48a REUNIÃO DA CTPI DO CBH
PARANAÍBA
60 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
GESTÃO ANA-ABHA

Goiânia , 05 e 06 de novembro de 2018
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Antecedentes

-

Contrato de Gestão 006/2012 – 07/03/2012
Primeiro Termo Aditivo – 19/12/2013
Segundo Termo Aditivo – 28/12/2015
Terceiro Termo Aditivo – 21/09/2016
Quarto Termo Aditivo – 29/12/2016
Quinto Termo Aditivo - outubro/2017

Valores Orçamentários (fonte 183)
Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

Total repassado
Total
pela Ana
executado
R$ 660.000,00 R$ 325.494,58
R$ 475.000,00 R$ 369.355,32
R$ 420.000,00 R$ 527.417,08
R$ 420.000,00 R$ 705.448,54
R$ 782.000,00 R$ 559.327,04
R$ 550.000,00 R$ 1.007.539,48
R$ 900.000,00
R$ 4.207.000,00 R$ 3.494.582,04

Valores Cobrança (fonte 116)
1

1) De julho a outubro de 2018

Outros Investimentos da ANA na Bacia (fonte 183)
PARANAÍBA
Estimativa da capacidade de armazenamento de pequenos
reservatórios em regiões com intensa irrigação identificadas nos
planos do Paranapanema e Paranaíba
(R$ 600 mil – SPR)
Serviços técnicos de apoio às ações de gestão e regulação dos usos
da água na bacia do rio São Marcos
(R$ 1,5 milhão – SFI/SRE)
Apoio à organização dos irrigantes da bacia do Samambaia em
boas práticas de irrigação
(R$ 352 mil – SAS)
Total R$ 2,5 milhões

Contexto do Novo Aditivo
- Processo seletivo – Edital CBH Paranaíba
- Indicação da ABHA aprovada por 5 anos na Plenária do CBH
- Indicação da ABHA aprovada na 41a Reunião Extraordinária do
CNRH em 17/10/2018, condicionada a sustentabilidade
- Mudança do corpo técnico diretivo da ABHA
- Pendências na prestação de contas da ABHA (2016 e 2017)
- Necessidade de atendimento ao relatório de Auditoria da ANA
- Relatório do TCU sobre contratos de gestão
- Necessidade de Revisão do PPU e Mecanismos de cobrança

O problema da sustentabilidade no CBH Paranaíba
Custeio solicitado
pela ABHA 2019

Custeio Real
2018(7,5%)

Custeio Real
2019(7,5%)

Custeio Real
2020(7,5%)

Custeio Real
2021(7,5%)

R$ 2.423.776,49

R$ 549.406,00

R$ 643.687,00

R$ 883.997,00

R$ 1001.568,00

Custeio só como Secretaria Executiva

Custo do Comitê

R$ 1.646.655,46

Custeio Fixo ABHA
R$ 1.464.788,29

R$ 246.172,80

Salarios
R$ 999.389,73

Custeio do Comitê Custeio fixo da ABHA
R$ 181.867,17

Custos
Operacionais
R$ 399.398,56

R$ 1.464.788,29

Diárias e Passagens
R$ 66.000,00

Neste contexto :
Ao invés de um novo contrato por 5 anos, um
novo aditivo por um ano para ajustar pendências
e trabalhar pela sustentabilidade.
Principais Implicações:
Aditivo tem condicionantes ao Comitê
(sustentabilidade) e à ABHA (regularização das
pendências, racionalização e redução de custos)

Alterações propostas pelo aditivo:
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

As cláusulas terceira, quinta, sexta, décima primeira e décima
terceira do Contrato passam a vigorar com as redações abaixo. O
Programa de Trabalho constante do Anexo I do Contrato passa a
vigorar a partir de 2019 com a redação apresentada no Anexo Único
deste Termo Aditivo.

Alterações propostas pelo aditivo:
“CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
I – a ENTIDADE DELEGATÀRIA obriga-se a:
(...)
q) atender a todas as exigências do Plano de Ação n0 3/2018 (doc
Proton 34179/2018) referente ao relatório de Auditoria n0 2/2018/AUD
(doc Proton 034047/2018) até o dia 30/06/2019;
r) apresentar e ter aprovadas até 30/06/2019 as prestações de
contas referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018;

Alterações propostas pelo aditivo:

s) apresentar e ter aprovado pela CONTRATANTE e pelo CBH
PARANAíBA até 30/09/2019 o plano de sustentabilidade das funções
exercidas como Entidade Delegatária a partir do ano de 2021, com
os recursos decorrentes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos
na Bacia do Paranaíba.

(...)

Alterações propostas pelo aditivo:
“CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
Para o financiamento do custeio administrativo da CONTRATADA, execução
do Plano de Aplicação Plurianual e cumprimento do Programa de Trabalho
deste Contrato, a CONTRATANTE transferirá à CONTRATADA todas as receitas
provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia – fonte
116, conforme o art. 4º, § 1º, da Lei no 10.881, de 9 de junho de 2004.
Adicionalmente a CONTRATANTE repassará a CONTRATADA o montante de
até R$ XXXXX (XXXX reais), a ser destinado as despesas de custeio
administrativo, condicionados a disponibilidade orçamentária e financeira
nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais, assim distribuídos:
(...)

Alterações propostas pelo aditivo:
Para o exercício de 2019, o montante a ser repassado será de até R$
XXXXX (XXXXXl reais), assim distribuído:
R$ XXXXXX,00 até 30 de junho de 2019; condicionado ao
atendimento das exigências contidas nas alíneas “q” e “r” da
Cláusula Terceira, e
R$ XXXXXXX,00 até 30 de setembro de 2019, condicionado ao
atendimento das exigências contidas na alínea “s” da Cláusula
Terceira
(...)
Parágrafo Segundo. A indicação dos créditos orçamentários poderá
ser realizada mediante apostilamento deste Contrato.

Alterações propostas pelo aditivo:
CLAUSULA SEXTA – DOS RECURSOS HUMANOS
(...)
Parágrafo Sexto. A substituição dos membros do Corpo Dirigente
Executivo da CONTRATADA dependerá de prévia avaliação e
aprovação da CONTRATANTE.
(...)

Alterações propostas pelo aditivo:
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato de Gestão terá vigência a partir de sua
assinatura até 31 de dezembro de 2019.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RECISÃO
(...)
VI – na hipótese de a ENTIDADE DELEGATÁRIA descumprir as alíneas
“q” ou ”r” da CLÁUSULA TERCEIRA deste contrato ”

Alterações propostas pelo aditivo:
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato em vigor.
Este Termo Aditivo foi transcrito, mediante extrato, no Livro Especial
de Contratos da ANA nº 16, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.666, de
1993, e extraídas as cópias necessárias à sua execução.

Alterações propostas no Plano de Trabalho:
INDICADORES

1

DISPONIBILIZAÇÃO DE
INFORMAÇÕES

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado na página
eletrônica do CBH Paranaíba
1B. Elaboração e Distribuição de Informativo digital.
2A. Plano de Aplicação Plurianual 2020-2023

2

PLANEJAMENTO DA
GESTÃO

2B. Elaboração de Relatório Anual de acompanhamento
das ações executadas, contratadas e em contratação,
com os recursos da cobrança pelo uso de recursos
hídricos
2C.
Elaboração
de
termo
de
referência
contratação de revisão do Enquadramento

para

3A. Índice de desembolso anual

COBRANÇA PELO USO
3

DOS RECURSOS
HÍDRICOS

3B. Revisão do PPU e mecanismos de cobrança e
proposição de estratégia de integração para a Bacia
Hidrográfica do rio Paranaíba visando a implementação
coordenada de instrumentos de gestão em todas as
unidades de gestão e dominialidades de recursos
hídricos
3C. Atendimento ao usuário em cobrança

4

ACOMPANHAMENTO
DA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS DA
COBRANÇA

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

5

RECONHECIMENTO
PELOS MEMBROS DO
COMITÊ

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

Alterações propostas no Plano de Trabalho:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DETALHAMENTO
2A. Elaboração do Plano de Aplicação Plurianual, contendo:
 Componentes e subcomponentes priorizados no
período, com alcance de metas para o período de
três exercícios subsequentes, contendo os tipos de
ações possíveis de serem financiadas;
 Estimativa da disponibilidade de recursos financeiros
para
aplicação
em
cada
componente/subcomponente); e
 Critérios para hierarquização das demandas de
ações e projetos.

2

PLANEJAMENTO DA GESTÃO

2B. Relatório anual de acompanhamento das ações
executadas, contratadas e em contratação, com os recursos
da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia,
descrevendo por ação, quando couber:
 Identificação do componente/subcomponente em
que a ação se enquadra;
 Objeto e valor da ação;
 Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato
de repasse) e financiamento;
 No caso de execução indireta, o tomador dos
recursos e, no caso de financiamento, o mutuário;
 Código da ação no Plano de Aplicação Plurianual;
 Prazos previstos x prazos realizados: contratação
(assinatura do contrato de repasse); realização da
licitação (quando houver); início das atividades e
entrega do produto;
 Prazos médios de execução: andamento do
cronograma físico-financeiro; e,
 Identificação dos principais atrasos e justificativas.
2C Elaboração de termo de referência para contratação da
revisão do Enquadramento (saiu comunicação)

Alterações propostas no Plano de Trabalho:
FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS
Para o Indicador 2A. será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração do Plano de Aplicação
Plurianual no exercício 2019.
Para o Indicador 2B. será atribuído 1 (um) ponto para elaboração do Relatório anual de
acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança, conforme discriminado no
detalhamento do indicador, e 1 (um) ponto para a apresentação do documento, na última
plenária do exercício. O Relatório anual de acompanhamento poderá ser concluído até 30 de
janeiro de 2020, e admite-se a apresentação do documento em versão parcial na última plenária
de 2019.
Para o Indicador 2C será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração de termo de referência para
contratação da revisão do enquadramento.
NP= 10 * RESULTADO / META
0 ≤ NP ≤ 10
NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS)

Obrigado!
Marcio R. R. de Freitas
CINCS/SAS
Volney Zanardi Jr
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