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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Neste relatório foram apresentadas as providências adotadas pelo IBIO – AGB Doce que 

envolvem sua estrutura administrativa, corpo técnico e mobilização utilizando 7,5% dos 

recursos federais e estaduais oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos. A utilização 

dos recursos federais se deve pelo fato que possuirmos corpo técnico único para execução dos 

programas previstos no Plano de Aplicação Plurianual e parte deste corpo técnico foi 

contratado com os recursos federais e parte com recursos estaduais. 

As providencias adotadas pelo IBIO – AGB Doce que serão descritas a seguir estão separadas 

por Programa e Subprograma do respectivo PARH. As recomendações de ações com vista na 

aceleração da implementação do respectivo PARH serão apresentadas para todos os 

programas e subprogramas em um único tópico. Consideramos esta a melhor forma de 

apresentar as recomendações uma vez que a maioria delas visam acelerar a implementação do 

PARH como um todo e não um programa ou subprograma específico. 

Em cada programa, estão descritas as ações relacionadas à elaboração de documentação e 

processos administrativos para contratação de bens e serviços; articulação e mobilização 

realizada; processos seletivos realizados; e as providências adotadas durante a execução das 

contratações realizadas pelo IBIO – AGB Doce.  

Para cada Programa e Subprograma que for descrito neste relatório serão identificados o seu 

correspondente direto no Plano de Aplicação Plurianual. Ou seja, além da identificação das 

providências adotadas pelo IBIO – AGB Doce no PARH, também constará a identificação no 

PAP. Os programas e subprogramas citados no PARH, mas que não foram previstos na 

alocação de recursos do Estado de Minas Gerais no PAP para a UGRH em questão, não serão 

citados neste relatório. 
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2. ESTUDO DE APRIMORAMENTO DOS MECANISMOS DE COBRANÇA (3C) 

 

2.1. Providências adotadas pela Entidade Delegatária 

 

2.1.1. Articulação/Mobilização 

O IBIO - AGB Doce propiciou a realização de reuniões da Câmara Técnica de Integração (CTI-

Doce) e com órgãos gestores ANA, IGAM e IEMA para acompanhamento de cada produto 

entregue pela contratada. A CTI-Doce é uma câmara técnica formada por três representantes 

de cada um dos dez comitês com atuação na bacia hidrográfica do rio Doce, estando todos os 

três seguimentos (Poder Público, Sociedade Civil e Usuários) representados em cada comitê. 

Por ter esse formato especial, a CTI-Doce foi a câmara técnica mais adequada para 

acompanhamento deste estudo, que será discutido de forma mais aprofundada em cada 

comitê. 

 

2.1.2. Elaboração de Documentação para Contratação de Bens e Serviços 

Elaboração do Ato Convocatório e Termo de Referência para contratação do estudo com 

publicação no dia 31/10/2012 do Ato Convocatório 011/2012, para contratação de empresa de 

prestação de serviço de consultoria para a elaboração de estudos de aprimoramento dos 

mecanismos de cobrança da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. A minuta do contrato a ser 

celebrado com a empresa vencedora também foi elaborada como um anexo do Ato 

Convocatório. 

 

2.1.3. Processo Seletivo 

A abertura dos envelopes referentes ao Ato Convocatório supramencionado foi realizada no 

dia 06/12/2012. Foi recebida proposta da seguinte instituição: Fundação Arthur Bernardes – 

FUNARBE, que apresentou documentação de acordo com as exigências previstas no edital, 

tendo sido declarada vencedora e habilitada. O contrato com a empresa classificada foi 

assinado no dia 07/12/2012, no valor de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais).  

No dia 09/01/2013 foi expedida Ordem de Serviço autorizando o início da execução serviços de 

elaboração de estudos de aprimoramento dos mecanismos de cobrança da Bacia Hidrográfica 

do Rio Doce ao IBIO – AGB Doce, objeto do Ato Convocatório e Contrato em Referência, 

celebrado entre as partes. 
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2.1.4. Execução do Contrato 

Ao receber os produtos o IBIO - AGB Doce fazia a checagem dos mesmos verificando-se o 

atendimento às especificações e exigências do Ato Convocatório. Assim que a verificação 

contratual era concluída, os produtos eram encaminhados aos Órgãos Gestores, membros da 

CTI-Doce e Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) para verificação e 

contribuições. As contribuições recebidas eram encaminhadas imediatamente a todos os 

membros e a contratada para verificação e adequação do produto, caso necessário. Ao fazer a 

adequação dos produtos, a contratada encaminhava novamente ao IBIO - AGB Doce que 

repassava a todos os membros para conhecimento.Cada produto entregue foi apresentado em 

uma reunião da Câmara Técnica de Integração CTI-Doce, conforme quadro abaixo. 

 

Reuniões da CTI / Data da entrega 

dos relatórios 
Fev 

Ma

r 

Ab

r 
Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Local 

Entrega do RP0 06           

Governador 

Valadares-

MG 

8ª Reunião Ordinária (Análise RP0) 27           

Entrega do RP1   03         

2ª Reunião Extraord. (Análise RP1)   18         

Entrega do RP2    29               

9ª Reunião Ordinária (Análise RP2)    
 

19             

Entrega do RP3        24           

Entrega do RP4            18 
 

    

10ª Reunião Ordinária (Análise RP3)          
 

26       

3ª Reunião Extraord. (Análise RP4)         10   

Entrega do RF              16 
 

  

11ª Reunião Ordinária (Análise RF)          7  

Data da reunião da CTI    
         

Data da entrega dos produtos    
          

Na entrega de cada um dos relatórios, houve apresentação dos produtos àCTI-Doce. A seguir 

são apresentadas fotos de algumas das reuniões da CTI onde os produtos foram apresentados: 
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Figura 1– Reunião da CIT realizada no dia 27 de fevereiro de 2013 

 

 
Figura 2-Reunião da CIT realizada no dia 18 de abril de 2013 
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Figura 3 – Reunião da CIT realizada no dia 19 de junho de 2013 

 

2.2. Identificação no PARH-Suaçuí 

 

Programa: N/A1 

 

Subprograma: N/A 

 

Objeto: 

N/A 

 

Valor: N/A 

 

Deficiências encontradas: 

O prazo proposto para início dos trabalhos foi muito curto, considerando que o IBIO - AGB 

Doce estava em sua fase inicial de estruturação. Com isso só foi possível concluir a contratação 

em um ano após o início dos trabalhos da Agência o que levou a um estreitamento do prazo 

entre a data da contratação efetiva e a data da entrega final dos estudos, prevista nas 

deliberações aprovadas pelos comitês. 

 

2.3. Identificação no PAP-Doce 

                                                           
1
 Este programa não está previsto no PARH-Suaçuí, ele foi incluído no Contrato de Gestão 

001/IGAM/2011. 
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Programa: 

Estudo de aprimoramento dos mecanismos de cobrança com base nos itens discriminados no 

indicador 3C do Contrato de Gestão 

 

Objeto: 

Elaboração de estudos de aprimoramento dos mecanismos de cobrança em vigor na Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce com objetivo de subsidiar: 

 

a) Cobrança pelo lançamento com inserção de novos parâmetros, além da DBO, pelo 

consumo de água difuso e pela poluição difusa; 

b) Aperfeiçoamento do Kt, com reconhecimento das boas práticas de uso e conservação das 

águas; 

c) Avaliação dos reais impactos das transposições na bacia, em especial comparativamente 

aos demais usos visando à revisão futura do PPUtransp; 

d) Implementação de mecanismos que possam universalizar o acesso aos recursos 

financeiros para todos os segmentos partícipes, não só o setor público; 

e) Implementação de mecanismos de financiamento com recursos da cobrança, com retorno 

financeiro; 

f) Instituição de Mecanismo Diferenciado de Pagamento dos valores de cobrança pelo uso de 

recursos hídricos com o intuito de incentivar ações de melhoria da qualidade, da 

quantidade de água e do regime fluvial, que resultem em sustentabilidade ambiental da 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, conforme § 2º do art. 7º da Resolução CNRH nº 48, de 21 

de março de 2005; 

g) Avaliação do impacto dos valores da cobrança para os prestadores de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, de forma a subsidiar a proposição de 

limites de cobrança relacionados ao orçamento do exercício; 

h) definição de faixas de usuários do setor agropecuário que captem volumes pequenos de 

água, cujo Kt será definido em 0,025. 
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Valores: 

Origem Recurso da Cobrança Valor (R$) 

União                     850.000,00
2
 

UGRH1 Piranga                                         - 

UGRH2 Piracicaba                                         - 

UGRH3 Santo Antônio                                         - 

UGRH4 Suaçuí                                         - 

UGRH5 Caratinga                                         - 

UGRH6 Manhuaçu                                         - 

Total                       850.000,00  

                                                           
2
 Todos os valores apresentados para programas do PAP são considerados para horizonte de quatro 

anos (2012 – 2015) 
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3. PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA (P11) 

 

3.1. Providências adotadas pela Entidade Delegatária 

 

3.1.1. Articulação/Mobilização 

Previamente a publicação dos Editais de Chamamento para seleção e hierarquização dos 

municípios que seriam contemplados com a elaboração de projetos para sistemas de coleta e 

tratamento de esgotos domésticos dos núcleos populacionais da bacia, o IBIO - AGB Doce com 

o apoio da Agência Nacional de Águas (ANA) iniciou a hierarquização dos municípios da bacia 

utilizando os critérios contidos no Plano de Aplicação Plurianual (PAP-Doce) aprovado pelos 

CBHs. 

Após a publicação dos Editais de Chamamento, o IBIO - AGB Doce iniciou intenso trabalho de 

visitas técnicas e entrevistas com os municípios que manifestaram interesse. Em uma destas 

reuniões foi feito o registro fotográficos da Figura 4. O trabalho completo realizado pelo IBIO – 

AGB Doce em parceria com o Comitê está descrito em forma de relatório no Anexo VII. 

 

 
Figura 4 - Reunião com representantes de Goiabeira-MG 
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3.1.2. Elaboração de Documentação para Contratação de Bens e Serviços 

 

Ato Convocatório 008/2012 

Para a execução destes programas ligados ao saneamento foi lançado em 24/09/2012 o Ato 

Convocatório 008/2012, para contratação de empresa gerenciadora responsável pela 

elaboração de minutas de atos Convocatórios, orçamentos de referência e relatórios técnicos 

de acompanhamento necessários à consecução do “Programa de Saneamento da Bacia (P11)” 

e do “Programa de Universalização do Saneamento (P41)”. A empresa contratada se 

responsabilizará pela execução, sob demanda do IBIO - AGB Doce, dos seguintes produtos 

especificados abaixo: 

Minutas de Atos Convocatórios: 

Com a finalidade de subsidiar tecnicamente a contratação de empresas projetistas pelo IBIO - 

AGB Doce, nas seguintes áreas temáticas:  

a) Ato Convocatório tipo 1 – Minuta de Ato Convocatório tendo como tema Elaboração de 

Plano Municipal de Saneamento Básico [PMSB].  

b) Ato Convocatório tipo 2 – Minuta de Ato Convocatório tendo como tema Elaboração de 

Projeto de Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos [SES]. 

c) Ato Convocatório tipo 3 – Minuta de Ato Convocatório tendo como tema Elaboração de 

Projeto de Otimização de Sistemas de Abastecimento de Água [SAA]. 

d) Ato Convocatório tipo 4 – Minuta de Ato Convocatório tendo como tema Elaboração de 

Projeto de Destinação Final de Resíduos Sólidos (aterros sanitários, unidades de triagem e 

compostagem). 

Orçamentos de Referência 

Os orçamentos de referência consistem fundamentalmente na adaptação/adequação das 

minutas de atos Convocatórios - e suas peças - previamente elaborados para um 

conjunto/listagem de municípios indicados pelo IBIO - AGB Doce.  

Relatórios Técnicos de Acompanhamento 

A contratada deverá elaborar relatórios técnicos de acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelas empresas projetistas contratadas pelo IBIO - AGB Doce por meio dos Atos 

Convocatórios As atividades de acompanhamento serão feitas junto às empresas projetistas 

contratadas e com base nos Atos Convocatórios publicados pelo IBIO - AGB Doce. 
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A abertura dos envelopes referentes ao Ato Convocatório supramencionado foi realizada no 

dia 24/09/2012. Foram recebidas propostas das seguintes empresas: COBRAPE Cia Brasileira 

de Projetos e Empreendimentos e DIEFRA Engenharia e Consultoria LTDA.  

A empresa COBRAPE foi a que apresentou melhor proposta (modalidade técnica e preço) e 

estava com a documentação em conformidade com as exigências do Edital, tendo sido 

declarada vencedora e habilitada. O contrato foi assinado no dia 12/11/2012, no valor de     R$ 

1.696.924, 94 (Um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e 

noventa e quatro centavos).  

No dia 19/12/2012, o IBIO - AGB Doce emitiu Ordem de Serviço autorizando a COBRAPE a 

iniciar a execução dos serviços de elaboração de minutas de Atos Convocatórios, conforme 

descrições contidas no Ato Convocatório. 

 

3.1.3. Processo Seletivo 

 

Ato Convocatório 008/2012 

A abertura dos envelopes referentes ao Ato Convocatório supramencionado foi realizada no 

dia 28/10/2012. Foi recebida proposta da seguinte concorrente: Companhia Brasileira de 

Projeto e Empreendimentos (COBRAPE), que apresentou documentação de acordo com as 

exigências previstas no edital, tendo sido declarada vencedora e habilitada. O contrato coma 

empresa classificada foi assinado no dia 12/11/2012.O valor de referência previsto no Ato 

Convocatório foi de R$ 1.902.707,97 e o valor contratado foi de R$ 1.696.924,94.  

 

3.1.4. Execução do Contrato 

 

Ato Convocatório 008/2012 

O IBIO - AGB Doce acompanhou e validou a execução dos seguintes produtos previstos no 

contrato: 

Minutas de Atos Convocatórios (R$ 15.808,61 por minuta / R$ 15.808,61 no total): 

 Ato Convocatório tipo 2 – Minuta de Ato Convocatório tendo como tema Elaboração 

de Projeto de Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos [SES]. 

Orçamentos de Referência (R$ 11.234,30 por orçamento / R$ 44.937,20 no total): 
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 Orçamento de referência para elaboração do projeto do sistema de esgotamento 

sanitário para os cinco distritos do município de São Domingos do Prata (Conego João 

Pio, Ilhéus do Prata, Juiraçu, Santana do Alfier e Vargem Linda); 

 Orçamento de referência para elaboração do novo projeto de tratamento de 

esgotamento sanitário da sede urbana do município de Catas Altas, de forma a receber 

100% dos esgotos coletados; 

 Orçamento de referência para elaboração dos projetos dos sistemas de esgotamento 

sanitário da sede urbana do município de Marliéria e do distrito de Cava Grande; 

 Orçamento de referência para elaboração dos projetos dos sistemas de esgotamento 

sanitário da sede urbana do município de Jaguaraçu e do distrito de Lagoa de Pau. 

No decorrer dos trabalhos verificou-se que a maior demanda dos municípios era para 

elaboração dos Planos Municipais de Saneamento (PMSBs), considerando o que dispõe a Lei 

11.445/2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010, que estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico e define que a partir do exercício financeiro de 2014 a existência de 

plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a 

recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados 

por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de 

saneamento básico.   

Em reuniões realizadas com a ANA, concluiu-se que não haveria a necessidade do produto 

“Orçamento de Referência” para customização do Ato Convocatório para contratação das 

empresas para elaboração dos PMSBs, ficando a cargo do IBIO - AGB Doce com o apoio da 

ANA. 

Baseando-se em experiências de outras Agências e orientações da ANA e FUNASA, Conclui-se 

também que não haveria a necessidade do produto “Relatórios Técnicos de 

Acompanhamento” para elaboração dos PMSBs, uma vez que os planos seriam acompanhados 

e atestados pelos comitês Executivos e de Coordenação, no âmbito do município. 

Portanto, considerando que boa parte dos produtos previstos no contrato não seria 

demandada, chegou-se na conclusão pela rescisão amigável do contrato. 

 

3.2. Identificação no PARH-Suaçuí 

 

Programa: Qualidade de Água 

 

Subprograma: P 11 - Programa de Saneamento da Bacia 
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Objeto: 

Projetos e obras de coleta e tratamento de esgotos domésticos dos núcleos populacionais de 

toda a bacia. 

 

Valor: R$ 129.734.190,61 3 

 

 

3.3. Identificação no PAP-Doce 

 

Programa: Programa de Saneamento da Bacia (P11) 

 

Objeto: 

Elaboração de projetos para sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos dos 

núcleos populacionais da bacia. 

 

Valores: 

Origem Recurso da Cobrança Valor (R$) 

União                    3.850.000,00  

UGRH1 Piranga                    2.679.000,00  

UGRH2 Piracicaba                    4.000.000,00  

UGRH3 Santo Antônio                    3.000.000,00  

UGRH4 Suaçuí                       938.000,00  

UGRH5 Caratinga                    1.500.000,00  

UGRH6 Manhuaçu                                         - 

Total 15.967.000,00 

 

 

                                                           
3
 Todos os valores apresentados para os subprogramas do PARH-Suaçuí são considerados para horizonte 

de 10 anos. 
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4. PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO (P41) 

 

4.1. Providências adotadas pela Entidade Delegatária 

 

4.1.1. Articulação/Mobilização 

Previamente a publicação dos Editais de Chamamento para seleção e hierarquização dos 

municípios que seriam contemplados com a elaboração de projetos para sistemas de coleta e 

tratamento de esgotos domésticos dos núcleos populacionais da bacia, o IBIO - AGB Doce com 

o apoio da Agência Nacional de Águas (ANA) iniciou a hierarquização dos municípios da bacia 

utilizando os critérios contidos no Plano de Aplicação Plurianual (PAP-Doce) aprovado pelos 

CBHs. 

Após a publicação dos Editais de Chamamento, o IBIO - AGB Doce iniciou intenso trabalho de 

visitas técnicas e entrevistas com os municípios que manifestaram interesse. Em uma destas 

reuniões foi feito o registro fotográficos da Figura 5. E na Figura 6 está resumo sobre a 

elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico da bacia hidrográfica do rio Doce. O 

trabalho completo realizado pelo IBIO – AGB Doce em parceria com o Comitê está descrito em 

forma de relatório no Anexo VII. 

 

 
Figura 5 - Reunião com representantes de Franciscópolis-MG 
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Figura 6 - Tabela resumo sobre a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico da bacia 

hidrográfica do rio Doce 

 

4.1.2. Elaboração de Documentação para Contratação de Bens e Serviços 

 

Ato Convocatório 008/2012 

Para a execução destes programas ligados ao saneamento foi lançado em 24/09/2012 o Ato 

Convocatório 008/2012, para contratação de empresa gerenciadora de projetos responsável 

pela elaboração de minutas de atos Convocatórios, orçamentos de referência e relatórios 

técnicos de acompanhamento necessários à consecução do “Programa de Saneamento da 

Bacia (P11)” e do “Programa de Universalização do Saneamento (P41)”. A empresa contratada 

se responsabilizará pela execução, sob demanda do IBIO - AGB Doce, dos seguintes produtos 

especificados abaixo: 

Minutas de Atos Convocatórios: 

Com a finalidade de subsidiar tecnicamente a contratação de empresas projetistas pelo IBIO - 

AGB Doce, nas seguintes áreas temáticas:  

e) Ato Convocatório tipo 1 – Minuta de Ato Convocatório tendo como tema Elaboração de 

Plano Municipal de Saneamento Básico [PMSB].  
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f) Ato Convocatório tipo 2 – Minuta de Ato Convocatório tendo como tema Elaboração de 

Projeto de Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos [SES]. 

g) Ato Convocatório tipo 3 – Minuta de Ato Convocatório tendo como tema Elaboração de 

Projeto de Otimização de Sistemas de Abastecimento de Água [SAA]. 

h) Ato Convocatório tipo 4 – Minuta de Ato Convocatório tendo como tema Elaboração de 

Projeto de Destinação Final de Resíduos Sólidos (aterros sanitários, unidades de triagem e 

compostagem). 

Orçamentos de Referência 

Os orçamentos de referência consistem fundamentalmente na adaptação/adequação das 

minutas de atos Convocatórios - e suas peças - previamente elaborados para um 

conjunto/listagem de municípios indicados pelo IBIO - AGB Doce.  

Relatórios Técnicos de Acompanhamento 

A contratada deverá elaborar relatórios técnicos de acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelas empresas projetistas contratadas pelo IBIO - AGB Doce por meio dos Atos 

Convocatórios As atividades de acompanhamento serão feitas junto às empresas projetistas 

contratadas e com base nos Atos Convocatórios publicados pelo IBIO - AGB Doce. 

 

Ato Convocatório 019/2013 

Elaboração do Ato Convocatório e Termo de Referência para contratação de empresa 

especializada em elaboração de Plano Municipal de Saneamento com publicação do Ato e 

previsão da realização do processo seletivo no dia 25/11/2013 do Ato Convocatório 019/2013, 

para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Água Boa, Cantagalo, 

Coluna, Franciscópolis, Frei Lagonegro, Materlândia, Peçanha, Rio Vermelho e São Sebastião 

do Maranhão. A minuta do contrato a ser celebrado com a empresa vencedora também foi 

elaborada como um anexo do Ato Convocatório. 

 

Ato Convocatório 020/2013 

Elaboração do Ato Convocatório e Termo de Referência para contratação de empresa 

especializada em elaboração de Plano Municipal de Saneamento com publicação do Ato e 

previsão da realização do processo seletivo no dia 26/11/2013 do Ato Convocatório 020/2013, 

para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração dos 
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Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Divinolândia de Minas, 

Frei Inocêncio, Goiabeira, Gonzaga, Mathias Lobato, Nacip Raydan, São Geraldo do Baixio, São 

José da Safira, Virginópolis e Virgolândia. A minuta do contrato a ser celebrado com a empresa 

vencedora também foi elaborada como um anexo do Ato Convocatório. 

 

Ato Convocatório 024/2013 

Adequação do Ato Convocatório e Termo de Referência para contratação de empresa 

especializada em elaboração de Plano Municipal de Saneamento com republicação do Ato e 

previsão da realização do processo seletivo no dia 18/12/2013 do Ato Convocatório 024/2013, 

para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Água Boa, Cantagalo, 

Coluna, Franciscópolis, Frei Lagonegro, Materlândia, Peçanha, Rio Vermelho e São Sebastião 

do Maranhão. A minuta do contrato a ser celebrado com a empresa vencedora também foi 

elaborada como um anexo do Ato Convocatório. 

 

Ato Convocatório 025/2013 

Adequação do Ato Convocatório e Termo de Referência para contratação de empresa 

especializada em elaboração de Plano Municipal de Saneamento com republicação do Ato e 

previsão da realização do processo seletivo no dia 20/12/2013 do Ato Convocatório 025/2013, 

para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Divinolândia de Minas, 

Frei Inocêncio, Goiabeira, Gonzaga, Mathias Lobato, Nacip Raydan, São Geraldo do Baixio, São 

José da Safira, Virginópolis e Virgolândia. A minuta do contrato a ser celebrado com a empresa 

vencedora também foi elaborada como um anexo do Ato Convocatório. 

 

4.1.3. Processo Seletivo 

 

Ato Convocatório 019/2013 

A abertura dos envelopes referentes ao Ato Convocatório supramencionado foi realizada no 

dia 25/11/2013. Foi recebida proposta da seguinte concorrente: Holos Engenharia Sanitária e 

Ambiental LTDA, que não apresentou documentação de acordo com as exigências previstas no 

edital, tendo sido declarada desclassificada. O valor de referência previsto no Ato 

Convocatório foi de R$ 1.440.000,00.  
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Ato Convocatório 020/2013 

A abertura dos envelopes referentes ao Ato Convocatório supramencionado foi realizada no 

dia 25/11/2013. Não foi recebida nenhuma proposta de empresas concorrente interessadas no 

certame tendo sido a sessão declarada frustrada. O valor de referência previsto no Ato 

Convocatório foi de R$ 1.280.000,00.  

 

Ato Convocatório 024/2013 

A abertura dos envelopes referentes ao Ato Convocatório supramencionado foi realizada no 

dia 18/12/2013. Não foi recebida nenhuma proposta de empresas concorrente interessadas no 

certame tendo sido a sessão declarada frustrada. O valor de referência previsto no Ato 

Convocatório foi de R$ 1.440.000,00.  

 

Ato Convocatório 025/2013 

A abertura dos envelopes referentes ao Ato Convocatório supramencionado foi realizada no 

dia 20/12/2013. Não foi recebida nenhuma proposta de empresas concorrente interessadas no 

certame tendo sido a sessão declarada frustrada. O valor de referência previsto no Ato 

Convocatório foi de R$ 1.280.000,00.  

 

4.1.4. Execução do Contrato 

Dos Atos Convocatórios elaborados em 2013 cujos processos seletivos e celebração de 

contratos ocorrerão em 2013 e início de 2014 não houve produtos entregas ainda 2013. Desta 

forma o IBIO – AGB Doce não realizou nenhuma ação em 2013 referente à execução dos 

contratos referentes a estes Ato Convocatórios. 

 

4.2. Identificação no PARH-Suaçuí 

 

Programa: Universalização do Saneamento 

 

Subprograma: P 41 - Programa de Universalização do Saneamento 

 

Objeto: 
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Atendimento universal da população urbana com água, coleta, tratamento e destinação final 

de resíduos sólidos e estudos sobre alternativas para a drenagem urbana. 

 

Valor: R$ 46.077.100,00 

 

 

4.3. Identificação no PAP-Doce 

 

Programa: Programa de Universalização do Saneamento (P41) 

 

Objeto: 

Contempla o apoio à elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB); a 

elaboração de projetos para otimização de sistemas de abastecimento de água; a elaboração 

de projetos para sistemas de destinação final adequada de resíduos sólidos (aterros/unidades 

de triagem e compostagem); e a elaboração de estudos de alternativas de drenagem urbana 

para cidades com mais de 5 mil habitantes. 

 

 

Valores: 

Origem Recurso da Cobrança Valor (R$) 

União                    5.500.000,00  

UGRH1 Piranga                    5.200.000,00  

UGRH2 Piracicaba                  11.857.000,00  

UGRH3 Santo Antônio                    2.227.000,00  

UGRH4 Suaçuí                                         - 

UGRH5 Caratinga                       580.000,00  

UGRH6 Manhuaçu                       938.000,00  

Total                 26.302.000,00  
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5. PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APPS E NASCENTES (P52) 

 

5.1. Providências adotadas pela Entidade Delegatária 

 

5.1.1. Articulação/Mobilização 

 

Com intuito de ampliar as ações executadas no âmbito do programa P52 o IBIO – AGB Doce 

realizou reuniões com representantes do Instituto Estadual de Florestas – IEF de Minas Gerais, 

na sede em Governador Valadares e em Belo Horizonte. O objetivo era articular parceria na 

execução do programa uma vez que o IEF possui uma linha de ação que se assemelha ao do 

programa P52. Como resultado da articulação, em 26 de setembro de 2013 foi celebrado 

Termo de Cooperação Mútua com o IEF com vigência de 24 meses, regional de Governador 

Valadares. Mesmo procedimento será adotado pelo IBIO – AGB Doce para execução em outras 

áreas que estiver sob atuação de outras regionais do IEF. 

O IBIO – AGB Doce realizou reuniões junto aos CBHs para divulgação do programa e 

esclarecimentos sobre o mesmo quanto ao cadastro dos produtores interessados em 

participar do programa, os projetos técnicos que seriam feitos em cada propriedade rural, as 

visitas a campo e a execução do programa como um todo incluído o compromisso que seria 

assumido pelos interessados. Na Figura 7, está o registro fotográfico da apresentação do 

programa P52 na plenária do Comitê do Rio Caratinga, realizada no município de Entre Folhas. 

 

 
Figura 7 – Apresentação do programa P52 na plenária do CBH Caratinga 
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5.1.2. Elaboração de Documentação para Contratação de Bens e Serviços 

Está sendo elaborado atualmente Ato Convocatório para contratação de empresa técnica 

especializada na execução das ações de campo de recuperação de nascentes e APP´s. A 

previsão é que este Ato Convocatório seja lançado em março de 2014. 

 

5.1.3. Processo Seletivo 

Não houve processo seletivo até o momento. 

 

5.1.4. Execução do Contrato 

Não houve contrato assinado até o momento. 

 

5.2. Identificação no PARH-Suaçuí 

 

Programa: Incremento de Áreas com Restrição de Uso 

 

Subprograma: P 52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes 

 

Objeto: 

Análise simultânea das informações geradas em outros programas, com definição de trechos 

críticos. Dentre estes, seleção dos trechos viáveis de serem recuperados e que possam ser 

utilizados como unidades demonstrativas. Implantação de dez unidades demonstrativas ao 

longo da bacia, com instrumentação para a caracterização de alteração dos processos de 

geração e arraste de sedimentos. Manutenção das unidades demonstrativas e monitoramento 

e avaliação pelo período mínimo de cinco anos. Na conservação das nascentes, será realizada a 

seleção de uma sub-bacia piloto, com posterior mapeamento, identificação e caracterização 

das principais nascentes, considerando-se as mais conhecidas pela população local e as de 

maior vazão; visita acampo para avaliação das condições e proposta de recuperação; seleção 

das áreas demonstrativas e execução de projeto e orçamentação; implantação das unidades 

demonstrativas; monitoramento e avaliação dos resultados obtidos; análise de eficiência e de 

eficácia das medidas adotadas; definição de estratégias de divulgação dos resultados; apoio às 

iniciativas individuais de recuperação das nascentes. 

 

Valor: R$ 2.147.968,86 
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5.3. Identificação no PAP-Doce 

 

Programa: Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) 

 

Objeto: 

Levantamento de áreas críticas e prioritárias para recomposição ou adensamento de matas 

ciliares e de topos de morro, além de caracterização e recuperação de nascentes e áreas 

degradadas de sub-bacias piloto. 

 

Valores:  

Origem Recurso da Cobrança Valor (R$) 

União                    4.500.000,00  

UGRH1 Piranga                    1.300.000,00  

UGRH2 Piracicaba                    3.500.000,00  

UGRH3 Santo Antônio                    1.004.000,00  

UGRH4 Suaçuí                       750.000,00  

UGRH5 Caratinga                       700.000,00  

UGRH6 Manhuaçu                       315.000,00  

Total                 12.069.000,00  
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6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (P71) 

 

6.1. Providências adotadas pela Entidade Delegatária 

 

6.1.1. Articulação/Mobilização 

Durante a elaboração dos Planos de Trabalho dos CBHs, a todo o momento são previstas ações 

de comunicação em toda a bacia. 

Pensando nisso e entendendo a importância da comunicação social para a gestão de recursos 

hídricos, o IBIO - AGB Doce viabilizou a contratação de empresa especializada para 

planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento, prestação de 

serviços de consultoria e assessoria de imprensa, criação e produção editorial de publicações 

para os Comitês que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

 

6.1.2. Elaboração de Documentação para Contratação de Bens e Serviços 

 

Ato Convocatório 014/2012 

Elaboração do Ato Convocatório e Termo de Referência para contratação de empresa 

especializada em comunicação com publicação do Ato e previsão da realização do processo 

seletivo no dia 20/12/2012 do Ato Convocatório 014/2012, para contratação de empresa 

especializada para planejamento e elaboração de programa de comunicação e 

relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessoria de imprensa, criação e 

produção editorial de publicações para os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e a 

Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Doce (IBIO – AGB Doce).A minuta do contrato a 

ser celebrado com a empresa vencedora também foi elaborada como um anexo do Ato 

Convocatório. 

 

6.1.3. Processo Seletivo 

 

Ato Convocatório 014/2012 

A abertura dos envelopes referentes ao Ato Convocatório supramencionado foi realizada no 

dia 20/12/2012. Foi recebida proposta da seguinte concorrente: Prefácio Comunicação LTDA, 

que apresentou documentação de acordo com as exigências previstas no edital, tendo sido 
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declarada vencedora e habilitada. O contrato foi assinado no dia 25/03/2013.O valor de 

referência previsto no Ato Convocatório foi de R$ 415.122,33 e o valor contratado foi de R$ 

249.990,00.  

 

6.1.4. Execução do Contrato 

 

Ato Convocatório 014/2012 

Acompanhamento das ações de comunicação e publicidades executadas pela empresa 

contratada, realização de solicitações à empresa por produtos e serviços de comunicação 

como Plano de Comunicação dos Comitês e cobertura de eventos. Validação, junto aos 

Comitês, dos serviços e produtos gerados pela empresa como novas logomarcas dos Comitês, 

projeto visual para camisas, bolsas e demais matérias utilizados para divulgação e publicidade 

dos eventos realizados e comunicação (Figura 8,Figura 9, Figura 10, Figura 11 e Figura 12). 

 

 
Figura 8 – Nova logomarcas dos Comitês proposta pela empresa de comunicação 
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Figura 9 – Material promocional de eventos demandados pelos Comitês 

 

 
Figura 10 - Boletim Acontece 
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Figura 11 - IBIO Informa 

 

 
Figura 12 - Boletim On-line Fique por dentro 

 

 

6.2. Identificação no PARH-Suaçuí 

 

Programa: Implementação das Ações do PIRH Doce 

 

Subprograma: P 71 - Programa Comunicação do Programa de Ações 

 

Objeto: 

Concepção e discussão do Plano de Comunicação Social do PIRH do rio Doce. Elaboração, 

implementação e manutenção do sítio eletrônico do PIRH. Estruturação e atualização do 

cadastro de público salvo. Segmentação do cadastro e estabelecimento de estratégias próprias 

para cada segmento. Estruturação e operação da Ouvidoria. Produção e divulgação de peças 
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de comunicação (folder impressos e eletrônicos, notícias, audiovisuais, etc.). Registro e 

organização audiovisual dos eventos e do processo de implementação do PIRH. Elaboração de 

pesquisa de opinião. Sistema de Avaliação Sistemática do PIRH através de formulário de 

avaliação a ser preenchido por participantes dos eventos do Plano. 

 

Valor: R$ 621.518,77 

 

6.3. Identificação no PAP-Doce 

 

Programa: Programa de Comunicação Social (P71) 

 

Objeto: 

Efetivação de um Plano de Comunicação Social para dar visibilidade às ações e conteúdos do 

PIRH/PARHs de forma a facilitar a comunicação entre os diversos atores do Sistema de Gestão 

de Recursos Hídricos com a sociedade e criar um ambiente favorável ao atendimento das 

metas propostas. 

 

Valores:  

Origem Recurso da Cobrança Valor (R$) 

União                    2.000.000,00  

UGRH1 Piranga                       636.000,00  

UGRH2 Piracicaba                       800.000,00  

UGRH3 Santo Antônio                       280.000,00  

UGRH4 Suaçuí                       156.000,00  

UGRH5 Caratinga                       100.000,00  

UGRH6 Manhuaçu                       204.000,00  

Total                    4.176.000,00  
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7. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (P72) 

 

7.1. Providências adotadas pela Entidade Delegatária 

 

7.1.1. Elaboração de Documentação para Contratação de Bens e Serviços 

Não houve elaboração de documentação para contratação de bens ou serviços. 

 

7.1.2. Processo Seletivo 

Não houve processo seletivo até o momento. 

 

7.1.3. Execução do Contrato 

Não houve contrato assinado até o momento. 

 

7.2. Identificação no PARH-Suaçuí 

 

Programa: Implementação das Ações do PIRH Doce 

 

Subprograma: P 72 - Programa de Educação Ambiental 

 

Objeto: 

Identificação e cadastramento das ações de educação ambiental existentes na bacia, bem 

como prospecção de ações de educação ambiental e atualização do cadastro; avaliação do 

perfil e das oportunidades de inserção dos temas de interesse do PIRH na programação de 

educação ambiental na bacia; realização de parcerias e convênios com órgãos de governo 

responsáveis pela política de educação ambiental na bacia, bem como com instituições não 

governamentais atuantes nesta área; elaboração da estratégia e da proposta de 

desenvolvimento de materiais e métodos do PEA para o PIRH; realizar workshop de validação 

das diretrizes dos materiais e métodos a serem desenvolvimentos para o PEA do PIRH; 

elaborar diretrizes de elaboração dos materiais e métodos do PEA do PIRH; realizar oficinas de 

apresentação e discussão dos materiais e métodos produzidos nas UPGRH e workshop de 

avaliação. 

 

Valor: R$ 1.093.873,03 
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7.3. Identificação no PAP-Doce 

 

Programa: Programa de Educação Ambiental (P72) 

 

Objeto: 

Efetivação de um programa com produção de informações, estratégias e materiais diversos, 

coordenados com ações e projetos de educação ambiental em execução e voltados à 

preservação dos recursos hídricos da bacia. 

 

Valores:  

Origem Recurso da Cobrança Valor (R$) 

União                    2.000.000,00  

UGRH1 Piranga                       600.000,00  

UGRH2 Piracicaba                       800.000,00  

UGRH3 Santo Antônio                       240.000,00  

UGRH4 Suaçuí                       100.000,00  

UGRH5 Caratinga                         75.000,00  

UGRH6 Manhuaçu                       119.000,00  

Total                    3.934.000,00  
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8. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (P73) 

 

8.1. Providências adotadas pela Entidade Delegatária 

 

8.1.1. Articulação/Mobilização 

O IBIO – AGB Doce tem realizado reuniões ao longo de 2013 com a Universidade Federal de 

Viçosa - UFV com o objetivo de implementar na bacia cursos de capacitação de gestão de 

recursos hídricos já ministrados anteriormente pela UFV na bacia. 

 

8.1.2. Elaboração de Documentação para Contratação de Bens e Serviços 

Atualmente o IBIO – AGB Doce está elaborando documentação para contratação da UFV para 

ministrar o curso de gestão de recursos hídricos na bacia. 

 

8.1.3. Processo Seletivo 

Não houve processo seletivo até o momento. 

 

8.1.4. Execução do Contrato 

Não houve contrato assinado até o momento. 

 

8.2. Identificação no PARH-Suaçuí 

 

Programa: Implementação das Ações do PIRH Doce 

 

Subprograma: P 73 - Programa Treinamento e Capacitação 

 

Objeto: 

Programação e desenvolvimento de ações de capacitação do quadro técnico envolvido nos 

Programas do PIRH; capacitação do quadro técnico de gestão de recursos hídricos através de 

treinamentos e oficinas de integração voltados para o planejamento, implementação, 

comunicação e avaliação das ações do PIRH; realização de oficinas de capacitação e integração 

das equipes internas do PIRH, voltadas para o conhecimento por parte das demais equipes dos 

aspectos específicos de cada área de atuação, em especial, capacitações voltadas para 
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metodologias de mobilização social, comunicação, educação ambiental, gestão ambiental 

voltada para recursos hídricos; elaboração e implementação dos manuais de procedimentos e 

normas a serem obedecidas na gestão de recursos hídricos, incluindo a compilação e 

detalhamento da legislação vigente, os procedimentos de solicitação, avaliação e resposta a 

demandas, bem como o código básico de conduta e de orientação do comportamento dos 

quadros técnicos envolvidos; estabelecimento de convênios e parcerias com instituições 

especializadas em atividades de ensino e capacitação, bem como realização de treinamentos 

com participação dos órgãos gestores no âmbito federal e estadual voltados para as atividades 

técnicas de gestão de recursos hídricos; Implantação do sistema de qualidade para as 

atividades da equipe diretamente contratada para a implementação do PIRH. Inicialmente, a 

certificação seria na norma ISO 9.001, podendo ser ampliada posteriormente para a 

Certificação Ambiental através da norma ISSO 14.000; Padronização da documentação e 

formulários utilizados na gestão de recursos hídricos. 

 

Valor: R$ 683.670,65 

 

8.3. Identificação no PAP-Doce 

 

Programa: Programa de Treinamento e Capacitação (P73) 

 

Objeto: 

Efetivação de um programa para o nivelamento de informações e a capacitação para gestão 

dos recursos hídricos tendo como público alvo o conjunto de profissionais e técnicos 

relacionados com a gestão, acompanhamento e monitoramento da implementação do 

PIRH/PARHs Doce. 

 

Valores:  

Origem Recurso da Cobrança Valor (R$) 

União                    2.000.000,00  

UGRH1 Piranga                       600.000,00  

UGRH2 Piracicaba                       800.000,00  

UGRH3 Santo Antônio                       280.000,00  

UGRH4 Suaçuí                       100.000,00  

UGRH5 Caratinga 75.000,00 

UGRH6 Manhuaçu                       120.000,00  

Total                    3.975.000,00  
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9. AÇÕES DO IBIO – AGB DOCE 

 

O IBIO – AGB Doce tem realizado diversas ações ao longo de 2013 que não estão diretamente 

relacionadas a nenhum programa do PRIH ou PAP especificamente, mas são ações que dão o 

suporte técnico, administrativo e jurídico necessários para devida implementação do PIRH e 

dos PARHs. São articulações, mobilização, elaboração de documentação para contratação de 

bens, serviços e equipe técnica que criam as condições necessárias ao IBIO – AGB Doce, em 

conjunto com todo o SEGRH-MG, para a adequada implementação dos PARHs. Alguns 

exemplos são: a) Protocolo de Intenções com a Universidade Federal de Viçosa; b) Protocolo 

de Intenções com a Universidade Federal de Juiz de Fora; c) Protocolo de Intenções com a 

Universidade Federal de Ouro Preto; d) Protocolo de Intenções com a EMBRAPA; e e) 

Celebração do termo de compromisso com os governadores de Minas Gerais e Espírito Santo 

para o Programa de Disponibilidade Hídrica para a bacia hidrográfica do Rio Doce, proposto 

pelo IBIO Institucional e IBIO – AGB Doce. 
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10. RECOMENDAÇÕES PARA ACELERAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PARH-PIRACICABA 

 

1. Arranjo Institucional 

O arranjo institucional atual, composto pelos integrantes do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH-MG previsto na Lei Estadual nº 13.199/1999, 

poderia ser melhorado tanto com relação às competências previstas na Lei quanto da 

implementação de tais competências na prática. Por vezes os integrantes do SEGRH-MG 

encontram dificuldades em tornar realidade tais competências e não conseguem atingir um 

nível de integração e inter-relacionamento favorável à implementação do PIRH e PARHs. 

Ocorrência também verificada no nível político e administrativo. A adequada implementação 

do PIRH e PARHs requer não apenas uma Entidade Equiparada estruturada e eficiente, mas 

também um Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos integrado em todos os 

níveis. A implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos em bacias hidrográficas, 

assim como toda a legislação sobre o assunto incluído legislações específicas para Entidades 

Equiparadas e Contratos de Gestão celebrados com os órgãos gestores, são relativamente 

recentes no país. E como todo novo desafio, a implementação do PIRH e PARHs é uma ação 

que depende e necessita de integração e comprometimento de todos os integrantes do 

SEGRH-MG. É necessário que todos ajam em sinergia quanto aos objetivos a serem alcançados 

e quais as formas de alcança-los. Na medida em que cada ente do sistema torne suas 

competências em realidade e façam isso de forma integrada e com cumplicidade, a 

transformação dos programas descritos no PIRH e PARHs em realidade se torna uma ação mais 

viável e possível. 

 

2. Unificação dos Contratos de Gestão 

Das leis distintas que temos no país sobre a Política de Recursos Hídricos como a Lei Federal nº 

9.433/1997, a Lei do Estado de Minas Gerais nº 13.199/1999 e a Lei do Estado do Espírito 

Santo nº 5.818/1998 originaram leis específicas que regulamento a celebração de contratos de 

gestão entre os órgãos gestores de recursos hídricos e as entidades delegatárias/equiparadas 

das funções de Agências de Águas. Como resultado, temos Contratos de Gestão celebrados 

entre órgãos gestores e entidades delegatárias/equiparadas distintos. No caso específico do 

IBIO – AGB Doce, temos dois contratos de gestão distintos celebrados com a ANA e com o 

IGAM para implementação de um mesmo PIRH. Contratos distintos quanto às competências, 

obrigações e metas a serem alcançadas representa ainda mais complexidade na 

implementação do PIRH e dos PARHs. Entendemos que um contrato de gestão unificado entre 

os órgãos gestores federal e estadual seria uma forma de reforçar a integração entre os entres 

participantes do SEGRH-MG em pró do bem comum na recuperação das bacias hidrográficas. 

Contratos de Gestão distintos torna a rotina administrativa, jurídica, gerencial e estratégica das 



 
Relatório de Gestão do Exercício de 2013 – Contrato de Gestão 001/IGAM/2011 

 

 

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 
Página 36 

entidades delegatárias/equiparadas sobrecarregada e burocrática. Considerando que tal rotina 

é o papel principal de tais entidades, a distinção entre contratos de gestão tem um impacto 

significativo na produtividade e eficiência destas entidades. 

 

3. Integração da Legislação específica para Entidades Equiparadas 

Além da diferença citada anteriormente, as entidades equiparada seguem regulamentações 

distintas que se referem à aquisição de bens e serviços e seleção de pessoal. Sendo a 

Resolução ANA 552/211 para aquisição de bens e serviços pela ANA, a Resolução ANA 

306/2008 para seleção e recrutamento de pessoal e a Resolução Conjunta SEMAD/IGAM 

1.044/2009 para aquisição e alienação de bens, para a contratação de obras, serviços e seleção 

de pessoal. São regras distintas a serem seguidas para um mesmo propósito, para o bem 

comum, para a recuperação ambiental da bacia hidrográfica. A entidade equiparada encontra 

dificuldades e maior complexidade nas contratações e execução dos programas previstos no 

PIRH e nos PARHs quando tem de lidar com legislações distintas. O Plano de Aplicação 

Plurianual - PAP elaborado para orientar a execução de projetos na bacia é um exemplo de 

integração. No PAP estão priorizados os projetos a serem executados na bacia, tanto com 

recursos da cobrança estadual como federal. A priorização é única para ambos os recursos 

financeiros e para ambos os contratos de gestão. Em praticamente todos os programas 

priorizados no PAP estão previstos a aplicação de ambas as fontes de recursos. Porém, para 

implementação de um destes programas, a entidade equiparada, por vezes, tem que atender a 

duas legislações distintas no processo seletivo, celebração e acompanhamento de um mesmo 

contrato. Considerando um cenário diferente em que a contratação de empresas para 

execução de um determinado programa ou parte dele celebrando contratos distintos para 

atender a legislações distintas iria tornar ainda mais complexo a execução e acompanhamento 

destes programas. Pelo exposto, entendemos que a integração das legislações específicas para 

as entidades equiparadas irá tornar menos complexa e burocrática a implementação do PIRH e 

dos PARHs. 

 

4. Custeio Administrativo dos Comitês de Bacia Hidográfica 

Acreditamos que criando e prevendo no P61.2 despesas com custeio administrativo dos 

comitês estaduais que compões a bacia hidrográfica seria uma forma de possibilidade o 

fortalecimento ainda maior deste CBHs. A Lei Estadual nº 13.199/1999 estipula o limite de 

7,5% de todos os recursos arrecadação com a cobrança de uso de recursos hídricos para 

custeio administrativo do SEGRH-MG. Na prática, 7,5% destes recursos são utilizados para 

custeio das entidades equiparadas e dos CBHs. Tal política não leva em consideração o número 

de comitês que integram cada bacia hidrográfica ou os valores arrecadados. Desta forma fica 
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comprometido o custeio administrativo de entidades equiparadas em bacias hidrográficas que 

possuem um número significativo de comitês ou baixa arrecadação, como o caso da bacia 

hidrográfica do rio Doce com nove comitês estaduais e um comitê federal. Custear 

administrativamente a própria entidade equiparada mais dez CBHs apenas com o limite 

estabelecido em Lei é um desafio a mais para a implementação do PIRH e dos PARHs. O 

problema é agravado em bacias hidrográficas com baixa arrecadação pela cobrança do uso da 

água. Sabendo que na prática e em geral, o custeio administrativo de um CBH é o mesmo, 

independente do valor arrecadado na bacia. Em bacias com baixa arrecadação tal custeio 

compromete uma fatia proporcionalmente maior dos recursos arrecadados. Ou seja, se 

considerarmos o custeio de um CBH como sendo R$ 100.000,00 anuais, em uma bacia 

hidrográfica com arrecadação anual de R$ 10.000.000,00 teria uma fatia menor da 

arrecadação comprometida com este CBH do que uma bacia com arrecadação anual de R$ 

400.000,00. Estamos falando de uma despesa que não está diretamente relacionada à 

arrecadação e sim ou número de CBH em uma bacia. Diferentemente do custeio de uma 

entidade equiparada que se adequada à arrecadação consolidada em uma bacia, o custeio dos 

CBHs desta bacia está relacionada diretamente à quantidade destes CBHs. Como, muitas 

vezes, a falta de recursos para o custeio pode dificultar a implementação do programa P61, 

subprograma P61.2 do PIRH de fortalecimentos destes CBHs. Entendemos que tais despesas 

poderiam estar previstas no próprio subprograma P61.2 do PIRH. Esta seria uma forma de 

impedir que limitações nos 7,5% comprometa o fortalecimento dos CBHs e faça com que o 

quantitativo de recursos alocados para custeio dos CBHs seja proporcional ao número de CBH 

existentes na bacia e não proporcional á arrecadação. 

Governador Valadares, 14 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

 

 

Edson de Oliveira Azevedo 
Diretor Administrativo-Financeiro 

IBIO – AGB Doce 
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