

 
Prezada Senhora, 
 
 
O Instituto BioAtlântica - IBIO é a Entidade Delegatária e Equiparada que exerce as funções 

de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce e possui Contratos de Gestão firmados 

com a Agência Nacional de Águas – ANA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 

IGAM. 

O Instituto tem como finalidade promover a conservação ambiental e a gestão sustentável de 

recursos territoriais como forma de gerar desenvolvimento econômico, equidade social e   

bem-estar humano.  

A Entidade está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Água para seis 

comitês estaduais mineiros (CBHs Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e 

Manhuaçu), cinco comitês estaduais capixabas (CBHs Guandu, Santa Maria do Rio Doce, 

Pontões e Lagoas do Rio Doce, Barra Seca e Foz do Rio Doce e Santa Joana) e o comitê de 

âmbito federal (CBH-Doce).   

O IBIO possui em seu corpo técnico estagiários do Ensino Médio e do Ensino Superior. No 

intuito de balizarmos o valor da Bolsa Auxílio oferecida aos estagiários do IBIO, estamos 

realizando uma pesquisa sobre os valores praticados por outras empresas de Governador 

Valadares/MG, a fim de verificarmos se os valores praticados pelo IBIO estão compatíveis 

com os valores de mercado. 
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Nesse sentido, solicitamos o apoio desta Instituição informando o valor da Bolsa Auxílio 

oferecida aos estagiários da Unimed Gov. Valadares do Ensino Médio e do Ensino Superior. 

Caso a Instituição ofereça também auxílio transporte, gentileza informar o valor concedido. 

No aguardo de um retorno positivo, desde já agradecemos a atenção. 

Encontramo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se necessário. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Ricardo Alcântara Valory 
Diretor Geral 

Instituto BioAtlântica - IBIO 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Orçamento ABC Artefatos 

de Borracha Coelho Ltda. 
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Ilma. Sra. 

Juliana Lucas  

Supervisora de Recursos Humanos 

ABC Artefatos de Borracha Coelho Ltda 

Av. Industrial, 1.420, Distrito Industrial. 

Governador Valadares – MG 

CEP: 35040-610 
 
 
Ofício IBIO nº 007/2019                                                                      Data: 16/01/2019 
 

 

Assunto: Solicita informação.  

 
 

 
Senhora Supervisora, 
 
 
O Instituto BioAtlântica - IBIO é a Entidade Delegatária e Equiparada que exerce as funções 

de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce e possui Contratos de Gestão firmados 

com a Agência Nacional de Águas – ANA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 

IGAM. 

O Instituto tem como finalidade promover a conservação ambiental e a gestão sustentável de 

recursos territoriais como forma de gerar desenvolvimento econômico, equidade social e   

bem-estar humano.  

A Entidade está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Água para seis 

comitês estaduais mineiros (CBHs Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e 

Manhuaçu), cinco comitês estaduais capixabas (CBHs Guandu, Santa Maria do Rio Doce, 

Pontões e Lagoas do Rio Doce, Barra Seca e Foz do Rio Doce e Santa Joana) e o comitê de 

âmbito federal (CBH-Doce).   

O IBIO possui em seu corpo técnico estagiários do Ensino Médio e do Ensino Superior. No 

intuito de balizarmos o valor da Bolsa Auxílio oferecida aos estagiários do IBIO, estamos 

realizando uma pesquisa sobre os valores praticados por outras empresas de Governador 

Valadares/MG, a fim de verificarmos se os valores praticados pelo IBIO estão compatíveis 

com os valores de mercado. 
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Nesse sentido, solicitamos o apoio desta Instituição informando o valor da Bolsa Auxílio 

oferecida aos estagiários da ABC Artefatos de Borracha Coelho Ltda do Ensino Médio e do 

Ensino Superior. Caso a Instituição ofereça também auxílio transporte, gentileza informar o 

valor concedido. 

No aguardo de um retorno positivo, desde já agradecemos a atenção. 

Encontramo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se necessário. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Ricardo Alcântara Valory 
Diretor Geral 

Instituto BioAtlântica - IBIO 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Solicitação de Orçamento 

Hospital de Olhos de 

Governador Valadares. 
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Ilma. Sra. 

Isabel Rodrigues 

Administradora 

Hospital de Olhos de Governador Valadares 

Rua Olegário Maciel, 915, Esplanada. 

Governador Valadares – MG 

CEP: 35010-200 
 
 
Ofício IBIO nº 006/2019                                                                      Data: 16/01/2019 
 

 

Assunto: Solicita informação.  

 
 

 
Senhora Administradora, 
 
 
O Instituto BioAtlântica - IBIO é a Entidade Delegatária e Equiparada que exerce as funções 

de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce e possui Contratos de Gestão firmados 

com a Agência Nacional de Águas – ANA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 

IGAM. 

O Instituto tem como finalidade promover a conservação ambiental e a gestão sustentável de 

recursos territoriais como forma de gerar desenvolvimento econômico, equidade social e   

bem-estar humano.  

A Entidade está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Água para seis 

comitês estaduais mineiros (CBHs Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e 

Manhuaçu), cinco comitês estaduais capixabas (CBHs Guandu, Santa Maria do Rio Doce, 

Pontões e Lagoas do Rio Doce, Barra Seca e Foz do Rio Doce e Santa Joana) e o comitê de 

âmbito federal (CBH-Doce).   

O IBIO possui em seu corpo técnico estagiários do Ensino Médio e do Ensino Superior. No 

intuito de balizarmos o valor da Bolsa Auxílio oferecida aos estagiários do IBIO, estamos 

realizando uma pesquisa sobre os valores praticados por outras empresas de Governador 

Valadares/MG, a fim de verificarmos se os valores praticados pelo IBIO estão compatíveis 

com os valores de mercado. 

 



 

_______________________________________________________________________________________________ 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212-4350 

 

 

Nesse sentido, solicitamos o apoio desta Instituição informando o valor da Bolsa Auxílio 

oferecida aos estagiários do Hospital de Olhos de Gov. Valadares do Ensino Médio e do 

Ensino Superior. Caso a Instituição ofereça também auxílio transporte, gentileza informar o 

valor concedido. 

No aguardo de um retorno positivo, desde já agradecemos a atenção. 

Encontramo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se necessário. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Ricardo Alcântara Valory 
Diretor Geral 

Instituto BioAtlântica - IBIO 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Solicitação de Orçamento 

Araújo Distribuidora Ltda. 
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Ilma. Sra. 

Fabiana Beltrame 

Coordenadora de Gente e Gestão 

Araújo Distribuidora Ltda 

Rua Diva Rosa Pereira, 314, Distrito Industrial. 

Governador Valadares – MG 

CEP: 35040-640 
 
 
Ofício IBIO nº 008/2019                                                                      Data: 16/01/2019 
 

 

Assunto: Solicita informação.  

 
 

 
Senhora Coordenadora, 
 
 
O Instituto BioAtlântica - IBIO é a Entidade Delegatária e Equiparada que exerce as funções 

de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce e possui Contratos de Gestão firmados 

com a Agência Nacional de Águas – ANA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 

IGAM. 

O Instituto tem como finalidade promover a conservação ambiental e a gestão sustentável de 

recursos territoriais como forma de gerar desenvolvimento econômico, equidade social e   

bem-estar humano.  

A Entidade está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Água para seis 

comitês estaduais mineiros (CBHs Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e 

Manhuaçu), cinco comitês estaduais capixabas (CBHs Guandu, Santa Maria do Rio Doce, 

Pontões e Lagoas do Rio Doce, Barra Seca e Foz do Rio Doce e Santa Joana) e o comitê de 

âmbito federal (CBH-Doce).   

O IBIO possui em seu corpo técnico estagiários do Ensino Médio e do Ensino Superior. No 

intuito de balizarmos o valor da Bolsa Auxílio oferecida aos estagiários do IBIO, estamos 

realizando uma pesquisa sobre os valores praticados por outras empresas de Governador 

Valadares/MG, a fim de verificarmos se os valores praticados pelo IBIO estão compatíveis 

com os valores de mercado. 
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Nesse sentido, solicitamos o apoio desta Instituição informando o valor da Bolsa Auxílio 

oferecida aos estagiários da Araújo Distribuidora Ltda do Ensino Médio e do Ensino Superior. 

Caso a Instituição ofereça também auxílio transporte, gentileza informar o valor concedido. 

No aguardo de um retorno positivo, desde já agradecemos a atenção. 

Encontramo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se necessário. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Ricardo Alcântara Valory 
Diretor Geral 

Instituto BioAtlântica - IBIO 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Solicitação de Orçamento 

FIEMG. 
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Ilma. Sra. 

Renata Medrado 

Analista Ambiental 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG 

Avenida Brasil, nº 4000, Centro. 

Governador Valadares – MG 

CEP: 35010-070 
 
 
Ofício IBIO nº 021/2019                                                                      Data: 04/02/2019 
 

 

Assunto: Solicita informação.  

 
 

 
Prezada Senhora, 
 
 
O Instituto BioAtlântica - IBIO é a Entidade Delegatária e Equiparada que exerce as funções 

de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce e possui Contratos de Gestão firmados 

com a Agência Nacional de Águas – ANA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 

IGAM. 

O Instituto tem como finalidade promover a conservação ambiental e a gestão sustentável de 

recursos territoriais como forma de gerar desenvolvimento econômico, equidade social e   

bem-estar humano.  

A Entidade está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Água para seis 

comitês estaduais mineiros (CBHs Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e 

Manhuaçu), cinco comitês estaduais capixabas (CBHs Guandu, Santa Maria do Rio Doce, 

Pontões e Lagoas do Rio Doce, Barra Seca e Foz do Rio Doce e Santa Joana) e o comitê de 

âmbito federal (CBH-Doce).   

O IBIO possui em seu corpo técnico estagiários do Ensino Médio e do Ensino Superior. No 

intuito de balizarmos o valor da Bolsa Auxílio oferecida aos estagiários do IBIO, estamos 

realizando uma pesquisa sobre os valores praticados por outras empresas de Governador 

Valadares/MG, a fim de verificarmos se os valores praticados pelo IBIO estão compatíveis 

com os valores de mercado. 

 



 

_______________________________________________________________________________________________ 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212-4350 

 

 

Nesse sentido, solicitamos o apoio desta Instituição informando o valor da Bolsa Auxílio 

oferecida aos estagiários da FIEMG do Ensino Médio e do Ensino Superior. Caso a Instituição 

ofereça também auxílio transporte, gentileza informar o valor concedido. 

No aguardo de um retorno positivo, desde já agradecemos a atenção. 

Encontramo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se necessário. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Ricardo Alcântara Valory 
Diretor Geral 

Instituto BioAtlântica - IBIO 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pesquisa Virtual  

Edital MPMG nº 023/2019.  

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

Pesquisa Virtual  

Edital MPMG nº 037/2019. 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

Pesquisa Virtual  

Edital MPMG nº 073/2019.  

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

Pesquisa Virtual  

TRT. 

 

 

 

 

















 

 

 

 
 

Pesquisa Virtual  

 Vale S.A. 












