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CONTRATO DE GESTÃO 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - ANO BASE 2010 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/09 

PERÍODO JANEIRO - DEZEMBRO / 2010 

 

Este documento apresenta o Relatório Anual de Execução da Associação Multissetorial de 

Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari - ABHA, referente ao 

período jan-dez/2010, conforme Contrato de Gestão Nº 002/09, com o comparativo específico 

entre metas e resultados, demonstrando, ainda, a evolução das despesas com os recursos 

financeiros da cobrança pelos usos dos recursos hídricos e listando as principais atividades 

realizadas para atendimento ao respectivo Programa de Trabalho. 

 

1 - CONTRATO DE GESTÃO 
 
O Contrato é um acordo de vontades bilateral, de direito civil, celebrado entre a ABHA, 

enquanto Entidade equiparada à Agência de Bacia, e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 

IGAM, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari - CBH Araguari, onde 

há a estipulação de metas e resultados a serem alcançados em determinado período, 

avaliados mediante indicadores, com o objetivo de assegurar autonomia técnica, administrativa 

e financeira, descentralizando a fiscalização e o controle das atividades relacionadas com a 

gestão de recursos hídricos. 

 
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 Bacia, no âmbito 

do CBH Araguari, contribuindo, por meio da aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelos 

usos da água, para a melhoria das condições quantitativas e qualitativas dos recursos hídricos 

na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. 

 
1.2 - PROGRAMA DE TRABALHO 
 
O programa é um documento onde constam as metas pactuadas entre o IGAM e a ABHA, 

estabelecendo critérios de avaliação e o percentual mínimo de pontuação que deverão ser 

alcançados para a obtenção de uma 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, o peso corresponde a cada Indicador de 

Desempenho.  

 
Por fim, a estrutura de avaliação estabelece um Conceito Geral que caracteriza o desempenho 

da ABHA em relação à execução do Contrato de Gestão num período determinado, calculado 

da seguinte forma: Ótimo: Nota Geral maior ou igual a 9; Bom: entre 7 e 8,99; Regular: entre 5 

e 6,99; e Insuficiente: Nota Geral menor que 5. 

 
2.2 - RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
a) Conteúdo atualizado em website 

Indicador que objetiva disponibilizar informações atualizadas do CBH Araguari, da ABHA, do 

Contrato de Gestão e do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - 

SEGRH/MG na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. 

 
Dos itens que compõem os procedimentos de apuração de resultados, estabeleceu-se como 

meta a disponibilização atualizada de oito itens, cujo detalhamento é demonstrado a seguir: 
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari 

Estão dispostos os registros do CBH Araguari em relação à documentação de funcionamento, 

às atas das Assembleias e às decisões proferidas na página eletrônica 

http://www.cbharaguari.org.br; 

 
Entidade equiparada à Agência de Bacia - ABHA 

De igual forma, estão dispostas informações da ABHA em relação à sua documentação formal 

na página http://www.abhaaraguari.org.br. Pela página do CBH Araguari é, também, possível o 

acesso ao endereço da ABHA; 

 
Cadastro de usuários 

Na fase inicial da cobrança pelos usos dos recursos hídricos alguns ajustes na base de dados 

do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH foram necessários, inclusive 

com a expectativa de cadastramento de novos usuários outorgados, fato que não se 

concretizou. Assim, não foi possível a consolidação de todas as informações relativas ao 

cadastro de usuários; 

 
Cobrança e arrecadação 

As informações sobre o total anual de valores originários da cobrança pelos usos das águas 

podem ser obtidas na página http://www.abhaaraguari.org.br/?pg=cobranca; 

Estudos e projetos 

Alguns assuntos específicos conduzidos pelo CBH Araguari e pela ABHA estão 

disponibilizados. Dentre eles, 

 Estudos de equiparação à Agência de Bacia:  

http://cbharaguari.org.br/olm/pdf/publicacoes/Relatório%20Estudo%20Equiparação%20

ABHA.pdf; 

 Metodologia e impactos da cobrança pelos usos dos recursos hídricos: 

http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=cobranca; 

 Seminário de Águas Subterrâneas, com as palestras apresentadas: 

http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=noticias&id=46. 

 
Investimentos na Bacia Hidrográfica 

Um quadro demonstrativo dos projetos e ações que retratam os investimentos efetivos e 

previstos está acessível em http://www.cbharaguari.org.br/?olm=apresentacao. 

http://www.cbharaguari.org.br/
http://www.abhaaraguari.org.br/
http://www.abhaaraguari.org.br/?pg=cobranca
http://cbharaguari.org.br/olm/pdf/publicacoes/Relatório%20Estudo%20Equiparação%20ABHA.pdf
http://cbharaguari.org.br/olm/pdf/publicacoes/Relatório%20Estudo%20Equiparação%20ABHA.pdf
http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=cobranca
http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=noticias&id=46
http://www.cbharaguari.org.br/?olm=apresentacao
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Legislação de recursos hídricos 

O acervo legal que disciplina a matéria pode ser encontrado no endereço 

http://www.abhaaraguari.org.br/?pg=legislacao; 

 
Contrato de Gestão 

O Contrato de Gestão Nº 002/2009, de 2 de dezembro de 2009, celebrado entre o IGAM e a 

ABHA, apresenta o Programa de Trabalho no exercício das funções de Agência de Bacia no 

âmbito do CBH Araguari, com as metas a serem alcançadas por meio da aplicação dos 

recursos oriundos da cobrança pelos usos da água, está disponível em 

http://www.cbharaguari.org.br/?olm=contrato. 

 
b) Consulta às páginas eletrônicas 

Estabelece metas de acessos mensais às páginas eletrônicas do CBH Araguari e da ABHA, 

cujo resultado pode ser abaixo demonstrado: 

 

NÚMERO DE VISITAS ÀS PÁGINAS ELETRÔNICAS 

MÊS ABHA  CBH Araguari Total 

Janeiro 21 22 43 

Fevereiro 9 22 31 

Março 23 62 85 

Abril 48 86 134 

Maio 35 53 88 

Junho 298 574 872 

Julho 343 535 878 

Agosto 333 617 950 

Setembro 344 616 960 

Outubro 333 635 968 

Novembro 778 1.174 1.952 

Dezembro 652 983 1.635 

TOTAL 3.217 5.379 8.596 

Fonte: Ldois Comunicação e Marketing 

   
 
 
 
 
 

http://www.abhaaraguari.org.br/?pg=legislacao
http://www.cbharaguari.org.br/?olm=contrato
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AVALIAÇÃO 

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES 

NOTA 
CONTÉUDO 

DISPONIBILIZADO 
E ATUALIZADO 

CONSULTAS 
ÀS PÁGINAS 

ELETRÔNICAS 
FINAL 

  

PESO 

9,3 

6 4 

2010 

Meta 8 2.000 

Efetivo 7 8.596 

Nota 8,8 10,0 

 
 
INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 
a) Relatório sobre a gestão na Bacia do Rio Araguari 

Indicador que tem por finalidade a publicação técnica de dados anuais sobre a situação quali-

quantitativa dos recursos hídricos da bacia hidrográfica, com a verificação dos indicadores 

construídos para acompanhamento do Plano Diretor de Recursos Hídricos e com subsídios 

para os órgãos gestores. Vale registrar que neste primeiro momento não houve publicação 

impressa de grande parte do material disponibilizado, prevendo-se a partir do próximo período 

de avaliação a geração desse material. 

 
Dos itens que compõem os procedimentos de apuração de resultados, estabeleceu-se como 

meta a publicação atualizada de oito itens, conforme apresentado a seguir: 

 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari 

Os registros do Comitê em relação à documentação de funcionamento e deliberações, assim 

quanto às realizações estão dispostos na página http://www.cbharaguari.org.br; 

 
Entidade equiparada à Agência de Bacia - ABHA 

Informações gerais da ABHA em relação à sua organização e às realizações podem ser 

encontradas em http://www.abhaaraguari.org.br, e também na página do CBH Araguari é 

possível o acesso ao endereço da ABHA. 

 
 

http://www.cbharaguari.org.br/
http://www.abhaaraguari.org.br/
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Cobrança pelos usos da água 

Informações dos estudos desenvolvidos sobre a metodologia e impactos da cobrança, bem 

como o balanço arrecadação/aplicação dos recursos estão dispostas em 

http://www.abhaaraguari.org.br/?pg=cobranca e 

http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=cobranca. 

 
Investimentos 

O demonstrativo que ilustra a situação dos projetos e ações já desencadeados pode ser 

visualizado em http://www.cbharaguari.org.br/?olm=apresentacao. 

 
Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Araguari 

Os estudos diagnósticos e prognósticos, além da proposição do Sistema de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari podem ser encontrados em 

http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=planos, com acesso também pela página da 

ABHA. 

 
Como meta inicial, havia o interesse de publicação de outros três itens, sobre os quais estão 

expostas abaixo as razões que motivaram o não atingimento: 

 
Cadastros dos usos dos recursos hídricos - situação exposta anteriormente; 

Outorgas de direito de uso das águas - na expectativa de consolidação dos usuários 

cadastrados, permanecia igual intenção de se ter a disponibilização de novas outorgas de 

direito concedidas. Não foi possível tal consolidação; 

Enquadramento dos corpos d´água em classes - projeto em análise no FHIDRO com a 

expectativa de aprovação, o que, de fato, não ocorreu. 

 
b) Relatório com subsídios para ações de regulação  

Enumera os subsídios para as ações de regulação dos órgãos gestores quanto a: 

cadastramento de usuários; enquadramento dos corpos d’água em classes; processos de 

outorga de direito de uso; arrecadação e repasse dos valores da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos. 

 
Para apuração de resultados, estabeleceu-se como meta a abordagem sobre os seguintes 

itens: 

 

http://www.abhaaraguari.org.br/?pg=cobranca
http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=cobranca
http://www.cbharaguari.org.br/?olm=apresentacao
http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=planos
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Cobrança pelos usos da água 

Esforços foram mantidos no sentido de aperfeiçoar o processo da cobrança pelos usos dos 

recursos hídricos, considerando o cadastramento de usuários junto ao CNARH, a situação de 

novas outorgas de direito concedidas e os esclarecimentos sobre a necessidade de revisão de 

vazões outorgadas, além de eventual ajuste em situações particularizadas com falhas no 

sistema de lançamento na base de dados. 

Por outro lado, conforme mencionado anteriormente, os estudos sobre a metodologia e os 

impactos da cobrança, bem como o balanço arrecadação/aplicação dos recursos estão 

dispostas em http://www.abhaaraguari.org.br/?pg=cobranca e 

http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=cobranca. 

 
Em relação aos demais itens (cadastros dos usos dos recursos hídricos, outorgas de direito de 

uso das águas e enquadramento dos corpos d´água em classes), não foi possível desenvolver 

ações mais efetivas como forma de subsidiar a gestão dos recursos hídricos na Bacia do 

Araguari. Contudo, vale ressaltar a expectativa de aprovação do projeto que se encontra em 

análise no FHIDRO, além da disponibilidade da ABHA em poder contribuir com o sistema de 

informação do IGAM, dando suporte no lançamento de dados na base do CNARH. 

 

AVALIAÇÃO 

INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO 
E GESTÃO 

NOTA 
RELATÓRIO 

SOBRE A 
SITUAÇÃO DA 

BACIA 

RELATÓRIO 
COM 

SUBSÍDIOS 
PARA AÇÕES 

DE 
REGULAÇÃO 

FINAL 

  

PESO 

4,8 

6 4 

2010 

Meta 8 4 

Efetivo 5 1 

Nota 6,3 2,5 

 
 
INDICADOR 3 - COBRANÇA PELOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
a) Valor desembolsado sobre o valor transferido pelo Órgão Gestor 

Indicador que tem como objetivo desenvolver metas progressivas visando maior eficiência na 

aplicação do valor repassado à ABHA pelo IGAM. 

http://www.abhaaraguari.org.br/?pg=cobranca
http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=cobranca
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Os valores envolvidos para apuração dos resultados quanto ao cumprimento das metas 

estabelecidas seguem os critérios assim definidos:  

VD - Valor desembolsado = R$ 255.515,15 

VT - Valor transferido (com aplicação financeira) = R$ 3.190.659,38 

VD x 100 / VT = 8,01 % 

 
b) Recursos de contrapartida alavancados com a cobrança pelos usos da água 

Estabelece metas para aumentar a participação de investimentos externos com a aplicação 

dos recursos da cobrança pelos usos da água. 

 
No período de apuração foram considerados dois projetos estruturais (ver Capítulo 4): 

 Ampliação do Horto Florestal de Ibiá no valor total de R$ 136.085,31, com contrapartida 

da prefeitura local de R$ 21.788,00; 

 Conservação, manejo e gestão participativa na Sub-bacia do Rio Misericórdia, em Ibiá, 

com recursos financeiros do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico) no valor R$ 226.200,00 e com contrapartida da ABHA de R$ 250.000,00. 

 
Os valores envolvidos para apuração dos resultados quanto ao cumprimento das metas 

estabelecidas seguem os critérios definidos abaixo, e podem ser demonstrados pelo quadro 

disponível em: http://www.cbharaguari.org.br/?olm=apresentacao: 

 
CP - Recursos financeiros de contrapartida para ações estruturais = R$ 247.988,00 

CB - Recursos financeiros da cobrança para ações estruturais = R$ 364.297,31 

CP / (CB + CP) x 100 = 40,50 % 

 

AVALIAÇÃO 

INDICADOR 3 - COBRANÇA PELO 
USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

NOTA 
VALOR 

DESEMBOLSADO 
SOBRE VALOR 
TRANSFERIDO 

(%) 

RECURSOS DAS 
CONTRAPARTIDAS 
ALAVANCADAS (%) 

FINAL 

  

PESO 

10,0 

6 4 

2010 

Meta 7,5 3,0 

Efetivo 8,01 40,50 

Nota 10,0 10,0 

http://www.cbharaguari.org.br/?olm=apresentacao


 

 

Página 09/14 

INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO 
 
a) Cumprimento das obrigações contratuais  

Indicador que reflete a apresentação, nas datas previstas, do Relatório de Execução, da 

Prestação de Contas e do registro do extrato do demonstrativo financeiro do Diário Oficial do 

Estado de Minas Gerais (acesso em http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/25861), 

além da pontualidade no encaminhamento da previsão de receitas para o ano seguinte e da 

aprovação de eventual termo aditivo ao Contrato de Gestão, com vistas à alocação de recursos 

financeiros. 

 
Para apuração dos resultados estabeleceu-se como metas a pontualidade no cumprimento das 

obrigações contratuais. Como se trata do início da implantação da cobrança pelos usos dos 

recursos hídricos, entende-se que as metas foram atingidas. No entanto, foi considerado que 

em apenas um subindicador não se atingiu a pontuação. 

 
b) Agilidade na contratação das ações previstas no Plano de Aplicação 

Reflete a eficiência administrativa da ABHA, através do cumprimento de metas de execução do 

Plano de Aplicação aprovado. 

 
Das contratações previstas, em número de dez, foram considerados os projetos seguintes 

firmados durante o período de avaliação. O demonstrativo das ações previstas está acessível 

em http://www.cbharaguari.org.br/?olm=apresentacao: 

 Ampliação do Horto Florestal de Ibiá; 

 Conservação, manejo e gestão participativa na Sub-bacia do Rio Misericórdia, em Ibiá, 

com recursos do CNPq; 

 Estrutura Organizacional e Plano de Cargos e Salários da ABHA. 

 
Há de se considerar, adicionalmente, que houve pequeno investimento na ampliação da sede 

administrativa da ABHA. 

 
A pontuação deste subindicador seguiu o seguinte critério:  

P90 - Número de contratações após aprovação do Plano de Aplicação = 3 

PT - Número de contratos selecionados e aprovados = 10 

P90 / PT x 100 = 30,00 % 

 

http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/25861
http://www.cbharaguari.org.br/?olm=apresentacao
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AVALIAÇÃO 

INDICADOR 4 - 
GERENCIAMENTO INTERNO 

NOTA 
PONTUALIDADE 

QUANTO AO 
CUMPRIMENTO 

DAS 
OBRIGAÇÕES 

AGILIDADE NA 
CONTRATAÇÃO 
DAS AÇÕES NO 

PLANO DE 
APLICAÇÃO (%) 

FINAL 

  

PESO 

9,0 

5 5 

2010 

Meta 5 20,0 

Efetivo 4 30,0 

Nota 8,0 10,0 

 
 
INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL 
 
a) Avaliação dos membros do CBH Araguari 

Indicador que sintetiza a avaliação, pelos membros do CBH Araguari, das atividades exercidas 

pela ABHA, considerando aspectos técnicos e administrativos. 

 
O resultado apurado encontra-se no quadro abaixo, retratando que parte dos membros titulares 

do CBH Araguari não encaminhou a Ficha de Avaliação. 

 
b) Comunicação social 

Enumera o volume de matérias, de espaços para divulgação e de programas sobre temas 

específicos, como forma de aumentar a inserção do tema “Gestão de Recursos Hídricos” nos 

órgãos de imprensa ou na mídia da Bacia do Araguari. 

 
Dos itens que compõem os procedimentos de apuração de resultados, estabeleceu-se como 

meta a disponibilização de doze produtos com a divulgação das ações e atividades do CBH 

Araguari, cujo detalhamento é demonstrado a seguir: 

 
Despoluição do Rio Paranaíba- http://www.abhaaraguari.org.br/index.php?pg=galeria&id=30; 

 

Reunião com consultores ambientais- 

http://www.abhaaraguari.org.br/olm/arquivos/artigos/Convite%20Reunião%20Consultores%20_

16.06.10%20e%2017.06.10%20e%20Patrocínio_.pdf; 

http://www.abhaaraguari.org.br/index.php?pg=galeria&id=30
http://www.abhaaraguari.org.br/olm/arquivos/artigos/Convite%20Reunião%20Consultores%20_16.06.10%20e%2017.06.10%20e%20Patrocínio_.pdf
http://www.abhaaraguari.org.br/olm/arquivos/artigos/Convite%20Reunião%20Consultores%20_16.06.10%20e%2017.06.10%20e%20Patrocínio_.pdf
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Acompanhamento da arrecadação da cobrança 

http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=planos; 

 
Projeto de ampliação do Horto municipal de Ibiá - MG  

http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=noticias&id=26; 

 
CBH Araguari participa de 5ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba 

http://www.abhaaraguari.org.br/index.php?pg=ultimas_noticias&id=11; 

 
IGAM estabelece procedimentos e critérios para outorga de direito de uso da água 

http://www.abhaaraguari.org.br/index.php?pg=ultimas_noticias&id=7; 

 
Semana da Água em Goiás 

http://www.abhaaraguari.org.br/index.php?pg=ultimas_noticias&id=10; 

 
Entrevista sobre a cobrança pelos usos de recursos hídricos 

http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=planos; 

 
Encontro Regional - Lixo e Cidadania em Araxá 

http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=noticias&id=39; 

 
Gincana ambiental “Amigos do Meio Ambiente”  

http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=noticias&id=45 

http://www.abhaaraguari.org.br/index.php?pg=galeria&id=46; 

 
Seminário de Águas Subterrâneas 

http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=noticias&id=46; 

 
Inserção de noticias em diversas outras páginas 

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/903-igam-e-agencia-de-bacia-

do-araguari-assinam-contrato-de-gestao 

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/803-bacia-do-rio-araguari-

debate-cobranca-pelo-uso-da-agua. 

 

 

 

http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=planos
http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=noticias&id=26
http://www.abhaaraguari.org.br/index.php?pg=ultimas_noticias&id=11
http://www.abhaaraguari.org.br/index.php?pg=ultimas_noticias&id=7
http://www.abhaaraguari.org.br/index.php?pg=ultimas_noticias&id=10
http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=planos
http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=noticias&id=39
http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=noticias&id=45
http://www.abhaaraguari.org.br/index.php?pg=galeria&id=46
http://www.cbharaguari.org.br/index.php?olm=noticias&id=46
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/903-igam-e-agencia-de-bacia-do-araguari-assinam-contrato-de-gestao-
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/903-igam-e-agencia-de-bacia-do-araguari-assinam-contrato-de-gestao-
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/803-bacia-do-rio-araguari-debate-cobranca-pelo-uso-da-agua
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/803-bacia-do-rio-araguari-debate-cobranca-pelo-uso-da-agua
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AVALIAÇÃO 

INDICADOR 5 – 
RECONHECIMENTO SOCIAL 

NOTA AVALIAÇÃO 
DOS MEMBROS 
TITULARES DO 
CBH ARAGUARI 

PRODUÇÃO E 
EDIÇÃO DE 
NOTÍCIAS 

PARA WEBSITE 

FINAL 

  

PESO 

8,0 

10 10 

2010 

Meta 27 12 

Efetivo 16 12 

Nota 5,9 10,0 

 

 

2.3 - RESULTADO GERAL 
 

Assim exposto, e conforme a metodologia estruturada para a avaliação final, o quadro abaixo 

demonstra a conceituação geral obtida pela ABHA neste primeiro ano de execução do Contrato 

de Gestão. 

 

 

INDICADOR DE DESEMPENHO PESO 
NOTA NOTA CONCEITO 

FINAL GERAL GERAL 

Disponibilização de informações 2 9,3 

8,0 BOM 

Planejamento e gestão 3 4,8 

Cobrança pelos usos dos recursos hídricos 3 10,0 

Gerenciamento interno 1 9,0 

Reconhecimento social 1 8,0 

 

 

 

 

 



 

 

Página 13/14 

3 - CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DE ARRECADAÇÃO  

 
3.1 - NATUREZA DOS GASTOS 

 

DESPESAS COM RECURSOS DA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO ARAGUARI, CONFORME A NATUREZA DE GASTO, DURANTE O PERÍODO 2010 (valores em reais) 

NATUREZA DA DESPESA 
Operacionalidade Programas em 

Total 
da Agência Recursos Hídricos 

33.90.30 Material de consumo 2.300,20 12.463,81 2.300,20 

33.90.33 Passagens e despesas com locomoção - 980,67 - 

33.90.36 Outros serviços de terceiros - Pessoa Física 3.010,01 - 3.010,01 

33.90.39 Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 76.069,77 21.392,18 76.069,77 

33.90.52 Equipamentos e material permanente - 25.001,20 - 

 

Convênios - 114.297,31 - 

TOTAL 81.379,98 174.135,17 255.515,15 

 

 

3.2 - SÍNTESE DA PARTIÇÃO DOS RECURSOS  

 

VOLUME E PARTIÇÃO DOS RECURSOS - PERÍODO 2010 

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

RECEITA¹ DESPESAS 

3.190.659,38 255.515,15 

Operacionalidade da Agência 239.299,45 7,5% 

81.379,98 

2,6% Custeio Investimento 

81.379,98   

Programas e Ações em Recursos Hídricos 2.951.359,93 92,5% 

174.135,17 

5,5% Custeio Investimento 

34.836,66 139.298,51 

SALDO A TRANSPORTAR 2.935.144,23 

1 - Efetivo até a 3ª parcela, com rendimentos de aplicação financeira no período. 

  



 

 

Página 14/14 

3.3 - EXTRATO FINANCEIRO E ORÇAMENTO 2011   
 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DA COBRANÇA PELOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI - MG, DURANTE O PERÍODO 2010-2011 (valores expressos em R$ 1,00). 

ESPECIFICAÇÃO E RECEITA DESPESAS - 2010 SALDO ORÇAMENTO 2011 

ORIGEM DOS VALORES 2010¹ Custeio Investimento 
EFETIVO 

4ª Parcela 2010² Receita 2011
4
 Total 

Operacionalidade da Agência 239.299 81.380   157.919 86.104 307.294 551.317 

Programas em Recursos Hídricos 2.951.360 34.837 25.001 2.777.225 1.061.952 3.789.956 7.629.133 

Convênios     114.297     
 

  

TOTAL 3.190.659 116.217 139.299 2.935.144
3
 1.148.056

3
 4.097.250 8.180.450 

1 - Efetivo até a 3ª parcela, com rendimentos de aplicação financeira; 
    2 - Valor da 4ª parcela do exercício 2010, com vencimento em jan/2011; 

3 - Valores apropriados no Plano de Aplicação 2010 - Resolução CBH 20, de 16 de abril de 2010; 
4 - Plano de Trabalho 2011 - Resolução CBH 22, de 18 de junho de 2010. 

    

4 - CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Quanto à participação de investimentos externos, vale fazer as seguintes considerações:  
 
Ampliação do Horto Florestal de Ibiá: 

Ampliação projetada para atender a produção de mudas nativas através de objetivos 

específicos, além do controle de qualidade e o estabelecimento de um Plano de Ação para a 

recomposição de áreas em processo de degradação, conforme Plano de Trabalho do 

Convênio, acessível em http://www.cbharaguari.org.br/?olm=convenio; 

 
Cooperação Técnica CNPq e ABHA  

Instrumento com finalidade de concessão de auxílio financeiro ao projeto, também com a 

disponibilização de bolsas de longa duração. A concessão dos recursos é feita diretamente ao 

beneficiário (Analista de Projetos da ABHA) e aos bolsistas selecionados pelo Processo 

Seletivo 011/2010, razão pela qual não houve aporte desses valores em nome da ABHA. 

Acessível em http://www.cbharaguari.org.br/?olm=convenio. 

 
Araguari - MG, 30 de março de 2011. 

 
_____________________                             

Leocádio Alves Pereira 
Diretor Presidente 

http://www.cbharaguari.org.br/?olm=convenio
http://www.cbharaguari.org.br/?olm=convenio

