RESOLUÇÃO DIREC/CBHSF nº 39, de 4 de agosto de 2015

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 no dia 11 de fevereiro de 2015,
em Brasília/DF, 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 003/2015 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, do Plano de Aplicação Plurianual 2013-2015, na
forma prevista nos parágrafos abaixo:

§1º Fica autorizado o remanejamento do valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
previstos na componente “Ações de Gestão” para os seguintes itens:
Item I.1.1.4 - Apoio às atividades da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF: R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
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Item I.1.1.11 - Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais:
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Item I.2.3.2 - Apoio às ações da FPI nos estados da bacia: R$ 600.000,00 (seiscentos
mil reais).

§ 2º O valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) previstos na componente “Ações
de Gestão” será remanejado das rubricas dos seguintes itens:
Item I.1.1.1 - Apoio à Realização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias:
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Item I.1.2.2 - Plano continuado de mobilização: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta
mil reais).
Item I.1.4.1 – Cursos diversos: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Item I.2.1.2 - Estudo sobre a metodologia de cobrança pelo uso da água: R$ 100.000,00
(cem mil reais).
Item I.2.3.1 – Implementação do Sistema de Informações: R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais).
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, deverá ser publicada
no site oficial do CBHSF e levada ao conhecimento dos membros do Comitê.

Maceió/AL, 04 de agosto de 2015.

Anivaldo de Miranda Pinto

José Maciel Nunes de Oliveira

Presidente do CBHSF

Secretário do CBHSF
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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
003/2015

Em reunião da DIREC ocorrida em 04 de agosto de 2015, no município de Maceió/AL (Ajuda memória
em anexo), foi apresentada pela AGB Peixe Vivo a execução financeira do PAP referente ao período de
janeiro a julho de 2015, onde se constatou que o saldo financeiro dos recursos previstos para o apoio à
participação em eventos nacionais e internacionais e apoio às atividades do FPI, para o restante do ano
não seriam suficientes. Diante deste fato, foi decidido pela DIREC a necessidade de realização de
remanejamento de valores nas seguintes rubricas no PAP 2013-2015:
PROPOSTA:
Remanejamento no valor de R$ 900.000,00 (novecentos reais) para a execução em 2015 na
componente - Ações de Gestão para os seguintes itens:
Item I.1.1.4 - Apoio às atividades da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF: R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
Justificativa : para o período de agosto a dezembro 2015 tem previsto nesta rubrica um saldo no valor
de R$ 96.973,71 (noventa e seis mil e novecentos e setenta e três reais setenta e um centavos), que
não será suficiente para apoiar as atividades da DIREC, tendo em vista a grande demanda e os
inúmeros convites que o CBHSF tem recebido para participar de eventos com o objetivo de apresentar
sua experiência na gestão de recursos hídricos.
Item I.1.1.11 - Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais: acréscimo de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Justificativa para participação em eventos como Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica,
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ABRH), dentre outros. Justifica-se, portanto, o
remanejamento para a complementação, passando o valor para R$ 334.148,38 (trezentos e trinta e
quatro mil cento e cento e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos).
Item I.2.3.2 - Apoio às ações da FPI nos estados da bacia acréscimo de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais).
Justificativa: para o ano de 2015 tinha previsto no PAP um valor de rubrica de R$ 876.884,36
(oitocentos e setenta e seis mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) para
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apoio às atividades do FPI. Ao longo dos primeiros 7 meses foram executados o valor de 475.734,44
(quatrocentos e setenta e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) para
a realização de campanhas nos estados da Bahia e de Alagoas. Estão previstas ainda mais uma
campanha em cada estado e a contratação de consultores para dar o apoio nas ações pós campanhas.
Para atender a estas demandas o saldo restante de 2015 no valor de R$ 391.372,18 (trezentos e
noventa e um mil e trezentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) não será suficiente. Diante
deste fato a DIREC deliberou pelo remanejamento do valor complementar de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais).

Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral da AGB Peixe Vivo

ACATADO DIREC/CBHSF

Maceió/AL, 04/08/2015

Anivaldo de Miranda Pinto
Presidente do CBHSF

José Maciel Nunes de Oliveira
Secretário do CBHSF
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