RESOLUÇÃO DIREC/CBHSF nº 40, de 23 de outubro 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$ 100.000,00 (cem mil reais)
previstos na componente “Ações de Gestão” para os seguintes itens:
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Item I.1.1.5 - Apoio às atividades das Câmaras Técnicas (CT) do CBHSF: R$
60.000,00 (sessenta mil reais).
Item I.1.1.10 - Apoio às atividades dos Grupos Técnicos do CBHSF: R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).

§ 2º O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) previstos na componente “Ações de
Gestão” será remanejado da rubrica:
Item I.1.4.1 – Cursos diversos: R$ 100.000,00 (cem 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, 23 de outubro 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
004/2015
Em reunião da DIREC ocorrida em 23 de outubro 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 19 de outubro de 2015, onde se constatou que o saldo financeiro dos recursos
previstos para o apoio às atividades das Câmaras Técnicas e dos Grupos Técnicos do CBHSF para o
restante do ano não seriam suficientes. Diante deste fato, foi decidido pela DIREC a necessidade de
realização de remanejamento no valor de R$ 100.000,00 nas seguintes rubricas no PAP 2013-2015:
PROPOSTA:
Remanejamento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a execução em 2015 na componente Ações de Gestão para os seguintes itens:
Item I.1.1.5 - Apoio às atividades das Câmaras Técnicas (CT) do CBHSF: R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais).
Item I.1.1.10 - Apoio às atividades dos Grupos Técnicos do CBHSF: R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais).
Justificativa: Considerando que o CBHSF está em processo de atualização do seu Plano Decenal de
Recursos Hídricos e que todo o processo está tendo o acompanhamento da Câmara Técnica de Planos,
Programas e Planejamento (CTPPP) e pelo Grupo Apoio Técnico (GAT), a demanda de reuniões
aumentou muito acarretando em execução orçamentária maior que o previsto.

Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral da AGB Peixe Vivo
ACATADO DIREC/CBHSF

Maceió/AL, 23/10/2015

Anivaldo de Miranda Pinto
Presidente do CBHSF

José Maciel Nunes de Oliveira
Secretário do CBHSF
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