RESOLUÇÃO DIREC/CBHSF nº 34 de 11 de julho de 2014

Dispõe sobre a autorização da DIREC à
AGB Peixe Vivo para promover o
remanejamento de valores das rubricas
no Plano de Aplicação Plurianual (PAP)
2013-2015.

A DIRETORIA COLEGIADA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO
FRANCISCO - DIREC/CBHSF reunida nos dias 10 e 11 de julho de 2014 na cidade de
Maceió/AL, no uso de suas atribuições e;
CONSIDERANDO que o Plenário do CBHSF aprovou o Plano de Aplicação Plurianual
- PAP 2013-2015 por meio da Deliberação CBHSF nº 71, de 28/11/2012;
CONSIDERANDO que a Deliberação CBHSF nº 71, de 28/11/2012, prevê, no seu art.
3º,parágrafos 3º e 4º, a possibilidade de remanejamento de valores entre as
atividades de um mesmo componente, e entre componentes.
CONSIDERANDO as informações contidas na Justificativa n.º 001/2014, apresentada
pela AGB Peixe Vivo à DIREC, Anexo Único a esta Resolução.
RESOLVE
Art. 1º Autorizar a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos
Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo a promover o remanejamento de valores previstos na
Componente I (Ações de Gestão) e III (Ações Estruturais) do Plano de Aplicação
Plurianual 2013-2015, na forma prevista nos parágrafos abaixo:
§1º Fica autorizado o remanejamento do valor de R$ 3.020.000,00 (três milhões e
vinte mil reais) previstos na componente “Ações de Gestão” para o item I.1.2.1 Plano Continuado de Comunicação, referente aos itens:
Item I.1.1.1 - apoio a reunião de plenárias: R$120.000,00 previstos para o ano de
2014.
Item I.1.2.3 - plano continuado de educação ambiental: R$ 1.400.000,00 previstos
para os anos de 2014 e 2015, na sua totalidade.

Item I.1.3 - capacitação membros do CBHSF: R$ 920.000,00 previstos para os anos
de 2014 e 2015, na sua totalidade.
Item I.1.4 - capacitação para CBH afluentes: R$ 580.000,00 previstos para os anos de
2014 e 2015, restando o valor de R$ 110.000,00 para o ano de 2014 e o valor de R$
110.000,00 para o ano de 2015.

§2º Fica autorizado o remanejamento valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) previstos na componente “Ações Estruturais”, para item III.3.1 - implantação
de projetos hidroambientais, conforme os itens:
Itens III.2.1, III.2.2 e III.2.3 - Esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana: R$
4.400.000,00 previstos para os anos de 2014 e 2015, na sua totalidade.
Item III.4.2.1 - Serviços e obras especiais demandados da DIREC: R$ 600.000,00
previstos para o ano de 2014.

Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação e deverá ser
publicada no site oficial do CBHSF e levada ao conhecimento dos membros do
Comitê.

Maceió/AL, 11 de julho de 2014.

Anivaldo de Miranda Pinto

José Maciel Nunes de Oliveira

Presidente CBHSF

Secretário CBHSF

ANEXO ÚNICO

Autorização para Remanejamento de valores das rubricas do PAP 2013-2015
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010
Número
JUSTIFICATIVA DE REMANEJAMENTO PAP 2013 - 2015
001/2014

A AGB Peixe Vivo ao constatar a necessidade de ampliação de recursos para a continuidade de
execução do Plano Continuado de Comunicação, para a execução da atualização do Plano da Bacia
e dos projetos hidroambientais, contratados e em contração, apresentou à DIREC as seguintes
propostas de remanejamentos de valores no PAP 2013-2015:
Proposta 1:
Necessidade de R$ 3.020.000,00 (três milhões e vinte mil reais) para continuidade da execução do
Plano de comunicação. No item I.1.2.1 - Plano Continuado de Comunicação tem orçamento para o
ano de 2014 no valor de R$ 662.644,00, sendo necessário a complementação de R$ 1.620.00,00
para 2014 e R$ 1.400.000,00 para 2015, totalizando o valor de R$ 3.020.000,00, para a finalização do
contrato.
Propomos o remanejamento dos seguintes valores dos itens:
Item I.1.1.1 - apoio a reunião de plenárias: R$ 120.000,00 previstos para o ano de 2014, restando o
valor de R$ 292.298,00 para o ano de 2014.
Item I.1.2.3 - plano continuado de educação ambiental: R$ 1.400.000,00 previstos para os anos de
2014 e 2015, na totalidade.
Item I.1.3 - capacitação membros do CBHSF: R$ 920.000,00 previstos para os anos de 2014 e 2015,
na totalidade.
Item I.1.4 - capacitação para CBH afluentes: R$ 580.000,00 previstos para os anos de 2014 e 2015,
restando o valor de R$ 110.000,00 para o ano de 2014, e o valor de R$ 110.000,00 para o ano de
2015.
Proposta 2:
Necessidade de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o ano de 2014 para finalização dos
projetos hidroambientais em execução e execução dos novos projetos hidroambientais, contratados e
em contratação.
No item III.3.1 - implantação de projetos hidroambientais, tem orçamento para o ano de 2014 no
valor de R$ 9.151.000,00 (nove milhões cento e cinquenta e um mil reais).

Até o mês de maio foram executados R$ 3.254.556,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e quatro
mil e quinhentos e cinquenta e seis reais), restando um saldo de R$ 5.896.473,00 (cinco milhões,
oitocentos e noventa e seis mil e quatrocentos e setenta e três reais), que são insuficientes para o
pagamento dos contratos em vigência e para os novos previstos nos processos licitatórios.
Propomos o remanejamento dos seguintes valores nos itens:
Itens III.2.1, III.2.2 e III.2.3 - Esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana: R$ 4.400.000,00 previstos
para os anos de 2014 e 2015.
Item III.4.2.1 - Serviços e obras especiais demandados da DIREC: R$ 600.000,00 previstos para o
ano de 2014.

Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral - AGB Peixe Vivo

ACATADO DIREC/CBHSF

Maceió/AL,11/07/2014

Anivaldo de Miranda Pinto
Presidente CBHSF

José Maciel Nunes Oliveira
Secretário CBHSF

