CONTRATO DE GESTÃO
Nº006/ANA/2012
COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO
PARANAÍBA

RELATÓRIO DE GESTÃO
= ANO BASE 2012 =

ARAGUARI – MG
JAN / 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2012

Relatório apresentado à Comissão de
Acompanhamento dos Contratos de Gestão e
Termos de Parceria (CACG), da Agência
Nacional de Águas (ANA), como parte das
exigências do Contrato de Gestão Nº
006/ANA/2012, de 07 de março de 2012.

ARAGUARI - MG
JANEIRO / 2013

ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI

Presidente do Conselho de Administração
Antônio Reinaldo Caetano
Presidente do Conselho Fiscal
Fernando Antônio Abdalla
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles
Diretor Presidente (até 15 de novembro de 2012)
Leocádio Alves Pereira
Coordenador Administrativo e Financeiro
Diretor Presidente Interino (a partir de 16 de novembro de 2012)
Ronaldo Brandão Barbosa
Consultoria Jurídica
Pétula Sociedade de Advogados
Assessoria Contábil
João Batista de Lima Neto

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro
38.440-244 Araguari (MG)
Fone: (34) 3241-4849
www.abhaaraguari.org.br
abha@cbharaguari.com.br

SUMÁRIO

1 - CONTRATO DE GESTÃO

4

1.1 - Objeto

4

1.2 - Programa de Trabalho

4

2 - INDICADORES DE DESEMPENHO

5

2.1 - Critérios de avaliação

5

2.2 - Resultados alcançados

5

Indicador 1 - Execução das atividades planejadas

5

Indicador 2 - Reconhecimento social

10

Indicador 3 - Gerenciamento interno

11

Indicador 4 - Mobilização para reuniões e comunicação social

11

Indicador 5 - Representatividade no plenário do CBH Paranaíba

16

3 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA

19

3.1 - Extrato simplificado de receita e despesa

19

3.2 - Extrato por natureza de despesa

20

3.3 - Extrato por finalidade de ações

20

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

21

Página 04/21

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANO BASE 2012
CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012
PERÍODO MARÇO - DEZEMBRO / 2012
Este documento apresenta o Relatório de Gestão da Associação Multissetorial de Usuários de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA), referente ao período marçodezembro/2012, conforme Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, formalizado entre a Agência
Nacional de Águas (ANA) e a ABHA, com o comparativo entre metas e resultados,
demonstrando, ainda, a evolução das despesas com os recursos financeiros repassados e
listando as principais atividades realizadas para atendimento ao respectivo Programa de
Trabalho.
A ABHA reveste-se como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba pela Resolução Nº 134, de 15 de dezembro de 2011, do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), em conformidade com a Lei Federal Nº
9.433/1997, exercendo a função de Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba (CBH Paranaíba).

1 - CONTRATO DE GESTÃO
O Contrato é um acordo de vontades bilateral, de direito civil, celebrado entre a ABHA,
enquanto Entidade Delegatária, e a ANA, com a anuência do CBH Paranaíba, com o objetivo
de assegurar autonomia administrativa e financeira para o exercício de Secretaria Executiva.
1.1 - OBJETO
O Contrato de Gestão em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no
Programa de Trabalho, pela ABHA, no exercício das funções de Agência de Água da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba.
1.2 - PROGRAMA DE TRABALHO
O Programa de Trabalho comprende as metas e resultados a serem alcançados em
determinado período, mensurados por meio de indicadores, e estabelece critérios de
avaliação e o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável.
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2 - INDICADORES DE DESEMPENHO
O Programa de Trabalho aqui analisado compreende um conjunto de metas a serem
alcançadas, cujos resultados estão mensurados por meio de Indicadores de Desempenho,
na forma do Contrato de Gestão, conforme abaixo discriminado.
2.1 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Como critérios estabelecidos, para cada Indicador de Desempenho é atribuído um peso para a
apuração da avaliação. Tal critério permite distribuir entre os subindicadores o peso
correspondente em função da relevância que se apresenta para o indicador em análise. Assim,
para o Contrato de Gestão são estabelecidas metas progressivas para cada subindicador,
considerando que cada um deles é composto de itens ou produtos que caracterizam a
especificidade dos assuntos tratados em cada indicador.
Em razão dos resultados alcançados para cada subindicador, que representa o grau de
atingimento dos itens e/ou produtos, obtém-se uma Nota Final para cada indicador. A Nota
Geral considera na somatória de cada Nota Final, o peso correspondente a cada Indicador de
Desempenho.
Por fim, a estrutura de avaliação procura estabelecer um Conceito Geral que caracteriza o
desempenho da ABHA em relação à execução do Contrato de Gestão, no período analisado,
calculado da seguinte forma: Ótimo - Nota Geral maior ou igual a 9,00; Bom - Nota Geral entre
8,00 e 8,99; Regular - entre 7,00 e 7,99; e Insuficiente - Nota Geral menor que 7,00.
2.2 - RESULTADOS ALCANÇADOS

INDICADOR 1 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS
1.1 - Cumprimento do calendário de Reuniões Plenárias e da Câmara Técnica de
Planejamento Institucional (CTPI) do CBH Paranaíba.
Indicador que objetiva verificar o cumprimento do planejamento das reuniões agendadas.
Para os procedimentos de apuração de resultado, 02 (dois) componentes foram estabelecidos,
cujo detalhamento é demonstrado a seguir.
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Reuniões Plenárias
Foram projetadas 02 (duas) reuniões ordinárias e 01 (uma) extraordinária, consideradas como
meta a ser trabalhada.
Conforme demonstrado abaixo, neste período em análise o CBH Paranaíba promoveu 05
(cinco) reuniões, tendo havido necessidade de realização de mais 03 (três) reuniões
extraordinárias não previstas inicialmente.
O resultado aponta o cumprimento da meta estabelecida.
Câmara Técnica de Planejamento Institucional (CTPI)
Como meta 2012, e atendendo o calendário previsto pelo Comitê, foram agendadas 04 (quatro)
reuniões da CTPI, que foram realizadas no período, conforme demonstrado a seguir.
De igual forma, o resultado comprova o cumprimento da meta estabelecida.

INDICADOR 1
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS
Referência: 31.12.2012
AVALIAÇÃO

1.1 - CALENDÁRIO REUNIÕES
PLENÁRIA

PESO

CTPI
3

META

3

4

REALIZADO

5

4

4ª Extraordinária (10-11.05.12)

(09.05.12)

9ª Ordinária (28-29.06.12)

(10.08.12)

5ª Extraordinária (16-17.08.12)

(04-05.10.12)

6ª Extraordinária (23-24.10.12)

(12.12.12)

DATA

10ª Ordinária (13-14.12.12)

%

100,00

100,00

1.2 - Cumprimento das reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs) do CBH Paranaíba.
Indicador que também objetiva verificar o cumprimento do planejamento das reuniões
agendadas.
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Ressalta-se que em 2012, o CBH Paranaíba teve em funcionamento os seguintes Grupos de
Trabalho instituídos, conforme verificado em http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI.aspx: GT
Capacitação; GT Comitês; GT Plano; GT Educação Ambiental; GT Agência e Cobrança; e GT
Revisão Regimental.
Para a apuração de resultados, também 02 (dois) componentes foram estabelecidos, e
algumas considerações são expressas a seguir.
Grupo de Trabalho Plano de Recursos Hídricos (GT Plano)
Estabeleceu-se como meta a realização de 03 (três) reuniões. Durante o período analisado,
pela necessidade de maior discussão sobre o Plano de Recursos Hídricos, foram realizadas 04
(quatro) reuniões do Grupo, conforme demonstrado abaixo.
Dessa forma, registra-se o cumprimento da meta estabelecida.
Outros Grupos de Trabalho (GTs)
Para os demais Grupos de Trabalho, foram projetadas 06 (seis) reuniões a serem realizadas
em função da necessidade de cumprimento de seu objetivo, tendo havido a realização de 05
(cinco) desses eventos.
É importante ressaltar, como sólida justificativa, que o planejamento dessas reuniões esteve a
cargo da respectiva Coordenação o que, por certo, se esperava a concretização em virtude da
real necessidade e/ou conveniência. Tal prerrogativa eliminou a tentativa desta Entidade
Delegatária (ED) em fazer cumprir a meta estabelecida. A maioria dos GTs reuniu-se somente
uma única vez no ano, sendo que o GT Agência e Cobrança nem sequer se reuniu.
Igualmente Importante é salientar que a Coordenação do GT Revisão Regimental preferiu
estabelecer contatos virtuais com os membros, descaracterizando a necessidade de reuniões
presenciais, o que contribuiu para um menor número de reuniões. De fato, não obstante, o
referido GT cumpriu plenamente a sua finalidade, uma vez que o tema foi assunto de pauta de
algumas Reuniões Plenárias, culminando com a aprovação dos novos instrumentos, conforme
pode ser verificado pelas deliberações do CBH Paranaíba, nos links discriminados a seguir:
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201234.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201235.pdf
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Esta Delegatária aguarda pronta consideração às razões aqui expostas, atribuindo-se o
cumprimento desse indicador em análise, ao se observar o resultado dele esperado, restando o
entendimento de que a meta foi alcançada mesmo com um número menor de eventos.

INDICADOR 1
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS
Referência: 31.12.2012
AVALIAÇÃO

1.2 - REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO
GT Plano

PESO

Outros GTs
2

META

3

6

REALIZADO

4

5

(09.05.12)

Educação Ambiental (09.05.12)

(28.06.12)

Regimento (09.05.12)

(04.09.12)

Regimento (16.08.12)

(22.10.12)

Capacitação (12.12.12)

DATA

Comitês (12.12.12)

%

100,00

83,33

1.3 - Cumprimento das atividades do Processo Eleitoral.
Indicador que analisa a realização das atividades necessárias ao processo de renovação dos
membros do CBH Paranaíba.
Para acompanhamento das atividades e para aferição de resultados, as metas foram
estabelecidas considerando-se a conclusão de todo processo eleitoral até o final de 2012. A
programação desenhada compreendia a realização de 15 (quinze) eventos: 01 (uma) Oficina
de Capacitação para os mobilizadores sociais; 09 (nove) Encontros Regionais para subsidiar
os trabalhos de mobilização social; 04 (quatro) Plenárias Setoriais, divididas por segmentos
representativos do Comitê, para a indicação dos novos membros; e a Assembleia de Posse.
No entanto, na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em maio/2012, decidiu-se pela prorrogação
dos mandatos dos atuais membros e da Diretoria, desdobrando-se em deliberação do Comitê,
acessada em http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201229.pdf.
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Adicionalmente, no decorrer das discussões plenárias, prevaleceu o entendimento de que o
processo eleitoral deveria ser conduzido até dezembro, deixando apenas a posse dos novos
integrantes para meados de 2013. Posteriormente, em virtude das eleições municipais para
escolha dos novos prefeitos, foi decidido que a Plenária Setorial para o segmento do Poder
Público Municipal acontecesse no próximo ano, após a posse dos prefeitos eleitos, conforme
disposto em Ata (http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/atas/Ata06aRE_23e24.10.2012.pdf).
Não resta dúvida, por conseguinte, que tais decisões plenárias tiveram reflexos na
programação inicialmente projetada, não se permitindo o cumprimento total das metas,
particularmente a que se refere à realização da Assembleia de Posse. Assim, é de se esperar
que haja uma ponderação na análise desse indicador, de forma a não penalizar o resultado
alcançado pelo processo de mobilização por parte desta Entidade.
O quadro abaixo demonstra o resultado, lembrando que houve necessidade da realização de
mais dois Encontros Regionais, que aconteceram na cidade de Cristalina (GO). A programação
e convocação para os eventos foram devidamente divulgadas, podendo ser verificada em
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/LocalEncontrosRegionaisParanaíba.pdf;
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/DivulgacaoPlenariasSetoriaisFinal.pdf.

INDICADOR 1
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS
Referência: 31.12.2012
AVALIAÇÃO

1.3 - PROCESSO ELEITORAL

PESO

5

META

15

REALIZADO

16
Oficina Capacitação para Mobilizadores (30.06.12)

DATA

11 Encontros Regionais (10 a 31.08.12; 26.09.12)
4 Plenárias Setoriais (27 e29.11.12; 04 e 06.12.12)

%

93,33
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INDICADOR 2 - RECONHECIMENTO SOCIAL
2.1 - Avaliação pelos membros do CBH Paranaíba.
Indicador que objetiva verificar a atuação da Entidade Delegatária sob o ponto de vista de, no
mínimo, 60% (sessenta por cento) dos membros do Comitê.
Para os procedimentos de aferição, como resultado do reconhecimento das ações realizadas,
utilizou-se como ferramenta a aplicação de um questionário, cujo modelo está acessível em
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/QuestionarioAvaliacao.pdf.
Cumpre salientar que apenas 24 (vinte e quatro) membros do CBH Paranaíba responderam ao
questionário, o que representa próximo de 53% (cinquenta e três por cento) da composição do
Comitê, caracterizando numa primeira análise, o cumprimento parcial da meta estabelecida.
Registra-se, como justificativa fundamentada, que esta Delegatária adotou corretamente todos
os procedimentos para aplicação do questionário, apresentando-o em duas Reuniões Plenárias
consecutivas aos membros presentes, além do envio por via eletrônica e postal, com Aviso de
Recebimento a todos os membros do CBH Paranaíba. No entanto, salvo melhor entendimento,
não se pode atribuir à ABHA uma sumária penalização para este indicador, uma vez que o seu
cumprimento está totalmente condicionado à disponibilidade de terceiros (membros do
Comitê), tornando-se indesejável cobranças exageradas para tal finalidade.

INDICADOR 2
RECONHECIMENTO SOCIAL
Referência: 31.12.2012
AVALIAÇÃO

2.1 - AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS

PESO

10

META

9

REALIZADO

8,64

DATA
%

6ª Extraordinária (23-24.10.2012)
10ª Ordinária (13-14.12.12)

96,00
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Pela justificativa apresentada, espera-se também uma ponderação na análise desse indicador.
O resultado ilustrado no quadro acima reflete a média das notas atribuídas por aqueles que
responderam ao questionário, cuja síntese das avaliações individuais pode ser acessada em
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/ResultadoAvaliacaoABHA.pdf.
INDICADOR 3 - GERENCIAMENTO INTERNO
3.1 - Pontualidade quanto ao cumprimento das obrigações contratuais.
Indicador que retrata o atendimento às datas previstas para o cumprimento das obrigações
previstas no Calendário Anual de Atividades.
Está prevista a apresentação do Relatório Anual de Execução do Contrato de Gestão e da
Prestação de Contas, do ano anterior, além da publicação do extrato da execução físicofinanceira no Diário Oficial da União, respeitando-se as datas-limite no Programa de Trabalho.
Considerando que o Contrato de Gestão entre a ANA e esta Entidade Delegatária foi
formalizado somente em março /2012, e sendo necessário o encerramento do ano para a
consecução das obrigações contratuais, as metas estabelecidas para o exercício presente não
são aplicáveis neste primeiro Relatório, o que, salvo melhor interpretação, não permite a
aferição do resultado alcançado para este indicador.
Aguarda-se, assim, ponderação da situação exposta, ficando, entretanto, a sugestão de
aguardar o período limite de 31 de março do ano corrente, com a publicação do extrato da
execução físico-financeira, para estabelecer a avaliação final do Contrato de Gestão, ano de
referência 2012.
INDICADOR 4 - MOBILIZAÇÃO PARA AS REUNIÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL
4.1 - Mobilização para as Reuniões Plenárias e da Câmara Técnica de Planejamento
Institucional (CTPI) do CBH Paranaíba.
Indicador que objetiva verificar a eficácia da comunicação com os membros do Comitê e suas
instâncias, com o incentivo à participação nos eventos programados, e considerando a
presença de pelo menos 60% (sessenta por cento) dos membros no exercício da titularidade.
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Para os procedimentos de apuração de resultado, 02 (dois) componentes foram estabelecidos,
apresentando-se a seguir, as considerações sobre os resultados alcançados.
Torna-se importante ressaltar que os resultados demonstrados no quadro seguinte ilustram o
comportamento dos membros do CBH Paranaíba quanto à sua participação nas reuniões.
Pode ser observado que a presença dos membros mantém um registro de queda, ensejando
legítima discussão sobre o assunto por parte do Comitê, na expectativa de corrigir eventuais
razões para um comportamento de aparente desmotivação.
Mantendo a análise do Item 2.1, registra-se também como justificativa que todos os
procedimentos regimentais foram adotados em relação à convocação dos membros, além do
esforço adicional de contatos por via eletrônica e chamadas telefônicas, no sentido de procurar
incentivá-los à participação. De forma análoga, não se pode atribuir à ABHA a sumária
penalização para este indicador, uma vez que o seu cumprimento está totalmente condicionado
à disponibilidade de terceiros (membros do Comitê).
Embora com interpretação tardia, a meta estabelecida de 60% para este indicador deveria ser
revista, ao se considerar que a exigência de quórum para as reuniões plenárias corresponde,
em segunda convocação, à metade da composição do Comitê e, no caso da CTPI, nem sequer
há exigência de quórum para a realização dos trabalhos.
Os documentos regimentais do CBH Paranaíba e da Câmara Técnica estão disponíveis em
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201234_RegimentoInterno.pdf), e
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/Deliberacoes/Deliberacao_201235_RegimentoCTPI.pdf.

Pede-se, assim, que se considerem as ponderações expostas para análise deste indicador,
caracterizando o cumprimento total das metas estabelecidas.
Reuniões Plenárias
Conforme já mencionado, foram

realizadas 05 (cinco)

Reuniões Plenárias,

sendo

consideradas, no entanto, para efeito de cumprimento de metas, a realização de duas reuniões
ordinárias e uma extraordinária.
Pelas informações abaixo, constata-se que apenas a 10ª Reunião Ordinária não se atingiu a
presença mínima de 60%.
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Câmara Técnica de Planejamento Institucional (CTPI)
Igualmente, foi demonstrada a realização de 04 (quatro) reuniões da CTPI, conforme
calendário do Comitê.
Pela demonstração seguinte, duas das reuniões não apresentaram a presença mínima de 60%
dos membros da Câmara Técnica.
INDICADOR 4
MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Referência: 31.12.2012
AVALIAÇÃO

4.1 - MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES
PLENÁRIA

PESO

CTPI
3,5

META

3

4

REALIZADO

5

4

(10-11.05.12 = 60%)

(09.05.12 = 73%)

(28-29.06.12 = 62%)

(10.08.12 = 40%)

(16-17.08.12 = 56%)

(04-05.10.12 = 53%)

(23-24.10.12 = 58%)

(12.12.12 = 60%)

DATA

(13-14.12.12 = 51%)

%

66,67

50,00

4.2 - Boletim eletrônico mensal.
Indicador que objetiva verificar a elaboração do boletim eletrônico veiculado mensalmente e a
avaliação de seu conteúdo pelos membros do CBH Paranaíba.
Para aferição da execução do objeto em análise, e como resultado da avaliação do conteúdo
veiculado, utilizou-se como ferramenta a aplicação de um questionário, aplicado conjuntamente
com a avaliação tratada no Item 2.1. O modelo do questionário pode ser acessado em
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/QuestionarioAvaliacao.pdf.
Para os procedimentos de apuração de resultado, 02 (dois) componentes foram estabelecidos,
apresentando-se a seguir, algumas considerações. Os boletins podem ser acessados em
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/Boletins.aspx.
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Frequência de publicação
A meta projetada consiste na veiculação mensal do boletim, porém, considerando a vigência do
Contrato de Gestão, somente é possível de análise o período posterior a março/2012, ocasião
da assinatura do contrato. Dessa forma, há de se ponderar a meta estabelecida, considerando
o período de avaliação em 10 (dez) meses.
Vale lembrar que a veiculação do informativo se dá no início de cada mês, tendo como
referência o mês anterior. Por tal razão, em dezembro/2012 foram publicadas (02) duas
edições, uma com base nas informações de novembro, e a outra, do período de dezembro.
O quadro abaixo demonstra o resultado, lembrando que já está expresso o ajuste da meta
relacionada à frequência. Nota-se o cumprimento parcial da meta projetada.
Avaliação do conteúdo
O quadro apresenta a média das notas atribuídas pelos membros que se dispuseram à
avaliação, cuja síntese das avaliações individuais pode ser acessada no link seguinte:
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/ResultadoAvaliacaoBoletim.pdf.

INDICADOR 4
MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Referência: 31.12.2012
AVALIAÇÃO

4.2 - BOLETIM MENSAL
FREQUÊNCIA

AVALIAÇÃO

PESO

1,5

1,5

META

10

10

REALIZADO

8

7,96

PERÍODO

Maio a Dezembro (2)

%

80,00

6ª Extraordinária (23-24.10.12)
10ª Ordinária (13-14.12.12)

79,60

4.3 - Página eletrônica.
Indicador que objetiva verificar a qualidade das informações inseridas no sítio eletrônico do
Comitê (http://www.paranaiba.cbh.gov.br/), destacando-se o conteúdo e sua atualização:
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À semelhança do boletim informativo, e considerando-se o período posterior a março/2012, há
de se ponderar a meta estabelecida, ajustando-a para um período de 10 (dez) meses.
O quadro abaixo demonstra o resultado alcançado, lembrando que também já está expresso o
ajuste da meta em relação ao período a ser analisado. Pode-se observar o cumprimento parcial
da meta projetada. Efetivamente, os trabalhos de alimentação da página por esta Entidade
começaram a partir de abril/2012.

INDICADOR 4
MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Referência: 31.12.2012
AVALIAÇÃO

4.3 - PÁGINA ELETRÔNICA

PESO

2,5

META

10

REALIZADO

9

PERÍODO

Abril a Dezembro

%

90,00

4.4 - Vídeo Institucional.
Indicador que objetiva verificar o cumprimento da produção de vídeo institucional
O material produzido registra o cumprimento da meta, e está disponível na página eletrônica,
acessado em http://www.paranaiba.cbh.gov.br/GalerioFotosVideo.aspx.

INDICADOR 4
MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Referência: 31.12.2012
AVALIAÇÃO

4.4 - VÍDEO INSTITUCIONAL

PESO

0,5

META

1

REALIZADO

1

PERÍODO

Dezembro

%

100,00
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4.5 - Material Gráfico.
Indicador que objetiva verificar o cumprimento da confecção de material gráfico.
Vale ressaltar que neste primeiro ano de contrato, o material produzido teve como foco a
mobilização para o Processo Eleitoral, estando disponíveis na página eletrônica, acessado em
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/FolderRioParanaibaPag01.jpg
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/FolderRioParanaibaPag02.jpg
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/CartazProcessoRioParanaiba.jpg.

INDICADOR 4
MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Referência: 31.12.2012
AVALIAÇÃO

4.5 - MATERIAL GRÁFICO

PESO

0,5

META

1

REALIZADO

2

PERÍODO

Junho

%

100,00

INDICADOR 5 - REPRESENTATIVIDADE NO PLENÁRIO DO CBH PARANAÍBA
Indicador que objetiva a verificação da eficácia da mobilização social com vistas ao Processo
Eleitoral, refletida na representatividade dos segmentos dos poderes públicos municipais, dos
usuários de recursos hídricos e das organizações civis participantes do processo de escolha
dos novos membros do CBH Paranaíba.
Vale lembrar inicialmente que as normas, procedimentos e critérios para o processo de escolha
e indicação dos membros para a nova gestão foram estabelecidos pela Deliberação Nº 26, do
CBH Paranaíba, de 8 de novembro de 2011, podendo ser acessada na página eletrônica em
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201126.pdf.
Para análise deste indicador, é importante ressaltar os tópicos diretamente relacionados com a
inscrição, habilitação e escolha de membros, dispostos no Capítulo III da referida Deliberação.
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O processo de mobilização social concentrou-se no período julho-setembro/2012, viabilizado
pela contratação terceirizada de 12 (doze) Mobilizadores, distribuídos geograficamente em
pontos estratégicos da área da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
Ressalta-se que as decisões envolvendo o processo foram formalizadas por atos da Diretoria
e/ou da Comissão Eleitoral do Comitê, com a devida publicidade. Particularmente em relação
às inscrições, o resultado final encontra-se disposto no Edital Nº 05/2012 e no Edital Nº
08/2012, disponíveis em http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/Edital_n_05_2012.pdf e
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/editais/EditalDeConvocacaoN_082012.pdf.
Dessa forma, as informações contidas nos mencionados editais devem servir de comprovação
para análise de todos os itens deste indicador.
5.1 - Segmento do Poder Público Municipal.
Indicador que representa o percentual de municípios inscritos no Processo Eleitoral, com
expressão da corresponde abrangência populacional da representação eleita.
Considerando novamente as decisões plenárias do Comitê reportadas no Item 1.3, e em
particular, o adiamento das Plenárias do segmento do Poder Público Municipal para abril/2013,
registrado em Ata (http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/atas/Ata06aRE_23e24.10.2012.pdf),
entende-se que as metas projetadas para esta análise deixaram de ser aplicáveis neste
primeiro Relatório, não permitindo a aferição do resultado alcançado para este indicador.
Justifica-se ainda, que no caso específico do poder municipal, os procedimentos emanados em
deliberação isentam os representantes dos municípios de inscrição prévia ao processo de
eleição. As inscrições acontecer-se-iam quando da realização das Plenárias Setoriais.
Ademais, em função do grande peso deste item de análise, com impacto marcante na
avaliação final do indicador, fica a expectativa de ponderação das considerações expostas, no
sentido de não haver penalização nos resultados alcançados.
Como informação adicional, as Plenárias Setoriais do Poder Público Municipal dos Estados de
Goiás e Minas Gerais já estão agendadas, respectivamente, para os dias 09 e 11 de abril de
2013, conforme comunicação da Coordenação da Comissão Eleitoral do CBH Paranaíba,
através do Ofício Circular nº 313/2012, de 27 de dezembro de 2012.
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5.2 - Segmento de Usuários.
Indicador que representa o número de inscrições realizadas para o Processo Eleitoral, por
usuários de recursos hídricos no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
Para aferição do cumprimento das metas, o segmento usuário foi dividido em 02 (dois)
componentes retratando as seguintes atividades: 1) irrigação e demais usos agropecuários,
pesca, turismo e lazer, e outros usos não consuntivos; e 2) saneamento, indústria e
hidroeletricidade.
O quadro seguinte ilustra os resultados obtidos pela mobilização social, registrando-se o
cumprimento das metas projetadas em ambos os grupos dos componentes usuários.
INDICADOR 5
REPRESENTATIVIDADE NO PLENÁRIO DO CBH PARANAÍBA
Referência: 31.12.2012
5.2 - SEGMENTO DE USUÁRIOS
AVALIAÇÃO

IRRIGAÇÃO, AGROPECUÁRIO,
PESCA E TURISMO, E USOS NÃO
CONSUNTIVOS

SANEAMENTO, INDÚSTRIA E
HIDROELETRICIDADE

PESO

1,5

1,5

META

75

75

REALIZADO

100

111

%

100,00

100,00

5.3 - Segmento da Sociedade Civil.
Indicador que representa o número de inscrições realizadas para o Processo Eleitoral, por
entidades da sociedade civil com atuação no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
De forma semelhante, o segmento da sociedade civil também se desdobrou em 02 (dois)
componentes: 1) Organizações Técnicas e de Ensino e Pesquisa (OTEP); e 2) Organizações
Não Governamentais (ONG).
O resultado ilustra o cumprimento da meta para o grupo da OTEP, e para o segundo grupo
(ONG), por apenas uma inscrição não se atingiu a projeção inicial, conforme demonstrado.
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INDICADOR 5
REPRESENTATIVIDADE NO PLENÁRIO DO CBH PARANAÍBA
Referência: 31.12.2012
5.3 - SOCIEDADE CIVIL
AVALIAÇÃO
OTEP

ONG

PESO

1

1,5

META

20

35

REALIZADO

22

34

%

100,00

97,14

3 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA
Está aqui demonstrada a movimentação dos recursos financeiros repassados pelo Órgão
Gestor, para o desempenho das atribuições desta Entidade Delegatária, em cumprimento do
Programa de Trabalho do Contrato de Gestão em curso.
Ressalta-se que as informações seguintes se traduzem como simples demonstrativos, não
tendo conotação fiscal ou contábil.
3.1 - EXTRATO SIMPLIFICADO DE RECEITA E DESPESA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012
DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITA E DESPESA (valores em R$)
Ano Referência: 2012

RECEITA

DESPESA

Repasse

660.000,00

Rendimento de aplicação financeira

17.159,39

Outras movimentações

183,91

Subtotal

677.343,30

Operacional

326.109,51

Subtotal

326.109,51

SALDO FINAL

351.233,79
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3.2 - EXTRATO POR NATUREZA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS CONFORME A NATUREZA DE GASTO
Ano referência: 2012
NATUREZA DA DESPESA

TOTAL (R$)

Vencimento - Pessoal Civil

25.108,92

Obrigações patronais

11.619,32

Diárias

39.085,20

Material de consumo

7.495,26

Passagens e despesas com locomoção

2.230,53

Outros serviços de terceiros - Pessoa Física

18,00

Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

225.471,59

Equipamentos e material permanente

15.080,69

TOTAL GERAL

326.109,51

3.3 – EXTRATO POR FINALIDADE DAS AÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A FINALIDADE DAS AÇÕES
Ano referência: 2012
FINALIDADE

TOTAL (R$)

Viabilização de reuniões

54.004,25

Processo eleitoral

180.018,46

Custeio administrativo

77.006,11

Equipamentos

15.080,69
TOTAL GERAL

326.109,51
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a apresentação dos resultados alcançados neste Relatório de Gestão foram observadas
as considerações dispostas no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão, sem, contudo,
querer expressar qualquer conotação conclusiva sobre o desempenho desta Entidade
Delegatária.
Ademais, este relatório retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, ressaltando
que os documentos comprobatórios encontram-se à disposição na sede desta Associação, em
Araguari - MG.
Como informação adicional, em 2012 foram efetuadas 02 (duas) visitas técnicas para
acompanhamento da execução do Programa de Trabalho, realizadas em 27 de junho e 25 de
setembro, cujos resultados encontram-se formalizados, respectivamente, pela Nota Técnica nº
058/2012/ANA/SAG, de 13 de julho de 2012, e pela Nota Técnica nº 112/2012/ANA/SAG, de 10
de dezembro de 2012.
Nessas duas visitas técnicas mencionadas estiveram presentes representantes do Grupo de
Acompanhamento do Contrato de Gestão, em âmbito do CBH Paranaíba, devidamente
instituído pela Deliberação Nº 30, e aletrada pela Deliberação Nº 33, conforme visualizada em
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201230.pdf e
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201233.pdf.

Araguari - MG, 28 de janeiro de 2013.

ORIGINAL ASSINADO
Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino
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