Relatório da Reunião do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão ANA, Abha
Gestão de Águas e CBH Paranaíba
Data: 30.01.19
Local: Via Skype
Membros Presentes: José Márcio Margonari Borges, Kassio Henrique Gama Souza e Flávia
Alice Borges Soares Ribeiro.
Demais Participantes: Breno Esteves Lasmar (CBH Paranaíba), Claudio Costa Barbosa (CBH
Paranaíba), Cynthia Guerra (Abha), Márcio Freitas (ANA), Nádia Mariany Gomes Ribeiro
Guimarães (Abha), Ronaldo Brandão Barbosa (Abha) e Thays Oliveira (Abha).
Assuntos Tratados:
Item 1 – Apresentação da Execução dos Indicadores do Programa de Trabalho do Quinto
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012. A senhora Cynthia Guerra
(ABHA) iniciou apresentando o quadro de indicadores e metas do Programa de Trabalho do
Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012 celebrado entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e a
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (Abha
Gestão de Águas) com anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Indicador 1
– Disponibilização de Informações; Indicador 2 – Planejamento de Gestão; Indicador 3 –
Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos; Indicador 4 – Acompanhamento da Aplicação dos
Recursos da Cobrança e Indicador 5 – Reconhecimento pelos Membros do Comitê. Disse que
cada indicador possuem peso e metas específicas. Explicou que o Indicador 1 – Disponibilização
de Informações contém o sub-Indicador: 1.A – Conteúdo disponibilizado e atualizado na página
eletrônica do CBH Paranaíba, com a finalidade de avaliar a disponibilização e atualização de
informações nos sites do Comitê e da Entidade Delegatária, como por exemplo: Decreto de
Criação do Comitê, Regimento Interno, Atas das Reuniões, Moções, Deliberações, Legislação de
recursos hídricos, cobrança e arrecadação, entre outros. Pontuou que a meta deste indicador é 9,
sendo que a meta foi alcançada. Sub-indicador 1.B – Elaboração e distribuição de publicações
digitais, tem como meta a elaboração de boletins trimestrais. Informou que no ano de 2018 foram
elaborados 5 boletins. Explicou que a publicação extra se deu em virtude de uma edição especial
que divulgou a participação dos membros do CBH Paranaíba no XX Encontro Nacional de
Comitês de Bacias Hidrográficas e de Reuniões da Diretoria do CBH Paranaíba realizada com os
Órgãos Gestores e a Câmara Técnica de Integração do Comitê, durante a programação do
Encontro. Indicador 2 – Planejamento e Gestão, sub-indicador 2.A – Elaboração do Plano de
Aplicação Plurianual (PAP) para aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de
recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba para o período de 20192021.Esclareceu que o Contrato de Gestão foi prorrogado até 31 de dezembro de 2019, e por
orientação da ANA e articulação entre os signatários do Contrato, definiu-se pela elaboração de
um Orçamento para o exercício 2019, coincidente com o período em que foi prorrogado o
Contrato com a Abha. Justificou que entende o cumprimento da meta, considerando que o
Comitê possui um planejamento para desembolso dos recursos da cobrança para o exercício
2019. Disse que o sub-indicador 2.B – Relatório de Acompanhamento, tem como objetivo
avaliar a elaboração do Relatório Anual de acompanhamento das ações executadas com o
recurso da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia do Rio Paranaíba, com meta 2.

Explicou que a meta é aferida considerando a elaboração do relatório e a apresentação do
relatório aos membros do Comitê na última reunião plenária do exercício. Pontuou que as metas
foram alcançadas visto que o relatório foi elaborado e apresentado aos membros do CBH
Paranaíba durante a 22ª Reunião Ordinária do Comitê realizada no dia 29 de novembro de 2018,
em Uberlândia - MG. Ressaltou que conforme informado na Reunião Plenária e justificado no
Relatório de Acompanhamento, a execução das ações previstas no Orçamento 2018 foram
prejudicadas em função da não execução do Programa de Apoio aos Comitês de Bacias
Afluentes ao Rio Paranaíba, que representava 37% do Orçamento total e não foi executado em
virtude de inseguranças jurídicas em relação ao formato do programa e, também em função da
não execução dos 7 Projetos a serem executados no Distrito Federal, que representavam 27% do
valor total do Orçamento 2018 e não foram implementados em razão de alguns entraves
operacional e técnico, entre Abha e proponentes. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente
do CBH Paranaíba) complementou que outro dificultador está ligado ao repasse tardio dos
recursos arrecadados na bacia, sendo que o montante maior foi repassado a Associação no final
do 2º Semestre, prejudicando a execução das ações, uma vez que não se sabia se haveria saldo
financeiro suficiente para execução. A senhora Cynthia Guerra (ABHA) passou para o subindicador 2.C – Elaboração de Termo de Referência para contratação da revisão do Plano de
Comunicação. Informou que o TR foi elaborado e a meta foi cumprida. No Indicador 3 –
Cobrança Pelo Uso dos Recursos Hídricos, sub-indicador 3.A – Índice de Desembolso Anual
(%) tem como objetivo o desembolso de 30% do valor anual repassado pela ANA dos valores
arrecadados com a cobrança. Esclareceu que o desembolso foi de 11,71%, portanto a meta não
foi atingida. Justificou alguns fatores que contribuíram para o não cumprimento da meta, o
primeiro repasse dos recursos arrecadados com a cobrança só foi realizado no 2º semestre, o que
levou a Abha a utilizar os recursos provenientes do aporte adicional (fonte 183) para custear
todas as despesas entre os meses de janeiro a julho; a não execução do Programa de Apoio aos
Comitês de Bacias Afluentes ao Rio Paranaíba e os Projetos do Distrito Federal, conforme já
esclarecido. Observou que se tivesse utilizado os recursos da cobrança para custear todas as
despesas do ano, o índice seria de 34%. Sub-indicador 3.B – Estratégia de Integração para Bacia
do Rio Paranaíba, objetiva avaliar a proposição de estratégia de integração para a Bacia do Rio
Paranaíba. Relembrou que em 2018 a Abha participou do Edital Conjunto nº 001/2018 para
Seleção de Entidade Delegatária para desempenhar funções de Agência de Água na Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba e do Rio Araguari, em que elaborou um Plano de Trabalho a fim
de atender as exigências do Edital e para elaboração deste Plano de Trabalho foi realizado um
diagnóstico do cenário atual da gestão na Bacia do Rio Paranaíba, onde foi possível conhecer os
diferentes níveis da implementação dos instrumentos de gestão na bacia, o desnivelamento dos
Comitês Afluentes e as diferentes fases dos órgãos gestores na implementação da Política de
Recursos Hídricos. Este trabalho resultou em uma proposta de integração para toda bacia, que
aborda entre outros, a necessidade de aprovação dos Planos de Ações em Recursos Hídricos e a
implementação da cobrança em todas as UGHs utilizando-se da mesma metodologia de cobrança
do Paranaíba. Passou para o sub-indicador 3.C – Atendimento ao Usuário em cobrança, que tem
por finalidade sanar dúvidas e prestar orientações sobre os dados na base do Cadastro Nacional
de Usuários de Recursos Hídricos, através de Central Telefônica de Atendimento (0800), com
meta de prestação de serviço nos 12 meses do ano. Explicou que desde o mês de janeiro a Abha
disponibilizou um canal de 0800 para atender aos usuários da bacia e a meta foi alcançada.
Apresentou o Indicador 4 – Acompanhamento dos Investimentos, que tem por finalidade a
elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa especializada em serviço de

informação para desenvolvimento de portal de acompanhamento via Web das ações em execução
e executadas com os recursos arrecadados da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba. Informou que o Termo de Referência foi elaborado e no inicio
deste ano o Edital já foi publicado, concluindo a meta. Passou para o Indicador 5 –
Reconhecimento do CBH Paranaíba, em que os membros do CBH Paranaíba avaliaram a atuação
da Abha como Secretaria Executiva, tendo meta 10. Relembrou que o questionário foi aplicado
durante a 22ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba, realizada no dia 29 de novembro de 2018,
em Uberlândia - MG e ficou disponibilizado pelo google forms até o dia 15 de dezembro.
Informou que 49 membros entre titulares e suplentes responderam ao questionário, totalizando a
média de 8,5 pontos, não alcançando a meta audaciosa de 10 pontos.
Item 2 – Movimentação Financeira 2018. O senhor Ronaldo Brandão Barbosa (Abha)
apresentou a movimentação financeira do exercício de 2018. Informou que até dezembro de
2018 foi repassado pela ANA a quantia de R$ 3.924.206,81 (três milhões, novecentos e vinte e
quatro mil, duzentos e seis reais e oitenta e um centavos) referente a arrecadação da cobrança
pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
referente ao aporte adicional financeiro. Apresentou as despesas, sendo gasto o valor de R$
1.160.372,35 (um milhão, cento e sessenta mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e cinco
centavos) referente aos 7,5% (custeio administrativo), R$ 429.503,05 (quatrocentos e vinte e
nove mil, quinhentos e três reais e cinco centavos) referente aos 92,5% (custeio do Comitê), R$
2.074,05 (dois mil, setenta e quatro reais e cinco centavos) em tarifas e R$ 6.204,60 (seis mil,
duzentos e quatro reais e sessenta centavos) em tributos.
Item 3 – Informes. O senhor Ronaldo Brandão Barbosa (Abha) informou que o Sexto Termo
Aditivo ao Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012 estabeleceu como uma das condicionantes para
repasse do aporte adicional para o custeio administrativo que o Corpo Dirigente Executivo da
Abha deve estar completo, composto pelo Diretor Presidente, Coordenador Administrativo e
Coordenador Técnico até 30 de abril de 2019. Informou que a Coordenadora Técnica da Abha
iniciou suas atividades em janeiro deste ano, no entanto haverá atrasos na contratação de Diretor
Presidente. Pontuou que os atrasos se justificam, pois o Edital para contratação de empresa de
recrutamento e seleção de pessoal deveria ter sido publicado em dezembro de 2018, porém, por
falta de dotação orçamentária e em função de contribuições do Ministério Publico de Minas
Gerais e do CBH Araguari na elaboração do Edital sua publicação se deu em 28 de janeiro de
2019. A senhora Cynthia Guerra (ABHA) informou que o Relatório de Gestão do exercício
2018, será encaminhado à Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão e Termos de
Parceria da ANA na data de hoje e no dia 20 de fevereiro será realizada Reunião em Brasília –
DF, para avaliar o alcance das metas dispostas no Programa de Trabalho do Quinto Termo
Aditivo. Falou sobre a importância da participação de todos os Membros do Grupo de
Acompanhamento do Contrato de Gestão e observou que a participação pode ser presencial ou
por Videoconferência. Não havendo mais assuntos a serem tratados a Reunião foi encerrada.

