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1 INTRODUQAO

Este documento visa apresentar uma proposta de trabalho para atuapao da ABHA 

Gestao de aguas por meio da instalagao e operacionalizagao de Escritorio de Apoio aos 

Comites de Bacias Hidrograficas do Distrito Federal, que sera sede dos Comites, com a 

celebragao de parceria junto a Agencia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento 

Basico do Distrito Federal (ADASA). Para isso, no 1° capitulo, tem-se uma contextualizagao 

sobre a ABHA Gestao de Aguas, que opera como entidade equiparada/delegataria ha 15 

anos cuja missao e atuar de forma integrada na gestao dos recursos hidricos, contribuindo 

para o uso sustentavel das aguas, tendo como norte a Bacia Hidrografica do Rio 

Paranaiba, em que esta inserida a Regiao Hidrografica do Rio Paranoa contemplando as 

Bacias Hidrograficas dos Rios Sao Bartolomeu, Paranoa, Descoberto, Corumba e Sao 

Marcos. Apos o diagnostico inicial, o 2° capitulo detalha a proposta de trabalho para 

atendimento das demandas do Edital de Chamamento Publico N° 1/2022 - ADASA.

2 SOBRE A ABHA

A ABHA Gestao de Aguas e uma associagao civil voltada para recursos hidricos, 

sem fins economicos e de interesse social, com a qualificagao juridica e tecnica necessaria 

para exercer fungoes equiparadas de agencia de agua. A entidade tern como missao atuar 

com excelencia na operacionalizagao da politica de recursos hidricos, contribuindo para 

promover o equilibrio entre o progresso dinamico da sociedade e a sustentabilidade hidrica.

Historia
A ABHA foi idealizada em 1996, quando se iniciaram as articulagoes para 

formagao do Comite Estadual da Bacia Hidrografica do Rio Araguari (CBH Araguari - PN2). 

Em decorrencia da legislagao, os Comites de Bacias Hidrograficas nao possuem 

personalidade juridica, diante disso surge a necessidade de um ente designado para 

realizar o apoio administrativo-financeiro e tecnico, que tern como fungao dar vazao ao 

planejamento e as agoes definidas pelos comites. Dessa forma, em 2002, foi, oficialmente, 

criada a atual Associagao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos de Bacias 

Hidrograficas, ABHA Gestao de Aguas, apos a mobilizagao dos usuarios de agua da Bacia 

Hidrografica do Rio Araguari, visando a captagao e aplicagao de recursos para 

operacionalizar as atividades do CBH Araguari.

2.1

&
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2.2 Linha do tempo
• 1996 - Imcio da articulagao para criagao do Comite da Bacia Hidrografica do Rio 

Araguari;

• 1998 - Institui o Comite de Bacia Hidrografica do Rio Araguari, por meio do 

Decreto n° 39.912/1998;

• 2002 - Criagao da Associagao Executiva do Comite da Bacia Hidrografica do Rio 

Araguari;

• 2007 - ABHA torna-se Entidade Equiparada a Agencia de Bacia em Minas Gerais 

por meio da Deliberagao CERH n° 55 de 18 de julho de 2007;

• 2008 - Criagao do Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba;

• 2010 - Inicio da cobranga na Bacia Hidrografica do Rio Araguari;

• 2012 - Contrato de Gestao junto a Agencia Nacional de Aguas e Saneamento 

Basico para gestao do Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba, por meio 

da Resolugao CNRH n° 134 de 15 de dezembro de 2011;

• 2015 - A Prefeitura Municipal de Araguari concede a Titularidade de Utilidade 

Publica a ABHA Gestao de Aguas, por meio da Lei n° 5.644 de 10 de dezembro 

de 2015 -aumentando seu potencial de arrecadagao de recursos;

• 2016 - Titulo de Organizagao da Sociedade Civil de Interesse Publico - 

aumentando suas possibilidades de atuagao;

• 2016 - Inicio cobranga na Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba, em 10 de margo 

de 2016, por meio da Deliberagao n° 61/2016;

• 2016 - Termo de Parceria junto a Agencia Nacional de Aguas para gestao do 

Comite da Bacia Hidrografica do Rio Grande;

• 2017 - Termo de Colaboragao junto a Agencia Nacional de Aguas e Saneamento 

Basico para gestao do Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paranapanema;

• 2018 - ABHA torna-se Entidade Delegataria a Agencia de Agua do CBH 

Paranaiba;

• 2019 - Comite aprova o Plano de Viabilidade Financeira da Bacia Hidrografica do 

Rio Paranaiba, por meio da Deliberagao n° 107/2019.

2.3 Identidade Organizacional
• Missao: Atuar de forma integrada na gestao dos recursos hidricos, contribuindo 

para o uso sustentavel de nossas aguas.
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• Visao: Ser reconhecida anualmente pela indugao do uso sustentavel das aguas 

da Bacia Hidrografica do Rio Parana, por meio da gestao efetiva dos recursos 

hidricos.

• Valores: Conscientizagao da sociedade sobre a importancia do uso racional dos 

recursos hidricos, promogao da gestao participativa, transparencia das agoes, 

afirmagao da credibilidade perante a sociedade, uso responsavel e eficiente dos 

recursos financeiros destinados a entidade, respeito e atendimento aos principios 

constitucionais, e aos principios da preservagao e manutengao dos recursos 

hidricos, melhoria da eficiencia, eficacia dos processes de gestao e da efetividade 

dos resultados.

2.4 Estrutura Organizacional
A ABHA Gestao de Aguas e uma Associagao de usuarios de recursos hidricos, 

por isso, sua estrutura possui tres niveis de organizagao: associados, diretoria executive e 

corpo tecnico-administrativo. O quadra de pessoal da ABHA e composto por profissionais 

qualificados, com experiencia no atendimento de colegiados. Os quadras apresentados 

abaixo constituem atualmente o numero de colaboradores da ABHA, a partir das 

coordenagoes, atuando na Sede (Araguari/MG) e nos escritorios regionais (Itumbiara/GO 

e Marilia/SP), respectivamente.

Quadro 1: Corpo tecnico da ABHA Gestao de Aguas - CBH Araguari

ATRIBUIQOES N°CARGO

1Auxiliar de Servigos Gerais Limpeza e organizagao dos escritdrios

1SecretariaAuxiliar Administrative

1Administrative FinanceiroAnalista Administrative

Apoio tecnico ao Comite, desenvolvimento de Termos de 
Referencias e acompanhamento de projetos

1Coordenagao Tecnica

1Apoio aos departamentos Tecnico e SecretariaEstagiarios

Quadro 2: Corpo tdcnico da ABHA Gestao de Aguas - CBH Paranaiba

ATRIBUIQOES N°CARGO

Limpeza e organizagao dos escriterios 0Auxiliar de Servigos Gerais

3Auxiliar Administrative Compras, Didrias e Secretaria

Administrative Financeiro 1Analista Administrative

Apoio tecnico ao Comite, desenvolvimento de Termos de 
Referencias e acompanhamento de projetos

5Analista Ambiental
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Coordenasao de Controle 
Interne

Mapeamento e analisando processes 1

Coordenagao de Integragao Apoio as Secretarias 1

Apoio aos departamentos Tecnico e Secretaria 2Estagiarios

Quadro 3: Corpo tecnico da ABHA Gestao de Agues - CBH Paranapanema

ATRIBUigOESCARGO N°
Limpeza e organizag§o dos escritorios 1Auxiliar de Servigos Gerais

1Auxiliar Administrative Secretaria

Analista Administrative Financeiro e Recursos Humanos 1

Apoio tecnico ao Comite, desenvolvimento de Termos de 
Referencias e acompanhamento de projetos

1Coordenagao
Comunicagao

de

Os associados a ABHA possuem dois conselhos que os apoiam nas tomadas de 

decisoes em Assembleia Geral - sao eles: o Conselho Administrative e o Conselho Fiscal, 

nestas instancias, alem de representagoes de usuarios, existem tambem convidados de 

outros segmentos que contribuem com o dialogo e embasamento para tomada de decisoes 

da Plenaria.

A Diretoria Executiva da ABHA Gestao de Aguas e responsavel pela coordenagao 

da equipe, articulagao politica e institucional e atividades gerenciais frente aos 

departamentos administrative, financeiro e tecnico da ABHA. Atualmente na organizagao 

institucional se tern urn Diretor Presidente, urn Gerente Administrative e Financeiro, urn 

Gerente Tecnico (cargo vago, atualmente) e quatro coordenadores (tecnico, de controle 

interne, de integragao e de comunicagao).

A ABHA conta com a prestagao de servigos de assessoria juridica especializada, 

de escritorio de contabilidade, de empresa de tecnologia da informagao e de auditoria 

independente.

Formam a base operacional todo corpo de colaboradores lotados para atender os 

contratos de gestao firmados com orgaos gestores com a interveniencia dos comites de 

bacia, divididos em departamentos especificos, tanto para o atendimento das demandas 

administrativas e financeiras (area meio), como das demandas tecnicas (area finalistica).
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Quadro 4: Estrutura Organizacional

| ASSEMBLEIA "1 
GERAL 1

CONSELHO DE
administracAo

-[ Consslho FiscalL

DIRETOR
PRESIDENTE

Assessorin 
Juridicc

Assessoria de 
; Comumcacao j-

Assessoria de Tecnologia da 
bilQimaceo (Terceihzado)

Gorencia 
Adminislrativa e 

Financeira
Gerencia Tocnica

Coorcte ivi qAo
Coordenoqao de Integropoo1 Coordenapao de Integrmjao de Condole 
Regional (Paranapanama) Regional IParanniba) Inlerno

Coord«na«;»o
Tecnica

Apoio
Adminlatrafivo 
a Logistics da 

Viagens
Recursos
Humanos

Analistas

Gcslao 
Documental • 

Patrimonio

Secretada
Executiva

(V-j Secretaila
: Executiva ContabilidadeCoi-u.n|r^;4o |

(Ti»rcr«rr*rto} I

I Financeiro ComprasSupone

2.5 Area de atuagao
2.5.1 Secretaria Executiva

Atualmente a ABHA e responsavel pela secretaria executiva dos CBHs Araguari, 

Paranaiba e Paranapanema. Nesse aspecto, a Associapao organiza e viabiliza a 

participagao de membros em reunioes e eventos, planejando toda a logfstica e 

secretariando as reunioes, realizando seus registros e publicagoes, de forma a organizar a 

parte administrativa das decisoes dos Comites, realizando as comunicagoes oficiais, dando 

apoio nas adequagoes de instrumentos normativos, deliberagoes e regimentos internes.

2.5.2 Area administrativa financeira (area meio)
Para executar as atividades em atendimento as demandas dos comites e as

obrigagoes contidas nos convenios e contratos de gestao, contamos com um corpo 

administrative financeiro para exercer as rotinas diarias dentro dos departamentos de 

logistica e viagens, compras, financeiro, contabil, recursos humanos, gestao patrimonial, e 

licitagoes, mantendo todos os registros e documentagao necessaria as prestagoes de 

contas de cada exerdcio e contratos correspondentes.

2.5.3 Area tecnica ambiental
Com equipe tecnica, a ABHA esta apta a dar vazao aos projetos ambientais nas 

Bacias Hidrograficas de atuagao. A equipe e responsavel por orientar e apoiar o Comite

if
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tecnicamente, desenvolver os projetos e Termos de Referencia, acompanhar a execupao 

de projetos, emitir relatorios e acompanhar a manutenpao ou o resultado apos a finalizapao 

do projeto. Destacamos alguns projetos, dentre outros ja realizados: Pianos de 

Saneamento Basico; Projeto para combate as perdas fisicas de agua; Parceria com 

Programa Produtor de Agua da Agenda Nacional de Aguas e Saneamento Basico; 

Cadastre Tecnico Multifinalitario das redes de abastecimento de agua e esgotamento 

sanitario municipais; Programa de Recuperapao de Nascentes (Buriti); Recuperapao 

Ambiental da area degradadas como o lixao de Santa Juliana; Projeto de recuperapao de 

areas de preservapao como por exemplo, no Corrego Capao da Erva; Programa 

PROURGA (cooperapao mutua Semad/lgam/Comite) visando a diminuipao do passive de 

outorgas em analise pelo Estado de MG; Instalapao de sistema individual de tratamento de 

efluentes domesticos em propriedades rurais, no Distrito Federal; Implantapao de tanque 

de amortecimento de vazao na ETE do Riacho Fundo/DF; Estudo elaborapao de Estudo 

de Conceppao, Projetos Basico e Executive e Estudo Ambiental para o Sistema de 

Esgotamento Sanitario - ESGOTO IV Regiao Norte - Municipio de Senador Canedo, no 

Estado de Goias; entre outros.

2.5.4 Capacitapao
A ABFIA fomenta, junto as Instituipoes e Gestores, a capacitapao tecnica dos 

membros do Comite das Bacias Hidrograficas de atuapao. Entre as areas de expertise 

estao: outorga, desenvolvimento de projetos, captapao de recursos publicos e privados e 

busca por linhas de credito. Vale destacar, ainda, que todos os Comites, em que a ABHA 

atua, possuem Programa de Capacitapao para os membros, desenvolvidos e executados 

pela ABHA.

2.5.5 Comunicapao
A ABHA, com equipe especializada, desenvolve projetos de comunicapao para os 

Comites de atuapao. Todos possuem Pianos de Comunicapao, construidos de forma 

participativa e atualizados a cada cinco anos, que proporcionam o fortalecimento da 

identidade visual; a disseminapao da identidade organizacional; a criapao de padroes 

visuais para fortalecimento de marca; a identificapao e criapao de canais de comunicapao 

com publico externo e interne; alem de tornar os Comites e suas atribuipoes conhecidos 

pela populapao da Bacia Hidrografica. Os eventos e projetos tecnicos tambem contam com 

comunicapao especificas e estrategias de divulgapao e disseminapao.

2.5.6 Eventos
A ABHA tambem possui toda a expertise necessaria na realizapao de grandes 

eventos. Dentro dos Comites de atuapao ja foram promovidos diversos seminaries, 

workshops e palestras, tanto em nivel nacional, quanto internacional, nos formates
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presencial, virtual ou hibrido. E preciso destacar, tambem, a habilidade em organizapao e 

condugao de trabalhos de conciliagao, debates, e solugao de conflitos, buscando consenso 

e definigoes de prioridades por meio de respaldo tecnico, consultas publicas e dialogo. 

2.5.7 Parcerias
A ABHA esta em constante alinhamento junto aos atores da gestao de recursos 

hidricos, visando otimizar os trabalhos nas Bacias Hidrograficas de atuagao. Como 

exemplo, a ABHA realizou uma parceria por meio de urn instrumento, com a interveniencia 

da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiga do Meio Ambiente das Bacias dos 

Rios Paranaiba e Baixo Rio Grande. O Ministerio Publico Estadual (MPE) prestou apoio 

tecnico na implantagao dos projetos e agoes do Comite da Bacia Hidrografica do Rio 

Araguari (CBH Araguari), por meio de contratagao de urn analista ambiental e urn auxiliar 

administrative. Tambem com a atuagao da ABHA, foi possivel desenvolver o Acordo de 

Cooperagao entre a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel de Minas 

Gerais, ABHA (entidade equiparada a agencia de bacia) e o CBH Araguari, que possibilitou 

a contratagao de extensionistas para auxiliarem o corpo tecnico da URGA TMAP, dentro 

da Superintendencia de Meio Ambiente do Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba (Supram) 

na analise de processes de outorgas, reduzindo, assim o passivo existente.

2.5.8 Capacidade Juridica-Tecnico-Operacional
A Associagao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos de Bacias

Hidrograficas (ABHA Gestao de Aguas) e uma entidade integrante do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hidricos (Singreh), e do correspondente sistema em ambito 

do Estado de Minas Gerais (SEGRH), como forma de demonstrar a capacidade de atuagao 

na gestao e gerenciamento de recursos hidricos.

Esta Entidade e reconhecida como de Utilidade Publica Municipal pela Lei 

Ordinaria N° 5.644/2015 do Municipio de Araguari - MG e qualificada como Organizagao 

da Sociedade Civil de Interesse Publico (Oscip), por intermedio do Process© MJ n° 

08000.022779/2016-00, do Ministerio da Justiga e Cidadania, possibilitando assim, outras 

parcerias para alocar recursos.

2.5.9 Atuagao como equiparada/delegataria das fungoes de Agencia de Bacia/Agua
A ABHA encontra-se atualmente revestida das fungoes de Agencia de Bacia do 

Comite da Bacia Hidrografica do Rio Araguari (CBH Araguari), em ambito estadual, e 

Agencia de Agua do Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba (CBH Paranaiba), em 

ambito federal, por intermedio dos seguintes Atos Administrativos:

• Entidade Equiparada a Agencia de Bacia pela Deliberagao CERH N° 55, de 

2007, do Conselho Estadual de Recursos Hidricos do Estado de Minas Gerais 

(CERH-MG), para atuagao junto a Bacia Hidrografica do Rio Araguari;
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• Entidade Delegataria das fungoes de Agenda de Agua, por meio da Resolugao 

n° 134/2011, com prorrogagao pelas Resolugao n° 149/2013, Resolugao n° 

172/2015, Resolugao n° 186/2016, e no ano de 2018, por meio da Resolugao 

n° 201/2018.

• Entidade Equiparada a Agencia de Bacia pela Deliberagao CERH N° 443, de 

2019, do Conselho Estadual de Recursos Hidricos do Estado de Minas Gerais 

(CERH-MG), para atuagao junto a Bacia Hidrografica do Rio Araguari, que 

corresponde a Unidade de Planejamento e Gestao dos Recursos Hidricos do 

Rio Araguari (UPGRH PN2).

2.5.10 Atuagao como Escritorio de Apoio
Para operacionalidade e fortalecimento institucional dos Comites das Bacias 

Hidrograficas do Rio Grande (CBH Grande) e Rio Paranapanema (CBH Paranapanema), 

a ABHA tambem firmou com a Agencia Nacional de Aguas e Saneamento Basico (ANA), 

os seguintes Atos Administrativos:

• Termo de Parceria N° 003/2016/ANA, de 5 de dezembro de 2016, com a 

atribuigao de exercer a Secretaria Executive do CBH Grande, com sede em 

Lavras - SP, iniciado no ano de 2017, tendo concluido seus trabalhos no ano de 

2020, por meio de rescisao amigavel, por acordo entre as partes.

• Termo de Colaboragao N° 001/2017/ANA, de 7 de novembro de 2017, com a 

atribuigao de exercer a Secretaria Executiva do CBH Paranapanema, com sede 

em Marilia - SP, durante o periodo 2017-2020, com prorrogagao da vigencia pelo 

periodo 2021-2023, por intermedio do Segundo Termo Aditivo.

2.5.11 Instrumentos de Cooperagao Tecnica e Financeira
Adicionalmente vale informar que esta Entidade obteve repasse de recursos

financeiros para o desenvolvimento de atividades especificas, conforme demonstrado 

pelos instrumentos de cooperagao tecnica e financeira abaixo discriminados.

• Convenio de Cooperagao Tecnica e Financeira N° 2241.01.04.03/2008, de 30 de 

maio de 2008, firmado com o IGAM, e seus Termos Aditivos, para a instalagao, 

estruturagao e operacionalizagao da sede da Entidade em ambito da UPGRH PN2, 

durante o periodo 2008-2010;

• Convenio de Cooperagao Tecnica e Financeira N° 2241.01.04.79/2008, de 15 de 

dezembro de 2008, formalizado com o IGAM, e seu Termo Aditivo, com a 

interveniencia do CBH Araguari, para o fortalecimento institucional da Entidade, 

durante o periodo 2009;
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• Convenio de Cooperagao Tecnica e Financeira N° 1371.01.04.02110, de 20 de abril 

de 2010, firmado com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentavel (SEMAD), e seus Termos Aditivos, para a estruturagao e 

operacionalizagao da secretaria executiva do CBH Araguari, durante o periodo 2010- 

2014;

•Convenio de Cooperagao Tecnica e Financeira N° 1371.01.04.03510, de 18 de 

junho de 2010, formalizado com a SEMAD, e seu Termo Aditivo, para a estruturagao 

e operacionalizagao da secretaria executiva do Comite da Bacia Flidrografica dos 

Afluentes Mineiros do Alto Paranaiba (CBH AMAP), que corresponde a UPGRH PN1, 

durante o periodo 2010-2012;

• Convenio de Cooperagao Tecnica e Financeira N° 2241.01.04.06/2010, de 29 de 

junho de 2010, firmado com o IGAM, e seu Termo Aditivo, para o apoio institucional 

e operacionalizagao do Forum Mineiro de Comites de Bacia Hidrografica (FMCBH), 

durante o periodo 2010-2011;

•Convenio de Cooperagao Tecnica e Financeira N° 1371.01.04.02212, de 29 de 

novembro de 2012, firmado com a SEMAD, e seu Termo Aditivo, com a interveniencia 

do IGAM, para a estruturagao fisica e operacional do CBH AMAP, durante o periodo 

2012-2014.

•TCP MPMG N° 0035.17.000387-1, de 29 de agosto de 2017, firmado com a 

FUNESEMAD, e seu Termo Aditivo, com a interveniencia da FUNEPU, para a 

estruturagao fisica para a operacionalizagao da Area Tecnica do CBH Araguari, 

durante o periodo 2017-2019. O referido processo, encontra-se arquivado.

• Convenio de Cooperagao Tecnica e Financeira N° 1370.01.0000199, firmado em 

26 de julho de 2017, firmado com a SEMAD, e seu Termo Aditivo, para a estruturagao 

fisica para a realizagao do “Projeto Aguas Gerais” - PN2, durante o periodo 2018- 

2019.

• Convenio de Cooperagao Tecnica N° IGAM/DPLR/01/2020, firmado em 16 de 

Janeiro de 2020, firmado com a Igam, com a interveniencia do MPMG e CBH 

Araguari, para apoio tecnico-administrativo para a realizagao do “Projeto PRO URGA, 

durante o periodo 2020.

3 A POUTICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

A Politica Distrital de Recursos Hidricos foi instituida por meio da Lei n° 2.725 de 

13 de junho de 2001, objetivo de “assegurar a atual e as futuras geragoes a necessaria
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disponibilidade de agua, em padroes de qualidade e quantidade adequados aos 

respectivos uses”

Para implementar a PoKtica Estadual de Recursos Hidricos, a Lei tambem criou o 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos (SEGRH). O Sistema e formado 

pelo Conselho de Recursos Hidricos, os Comites de Bacia Hidrografica, os orgaos publicos 

cujas competencias se relacionem com a gestao de recursos hidricos e as Agencias de 

Bacia.

No Art. 29 da Lei n° 2.725, sobre a Politica Estadual de Recursos Hidricos, estao 

elencados os objetivos do SEGRH. Sao eles: coordenar a gestao integrada e 

descentralizada das aguas; arbitrar administrativamente os conflitos relacionados aos 

recursos hidricos; implementar a Politica Estadual de Recursos Hidricos; planejar, regular, 

coordenar e controlar o uso, a preservagao e a recuperagao de recursos hidricos do 

Estado; promover a cobranga pelo uso de recursos hidricos.

3.1 Integrantes do SEGRH
3.1.1 Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Serna)

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal tern suas 

competencias determinadas pela Lei n° 41, de 13 de setembro de 1989, e pelo Decreto rP 

39.610. de 1° de Janeiro de 2019, dentre as quais: definir politicas; planejar; organizar; 

dirigir e controlar a execugao de agoes nas areas de residues solidos, recursos hidricos, 

protegao da biodiversidade, gestao do territorio, informagoes ambientais, qualidade 

ambiental, educagao ambiental e areas protegidas, visando o desenvolvimento sustentavel 

do DF.

3.1.2 Agencia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal
(Adasa)
A Adasa e a agencia reguladora e fiscalizadora do Distrito Federal. Criada em 2004 

pela lei 3.365/04, como autarquia, orgao independente, dotado de autonomia patrimonial, 

administrativa e financeira, com prazo de duragao indeterminado, teve suas competencias 

ampliadas pela lei 4.285/08.

O Distrito Federal tern atribuigoes de Estado e de Municipio. Essa caracteristica 

torna a Adasa a unica agencia reguladora do Brasil que atua na regulagao simultanea do 

bem natural agua (atribuigao do Estado) e dos servigos de saneamento basico (atribuigao 

do municipio). A Adasa acompanha, regula e fiscaliza o ciclo complete do uso da agua, 

com especial atengao na sua retirada e na devolugao ao corpo hidrico.

A area de atuagao da Adasa compreende, alem dos diversos usos da agua, a 

energia e o saneamento basico, a distribuigao de gas canalizado, do petroleo e seus
#
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derivados (biocombustlveis, alcool combustivel, gas veicular e lubrificante), que Ihe foram 

conferidos pela lei 4.285/08.

3.1.3 Institute do Meio Ambiente e Dos Recursos Hidricos do Distrito Federal - Ibram/
DF

O institute do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos (Ibram/DF) foi criado em 28 

de maio de 2007 por meio da Lei 3.984/2007. para ser o orgao executor de politicas 

publicas ambientais e de recursos hidricos no Distrito Federal. Possui autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial podendo, dessa forma, celebrar contratos, acordos 

e convenios com instituigoes publicas e privadas, nacionais e intemacionais, e 

cooperativas. £ uma autarquia vinculada Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Serna).

3.1.4 Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CRH/DF)
O Conselho de Recursos Hidricos do Distrito Federal (CRH/DF), instituido em

decorrencia do disposto no artigo 30, da Lei n° 2.725, de 2001, e suas alteragoes, e orgao 

de carater articulador consultivo e deliberative com atuagao no territorio do Distrito Federal, 

e tern como fmalidade promover o aperfeigoamento dos mecanismos de planejamento, 

compatibilizagao, avaliagao e controle dos recursos hidricos do Estado, tendo em vista os 

requisites de volume e qualidade necessaries aos seus multiples usos. A composigao do 

conselho e feita por representantes do poder publico, de forma paritaria entre o Estado e 

os municipios, representantes dos usuarios e de entidades da sociedade civil ligadas aos 

recursos hidricos, de forma paritaria com o poder publico. Compete ao CRH/DF 

estabelecer os principios e as diretrizes da Politica Estadual de Recursos Hidricos a serem 

observados pelo Plano Estadual de Recursos Hidricos e pelos Pianos Diretores de Bacias 

Hidrograficas; aprovar proposta do Plano Estadual de Recursos Hidricos; decidir os 

conflitos entre comites de bacias hidrograficas; atuar como instancia de recurso nas 

decisoes dos comites de bacias hidrograficas; estabelecer os criterios e as normas gerais 

para a outorga dos direitos de uso de recursos hidricos e para a cobranga pelo direito de 

uso de recursos hidricos. O conselho tambem e responsavel pela aprovagao da instituigao 

de bacia hidrografica, reconhecer os consorcios ou as associagoes intermunicipais de 

bacia hidrografica ou as associagoes regionais, locais ou multissetoriais de usuarios de 

recursos hidricos, alem de deliberar sobre projetos de aproveitamento de recursos hidricos 

que extrapolem o ambito do comite de bacia hidrografica e sobre o enquadramento dos 

corpos de agua em classes.

3.1.5 CBHs
Os comites de bacias hidrograficas sao a base da gestao participativa e 

descentralizada dos recursos hidricos no Brasil. Neles, o poder publico (municipal e 

estadual), os usuarios de agua (industria, mineragao, saneamento etc.) e a sociedade civil
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(ONGs, instituigoes de ensino, associagoes de classe etc.) discutem, negociam e deliberam 

sobre a gestao local das aguas, utilizando-se de instrumentos tecnicos de gestao, de 

negociagao de conflitos e da promogao dos usos multiplos da agua.

Dm Comite de Bacia e urn orgao consultivo e deliberative, isso significa que possui 

atribuigao legal sobre a gestao das aguas de forma compartilhada com o Poder Publico, 

sendo a principal competencia de urn Comite de Bacia implementar os instrumentos de 

gestao. O Distrito Federal possui tres Comites de Bacia Hidrografica, sendo eles: Comite 

de Bacia Hidrografica dos Afluentes do Rio Paranaiba no Distrito Federal (CBH Paranaiba- 

DF), Comite da Bacia Hidrografica dos Afluentes do Rio Maranhao no DF (CBH Maranhao 

- DF) e Comite da Bacia Hidrografica dos Afluentes do Rio Preto no DF (CBH Preto - DF).

Integram a area de atuagao do Comite de Bacia Hidrografica dos Afluentes do 

Rio Paranaiba no Distrito Federal, as sub-bacias contiguas do Rio Paranoa, Rio 

Descoberto, Rio Sao Bartolomeu, Rio Corumba e Rio Sao Marcos, nas areas contidas no 

territorio do Distrito Federal, totalizando uma area de aproximadamente 3.708 Km2.

O Rio Maranhao e urn formador do Rio Tocantins. Seus principals afluentes sao 

os rios Palmeiras, Palmas e do Sal, alem dos ribeiroes Sonhim, da Contagem, das 

Pedreiras, Cafuringa e Dois Irmaos. Suas nascentes estao localizadas no planalto de Goias 

e no Distrito Federal, cujo territorio drena uma area de aproximadamente 762 km2, 

correspondente a cerca de 13% do total. A Bacia do Rio Maranhao no trecho contido na 

area do Distrito Federal e seu entorno imediato, comporta urn conjunto de unidade de 

conservagao, em sua grande maioria de uso sustentavel como as areas de protegao 

ambiental e poucas reservas particulares do patrimonio natural. Na Bacia do Rio Maranhao 

as aguas subterraneas sao captadas primordialmente para o atendimento de demandas 

de abastecimento, enquanto as superficiais para irrigagao.

A Bacia Hidrografica do Rio Preto localiza-se ao leste do Distrito Federal e 

apresenta como principal curso de agua o Rio Preto, que faz a divisa do Distrito Federal 

com os estados de Goias e Minas Gerais. Essa regiao abarca varies nucleos rurais, com 

ocupagao menos adensada, e possui forte vocagao agropecuaria, devido a fatores, como: 

topografia favoravel, boa disponibilidade hidrica superficial, estagao chuvosa bem definida, 

agricultores altamente tecnificados. Predominam na regiao outorgas de direito de uso de 

aguas superficiais com as finalidades de irrigagao e criagao animal. Os principals afluentes 

do rio Preto, da porgao superior para a inferior, sao: ribeirao Santa Rita, ribeirao Jacare, 

ribeirao Extrema, rio Jardim e corrego Sao Bernardo. Destes afluentes, o ribeirao Santa 

Rita e o corrego Sao Bernardo sao de dominio da Uniao e os demais de dommio do DF.
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3.1.6 Organizagao da Sociedade Civil
Segundo o IPEA (2018), as organizagoes da sociedade civil (OSC) sao entidades 

privadas e sem fins lucrativos, cujas atividades buscam atender o interesse publico. Sao 

instituigoes autonomas, legalmente constituidas e formadas pelo livre interesse e 

associagao dos individuos, fazendo parte entao do Terceiro Setor da economia. As 

atividades desenvolvidas pelas OSCs sao bastante diversas, como, por exemplo, agoes 

nos ambitos da educagao, saude, cultura, meio ambiente, assistencia social, defesa de 

direitos, dentre outros.

Para o Distrito Federal, foi criada a Coordenagao de Agenda de Bacias 

Hidrograficas (CASH) para apoiar as atividades dos comites de bacia hidrograficas (CBH) 

do Distrito Federal: CBH Afluentes do Rio Paranaiba no DF, CBH Afluentes do rio Preto no 

DF e CBH Afluentes do Rio Maranhao no DF. Compete a CASH exercer a fungao de 

secretaria executive dos comites de bacia do Distrito Federal, exercer as competencias 

estabelecidas pelo artigo 41 da Lei Distrital n° 2.725, de 13 de junho de 2001, ressalvadas 

aquelas atribuidas a ADASA pelo artigo 8° da Lei Distrital n° 4.285, de 26 de dezembro de 

2008, elaborar e manter o cadastro das instituigoes da sociedade civil relacionadas aos 

recursos hidricos do Distrito Federal, elaborara memorandos, oficios, relatorios e 

notificagoes para analise e emissao pelo superintendente.

3.2 Os instrumentos de Gestao
A Lei n° 9.433/97 que instituiu a Politica Nacional de Recursos Hidricos 

estabeleceu seis instrumentos de gestao:

• Plano de Recursos Hidricos - cujo objetivo principal e, a partir de urn diagnostico, 

entender as demandas da bacia hidrografica, suas fragilidades e 

potencialidades, de forma que as agoes previstas garantam melhorias na 

quantidade e qualidade da agua na bacia.

• Enquadramento dos corpos de agua em classes - estabelece a qualidade a ser 

alcangada ou mantida ao longo do tempo no trecho do rio. Busca assegurar as 

aguas qualidade compativel com os usos a que forem destinadas e a diminuir os 

custos de combate a poluigao, mediante agoes preventives permanentes.

• Cobranga pelo Uso dos Recursos Hidricos - instrumento que visa dar ao usuario 

da agua uma indicagao de seu real valor, estimulando a economia do recurso 

hidrico. Os recursos financeiros arrecadados com a cobranga sao destinados 

aos programas e as agoes voltados para a bacia hidrografica, portanto, nao se 

trata de uma taxa ou de urn imposto, esse tipo de recurso e denominado Prego 

Publico.
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• Sistema de Informagoes sobre Recursos Hidricos - sistema de coleta, 

tratamento, armazenamento e recuperagao de informagoes sobre recursos 

hidricos e fatores intervenientes em sua gestao.

• Outorga dos Direitos de Uso dos Recursos Hidricos - trata-se de um ato 

autorizativo que da ao usuario de agua (aquele que capta o recurso hidrico direto 

das aguas superficiais ou subterraneas) o direito de utiliza-la por um prazo 

determinado, nos termos e nas condigoes expresses no respective ato.

Destes, competem ao Comite aprovar o Plano de Recursos Hidricos, proper 

mecanismos e valores para instituir a cobranga na Bacia, proper aos Conselhos as 

acumulagoes, derivagoes, captagoes e langamentos de pouca expressao para efeito de 

isengao de outorga, e propor o enquadramento.

3.3 Sintese da caracterizagao da porgao distrital da bacia
De acordo com documentos oficiais, para fins de analise e planejamento, tem-se

o Plano de Recursos Hidricos dos Afluentes Distritais do Rio Paranaiba. A UGH Lago 

Paranoa, Descoberto, Corumba, Sao Bartolomeu e Sao Marcos corresponde a porgao da 

bacia do Paranaiba situada no Distrito Federal, com uma area total de 3.665,4 km2, o que 

corresponde a 1,6% da area da Bacia do Rio Paranaiba. Os principals acessos a regiao da 

UGH sao as rodovias BR-020, BR 040, BR 060, BR 070 e BR 251 (Figura 01).

Figura 1: Localizagao das UGHs do Distrito Federal
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A UGH do Distrito Federal localiza-se numa das regioes mais elevadas da Bacia 

do Paranaiba, com cotas altimetricas variando de 830 a 1340 m (Figura 02). Do ponto de 

vista geomorfologico, esta situada no Planalto do Distrito Federal, uma subdivisao do 

Planalto Central Goiano, que e caracterizada por superficies tabulares elevadas, unidas a 

patamares rebaixados atraves de escarpas erosivas, formando chapadas e vales 

dissecados.

Figura 2: Hipsometria e unidades geomorfoldgicas
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A analise pedologica revela o amplo predominio, na UGH do Distrito Federal, do 

latossolo (59% da area total), seguido dos cambissolos (32%) e dos solos litolicos (5,5%). 

Outros tipos de solos, incluindo ocorrencias de glei pouco umido e de petroplintossolo, 

somam apenas 3,5% da area total da UGH. A maior parte da UGH, que corresponde a 

60% da superficie, apresenta aptidao regular para lavouras (Figura 07). Embora os solos 

apresentem baixa fertilidade natural, possuem boas propriedades flsicas que, somada a 

relevos pianos e suaves ondulados, favorecem a mecanizagao agricola, sendo aptos para 

a irrigagao por aspersao. As terras aptas para pastagem natural (20% da area total) 

ocorrem principalmente nos vales dos rios e as terras inaptas para agricultura (15%) 

coincidem com as areas de ocorrencia dos Grupos Canastra e Araxa.
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O mapeamento de uso e ocupagao do solo na UGH do Distrito Federal demonstra 

a predominancia das areas de cerrado e de areas urbanas, que ocupam, respectivamente, 

46,9% e 23,1% de sua area. A pecuaria ocupa 12,5% e a agricultura 15,5% da area total 

da UGH, enquanto na bacia do Paranaiba estes valores sao de 35,3% e 34,1%, 

respectivamente. Os pivos centrais de irrigagao restringem-se a area de cabeceira do Rio 

Samambaia, ocupando uma area de 0,4% da UGH, percentual bem menor do que na bacia 

do rio Paranaiba (1,0%).

Figura 4: Uso e ocupagao do solo na UGH do Distrito Federal
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Figura 5: Uso e ocupagao do solo na UGH do Distrito Federal
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4 PLANO DE TRABALHO

Este Plano de Trabalho visa apresentar uma proposta para a celebragao de uma 

parceria com a Agencia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito 

Federal (ADASA), por meio da formalizagao de Termo de Colaboragao, para a consecugao 

de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferencia de recursos 

financeiros a Organizagao da Sociedade Civil (OSC) realizando o apoio ao planejamento 

e execugao das atividades dos Comites das Bacias Hidrograficas do Distrito Federal. Para 

isso, este Plano de Trabalho segue como norteador as metas dispostas no edital de 

chamamento publico n° 01/2022 - ADASA.

Este projeto e estrategico para que a ABHA Gestao de Aguas possa cumprir suas 

finalidades e competencias, em conformidade com as normas editalicias bem como os 

regimentos internes dos Comites de Bacias do Distrito Federal.

4.1 Objetivos
4.1.1 Geral

Elaboragao da proposta para a celebragao de parceria com a Agencia Reguladora 

de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal (ADASA), por meio da 

formalizagao de Termo de Colaboragao, para a consecugao de finalidade de interesse 

publico e reciproco que envolve a transferencia de recursos financeiros a Organizagao da 

Sociedade Civil (OSC).
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4.1.2 Especifico
Instalar e operacionalizar o Escrit6rio de Apoio aos Comites das Bacias

Hidrograficas do Distrito Federal, que sera a sede dos Comites, devidamente identificado 

com placa ou outro meio de identificagao, na area central da regiao administrativa de 

Brasilia-DF, dotando-o de estrutura fisica e de pessoal adequados ao seu funcionamento 

Promover a gestao participativa de recursos hidricos por meio da atuagao dos 

membros dos Comites das Bacias Hidrograficas do Distrito Federal nas atividades 

apoiadas pelo escritorio.

Apoiar o planejamento e a execugao das atividades dos Comites das Bacias 

Hidrograficas do Distrito Federal.

4.2 Metodologia de Execugao
Para a execugao das atividades sera necessario pessoal capacitado, com as 

seguintes caracteristicas: (i) profissional de nivel superior com experiencia em gestao para 

exercer a coordenagao do escritorio de apoio; (ii) Assessor de Comunicagao para as 

demandas de comunicagao do Comite; e (iii) Auxiliar Administrative, para exercer a fungao 

de secretaria do Comite.

Hoje a ABHA ja possui uma estrutura para atender os Comites em que atua, por isso, 

tambem esta previsto a utilizagao dos servigos ja contratados pela ABHA para apoio de 

recursos humanos, tecnologia da informagao, juridico e contabil, alem da Diretoria 

Executiva da ABHA, que parcialmente atuara no projeto em agoes estrategicas de apoio 

ao escritorio do DF.

Abaixo os profissionais indicados para atuarem no Escritorio de Apoio aos Comites 

do Distrito Federal:

• Coordenagao: Priscilla Alves da Rocha - Pos-graduagao, MBA Executive com 

enfase em Gestao da Comunicagao com o Mercado (2018) e Graduagao em 

Comunicagao Social - Jornalismo (2010). Responsavel pela coordenagao do 

Escritorio de Apoio da regional da Abha em Marilia/SP, atendando as demandas dos 

departamentos financeiro, administrative e de comunicagao. Experiencia em 

coordenagao de equipes e projetos, com sete anos de atuagao na area dos recursos 

hidricos.

■ Assessor de Comunicagao: Nara Nubia Santos - Pos-graduagao, MBA Executive 

com enfase em Gestao da Comunicagao com o Mercado (2018) e Graduagao em 

Comunicagao Social - Publicidade e Propaganda (2011). Responsavel pela Gestao 

da Comunicagao de empresas publicas e privadas, desempenhando atividades 

desde a analise dos publicos prioritarios, planejamento e acompanhamento da

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244 
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br ^

mailto:abha@agenciaabha.com.br
http://www.agenciaabha.com.br


execugao das agoes propostas. Possui experiencia em Assessoria de Comunicagao, 

relacionamento com a imprensa e mobilizagao social. Possui conhecimento da 

tematica socioambiental, com foco em sustentabilidade e recursos hidricos. Atua em 

Comunicagao Social ha 16 anos. Curriculo em anexo.

■ Auxiliar Administrativa: Kelly Miranda Campos Cardoso - Graduagao em 

Administragao (2009). Atua com rotinas de escritorio e secretaria ha 20 anos. Possui 

experiencia em processes de compras e rotinas administrativas do setor publico. 

Para desenvolver o trabalho proposto, a ABHA Gestao de Aguas disponibilizara aos 

Comites tres frentes de atuagao: Administragao, Comunicagao e Financeira. Ha ainda 

equipe especializada em tecnologia da informagao para apoiar as demandas da entidade 

equiparada e os Comites de seu atendimento. Abaixo, as demandas de cada area:

4.2.1 Administragao
• Apoiar os Comites na elaboragao e execugao da Agenda Anual de Atividades a 

ser submetidos a aprovagao;

• Promover a convocagao das reunioes Plenarias, das Camaras Tecnicas e dos 

Grupos de Trabalho;

• Organizar e apoiar a realizagao de reunioes, bem como promover e apoiar a 

participagao dos membros dos Comites, representantes de entidades civis de 

recursos hidricos, nessas reunioes, contemplando, conforme cada caso, de 

disponibilizagao de material para as discussoes, registro das reunioes (lista de 

presenga, atas de reunioes etc.);

• Fornecer apoio logistico, contemplando, entre outros, assessoria, planejamento, 

espago fisico, equipamentos e materiais de apoio, servigos de recepgao, 

moderagao e de relatoria;

• Apoiar a participagao da Diretoria ou membros, quando necessario, em atividades 

de interesse dos Comites;

• Dar forma a toda documentagao anterior e posterior as reunioes e eventos do 

Comite, inclusive quanto a elaboragao de listas de presenga e de minutas de 

deliberagoes e mogoes;

• Apoiar os Secretaries dos Comites na organizagao da ‘Ordem do Dia’, assessorar 

e lavrar as atas das reunioes e providenciar a documentagao para a devida 

publicidade dos atos em seu sitio eletronico;

• Criar e proper rotina de fluxo de documentos e publicagoes, organizar a tramitagao 

de documentos expedidos e recebidos, dar os encaminhamentos devidos e 

digitalizar documentos quando necessario;
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• Catalogar, arquivar e criar rotinas de disponibilizagao do acervo documental;

• Manter enderego eletronico institucional dos Comites e dar encaminhamento as 

demandas recebidas por ele;

4.2.2 Comunicagao
• Elaborar e proper urn Plano de Comunicagao, a ser aprovado pelo Comite, que 

orientara todas as atividades desse Comite relacionadas a comunicagao e a 

divulgagao;

• Confeccionar material de expediente do Comite, como crachas, pastas e 

envelopes entre outros;

• Criar e manter atualizado cadastre de midias (jornais, TV e radios), estrategico 

para divulgagao das agoes de interesse do CBH;

• Elaborar releases e demais materiais institucionais previos as reunioes e eventos 

promovidos pelos Comites, para divulgagao;

• Veicular noticias e assuntos de interesse do Comite, bem como alertar para 

eventos proprios dos Comites e incentivar a participagao em demais eventos de 

seu interesse;

• Criar e manter atualizado, cadastre de entidades relacionadas com a gestao de 

recursos hidricos, estrategico para o planejamento e divulgagao das agoes de 

interesse dos Comites, alem de subsidiar agoes de mobilizagao social na bacia 

hidrografica;

• Criar e disponibilizar boletim eletronico com noticias de interesse dos Comites e 

sobre a gestao de recursos hidricos em carater nacional e/ou internacional;

• Manter o registro e hospedagem de dados de sitio eletronico dos Comites, bem 

como organizar e manter atualizado toda a documentagao, legislagao pertinente, 

noticias e informagoes sobre a bacia hidrografica e a atuagao Comites;

• Elaborar, imprimir e distribuir material grafico institucional de divulgagao (cartazes, 

folders, boletim informativo/revista etc.) dos Comites e de eventos por ele 

promovidos;

4.2.3 Financeiro
• Aplicar os recursos financeiros para funcionamento do escritorio, base para os 

Comites;

• Abrir processes de compras necessarios para operacionalizagao do Escritorio de 

Apoio e atendimento as atividades dos Comites;

• Dar transparencia a todos os atos financeiros, por meio de publicagao no site 

institucional da ABHA Gestao de Aguas;
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• Prestar contas anualmente ao Comite, orgao gestor e instancias necessarias.

• Apoiar a prestagao de contas;

• Desenvolver os documentos contabeis necessaries para transparencia e 

comprovagao do investimento financeiro.

4.3 Agoes e etapas
A tabela 1 apresenta as agoes a serem desenvolvida, que serao executadas, em 

articulagao com os Secretarios dos CBHs, durante 24 (vinte e quatro) meses.

ANOSAtividades 1 2 3
1. Instalagao e operacionalizagao do Escritorio de Apoio

Adquirir bens e locar Infraestrutura 
Contratar pessoal

2. Planejamento e organizagao das atividades do CBH Paranapanema
Apoiar a elaboragao da Agenda Anual de Atividades e do Relatorio Anual de
Atividades dos CBHs
Organizar e realizar as reunioes Plenarias

Organizar e realizar as reunioes das Camaras Tecnicas

Organizar e realizar as reunioes de Grupos de Trabalho

Organizar e realizar as reunioes da Diretoria

Avaliar anualmente a atuagao da Entidade sem fins Lucrativos por meio de 

questionarios submetidos aos membros dos CBHs

2.1. Organizagao de procedimentos e gestao documental
Elaborar e organizar os documentos para o fimeionamento dos CBHs

Fazer as convocagoes, divulgar e elaborar listas de presenga, bem como preparar todo 

material necessario para as reunioes e para os eventos dos Comites
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Definir e manter rotina de fluxo de documentos (organizasao, arquivamento, 
encaminhamentos etc.)

3. Comunica^ao e divulga^ao
Elaborar o Plano de Comunicaqao dos CBHs

Desenvolver site para os CBHs

Manter o registro e hospedagem de dados de sitio eletronico dos CBHs
S

Atualizar e elaborar material/conteudo para o sitio eletronico dos CBHs e outras 

midias, bem como boletins eletronico institucional
Criar e atualizar anualmente o Cadastro de Midias ■sim

4. Apoiar as atividades de competencia do Comite •;r~

Desenvolvimento de projetos pianos de aqoes para apoiar asati vidades dos comites 

inclusive documenta9ao relativa ao cumprimento dasmetas do Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Comites de BaciasHidrografi cas - Procomites;

i|§
:

Abrangencia territorial: a area de atuai^ao do projeto e o Distrito Federal, composto por 33 

regioes administrativas, em uma area de 5 760,784 km2

Grupo populacional atendido: publico-alvo deste projeto que sera executado sao os 

membros dos Comite instalados no Distrito Federal e a sociedade residente no Distrito 

Federal, estimada em mais de tres milhoes de habitantes, segundo o senso de 2023.

Forma de execugdo e instrumental: todas as contrata9oes necessarias serao feitas por meio 

de sele9ao de propostas, nas quais sao feitas pesquisas de pre90 de, no minimo, tres 

or9amentos. Os materials necessaries para a execu9ao dos trabalhos estao descritos na 

proposta or9amentaria.

Indicadores
Conforme apontado no Edital de Chamamento Publico, segue a sugestao de 

indicadores que farao a mensuragao dos resultados, de forma a se verificar o cumprimento 

das atribuigoes do Escritorio de Apoio.

4.4

• .
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COMPROVAQAOMETA INDICADOR DE DESEMPENHO
Indicador 1.1. Escrilorio de Apoio, sede do Comite, instalado em 

Brasilia, dewdamente identificado com placa ou outro meio de 
identificagao, com infraestrutura fisica e de pessoal adequada, em 
perfeito funcionamento de forma continua durante toda a vigencia 

da parceria.

Apresentar anualmente a ADASA o registro fotografico 
das instalagoes, a relagao e curriculo dos profissionais 
atuantes e a relagao das despesas realizadas no ano.

Meta 1 - Instalar e 
Operacionalizar o 

Escritdrio de Apoio

Indicador 2.1. Agenda Anual de Atividades para o exercicio 
seguinte entregue £ Diretoria Colegiada aid dia 31 de dezembro 

de todos os anos^ 
Apresentar anualmente a ADASA a Agenda Anual de 

Atiwdades e o comprovante de entrega £ Diretoria 
Colegiada dos Comites.

Indicador 2.2. Relatdrio Anual de Atiwdades, relative ao exercicio 
anterior, entregue a Diretoria Colegiada ate dia 31 de Janeiro de 

 todos os anos.

Apresentar anualmente a ADASA o Relatorio Anual de 
Ativdades e o comprovante de entrega a Diretoria 

Colegiada dos Comites.

ndicador 2.3. Relatorio Anual de Atividades, relative ao exercicio 
anterior, encaminhado ao Conselho de Recursos Hidricos do 

Distrito Federal - CRH-DF ate o dia 30 de junho de todos os anos.

Apresentar anualmente a ADASA o comprovante de 
encaminhamento do relatorio.

Apresentar anualmente a ADASA as alas das reunioes 
plenarias e de camaras tecnicas e o comparativo entre 

as reunioes planejadas e as realizadas.

Indicador 2.4. Cumprimento da agenda anual de reunioes 
Plenarias, de Camaras Tecnicas e Grupos de Trabalho.

Indicador 2.5. Comparecimento minimo de 60% dos membros 
titulares ou em exercicio da titularidade nas reunioes plenbrias e 
de camaras tecnicas, em relagao ao numero total de membros 

titulares.

Apresentar anualmente a ADASA as listas de 
presengas, por dia de evento, das reunioes plenarias e 

de camaras tecnicas, com o percentual de 
comparecimento.

Meta 2 - Apoiar o 
Planejamento e a 

ExecugSo das Atividades
do

Apresentar anualmente a ADASA o Relatorio Anual de 
Acompanhamento dos Pianos de Bacia, se houver e o 

comprovante de entrega a Diretoria Colegiada do 
Comite.

Indicador 2.6. Relatorio Anual de Acompanhamento dos Pianos de 
Bacia, se houver, referente ao exercicio anterior, entregue a 
Diretoria Colegiada ate dia 31 de Janeiro de todos os anos.

Apresentar anualmente d ADASA relato das atividades 
desenvolvidas, encaminhando, adicionalmente, link 

para acesso as atas, deliberagoes, mogoes, 
publicagoes, entre outros documentos do Comite.

Indicador 2.7. Procedimentos e gesteo documental, relacionados 
ao funcionamento do Comite, realizados adequadamente e de 

forma continua durante toda a vigSncia da parceria.

Aplicagao anual de questionario impresso e/ou 
eletronico pelo Secretario do Comite Junto aos 

membros da Diretoria Colegiada e Coordenadores de 
CSmaras Tecnicas. alem de consolidagSo das notas e 

informagbes apuradas.

Indicador 2.8. Obtengao de media minima “7" em avaliagao a ser 
coordenada pelos Secretarios dos CBHs, com o objedvo de apurar 

a satisfagao dos membros da Diretoria Colegiada e 
Coordenadores de Camaras Tecnicas do Comite em relagao ao 

trabalho desenvolvido pela OSC. Nota varia de 0 a 10.
Apresentar a ADASA o Projeto de Comunicagao do 

Comite.
Indicador 3.1. Elaboragao, ate junho de 2023, do Projeto de 

Comunicagao do Comitb.
Apresentar anualmente a ADASA o comparativo entre 
as atividades previstas no Projeto de Comunicagao e 

as atiudades realizadas, com o percentual de 
implementagao.

Indicador 3.2. ImplementagSo, nos anos de 2023 e 2024, de no 
minimo 70% das atividades previstas no Projeto de Comunicagao 

do Comitb para os referidos anos.

Apresentar anualmente a ADASA os informativos 
eletronicos elaborados no ano e a comprovagao da sua 

diwlgapao.

Meta 3 - Implementar 
Agdes de 

Comunicagao e 
DivulgagSo

Indicador 3.3. ElaboragSo e divulgagao de 4 (quatro) informativos 
eletronicos trimestrais por ano.

Indicador 3.4. Atualizagao do sitio eletronico do Comite de forma 
continua durante todos os 12 meses do ano de todos os anos da 

parceria.

Apresentar anualmente a ADASA relatbrio de 
atualizagoes do sitio eletronico.

Apresentar anualmente d ADASA o cadastro de midias 
e o cadastro de entidades, bem como relatbrio 

contendo as atualizagoes realizadas nos referidos 
cadastres durante o ano

Indicador 3.5. CriagSo, atb junho de 2023, dos cadastres de 
midias e de entidades, que deverao ser mantidos atualizados ao 

longo da vigbneia da parceria.

Indicador 4.1 DesenwMmento de projetos pianos de agoes para 
apoiar as atividades dos comites inclusive documentagbo relativa 

ao cumprimento das metas do Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Comites de Bacias Hidrograficas - Procomites;

Meta 4 - Apoio as 
atividades de competfincia 

de comitbs

Apresentar a ADASA o relatbrio dos pianos de agbes 
desenvolvidos e seus resultados

Meta - Apoiar o Processo 
Eleitoral

Para Renovagao dos 
Membros do 

Com'rtb 2021-2025

Visto que os prbprios Comites de Bacia estao dando andamento aos processes eleitorais, bem como a dotagao 
orgamentaria limitada, a mensuragao de tal meta se torna desnecessbria.

PROPOSTA ORQAMENTARIA
Para a execugao das atividades vinculadas as fungoes de OSC, e previsto para o 

custeio administrative o valor de R$ 891.386,39 (oitocentos e noventa e um mil, 
trezentos e oitenta e seis reals e trinta e nove centavos), dentro do teto estipulado em 

Edital de chamamento publico.

5
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As despesas apresentadas sao divididas em tres macros agoes: Instalagao e 

Operacionalizagao do Escritorio de Apoio; Comunicagao e Despesas com Pessoal. Como 

os valores que serao repassados para as custas da infraestrutura nao atendem a realidade 

para locagao e mobiliario, esta OSC demonstra por meio quadro abaixo, Anexo 

compatibilidade com o que foi apresentado neste Edital seria a locagao de infraestrutura ja 

mobiliada e que possa proporcionar mais comodidade aos Comites e colaboradores.

Com efeito de subsidiar a estrutura administrativa a ser implementada dentro das 

limitagoes orgamentarias, ilustrada na sequencia, a simulagao dos valores previstos para 

o periodo 2023 e 2024. Por representar maior parcela na partigao dos custos, sera 

apresentado, primeiramente, o detalhamento quanto as alternativas de composigao da 

equipe.

que a

Pensando nisto, apresenta-se a locagao de Coworking ou trabalho compartilhado 

que suprira e trara varias vantagens, como dividir as despesas gerais: luz, aluguel e 

compartilhamento de varias areas em comum, como refeitorio, auditorio, recepgao e, o 

mais interessante, trocar experiencias com outros profissionais e empresas.
1 - INSTALACAO E OPERACIONALIZACAO DO ESCRIT6R1Q DE APOIO ANOQ1_______ AN0 02

RS 42.000,00 R$ 46.200,00mes RS 3.500,00 12Media de Cowrking em Brasilia R$ 88.200,00
RS 16.500,00und RS 5.500,00 3Notebook + licen?as RS RS 16.500,00
RS 2.500,00RS 2,500,00 1Pacote office + antivirus + pacote adobe RS 2.750,00 RS 5.250,00ano
RS 3.000,00mes RS 250,00 12 RS 6.300,00Telefonia (mdvel e internet) RS 3.300,00
RS 1.200,00mes RS 100,00 12Correio RS 1.320,00 RS 2.520,00
RS 1.050,00und RS 350,00 3 RS 1.050,00HD Exlerno RS

RS 600,00 1 RS 600,00Gravador und RS RS 600,00
RS 5.500,00und RS 5.500,00 1 RS 5.500,00Data show RS
RS 4 500,00und RS 1.500,00 3 RS 4.500,00Aparelho de Celular RS
RS 2.520,00Material de expediente (pastas, grampeador etc.) mes RS 210,00 12 RS 2.772,00 RS 5.292,00
RS 7.200,00Contabilidade (2,5% do valor total page pela ABHA) m6s RS 600,00 12 RS 7.920,00 RS 15,120,00
RS 15.000,00 RS 31.500,00Deslocamentos diversos (treinamento e articulagao) und RS 2.500,00 6 RS 16.500,00

TOTAL DA AQAO
2 • comunicacAo ANO 02 TOTAL

RS 30.000,003 R$ 30.000,00und RS 10.000,00Execupao do Plano de Comunicagao RS
RS 45.000,00 1 RS 45,000,00und RS RS 45.000,00Criagao do site

mes RS 1.000,00 12 RS 12.000,00 RS 25.200,00Manutenpao do site, dominie e hospedagem R$ 13.200,00
RS 21.000,00RS 10.000,00 RS 11.000,00RS 10.000,00 1Material insbtucional diverse verba

RS 24.200,00RS 97.000,00 RS 121.200,00
ANO 01 ANO 02 TOTAL3 - DESPESAS COM PESSOAL

RS 5.400,00 12 RS 64.800,00 RS 136,080,00Analista Admnistrativo - Coordenador do Projeto RS 71.280,00meses
RS 51.600,00RS 4.300,00 12 RS 108,360,00RS 56.760,00Comunicapao meses
RS 42.240,72RS 3.520,06 12 RS 46.464,79 RS 88.705,51Au)dliar Administrative meses
RS 118.980,54RS 9 915,05 12 RS 249.859,13RS 130.878,59Encargos meses

RS 120,00 3 RS 360,00Exames medicos ocupacionais e atualizapao do esocial und RS 396,00 RS 756,00
RS 1.949,40 RS 2.144,34 RS 4 093,74mes RS 162,45 12Beneficios

TOTAL DA AgAO RS 279.930,66 R$ 307.923,73 
R$ 478.500,66 1 R$ 412.888,73

RS 587.854,39
Rimma
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5.1 Tributes e encargos

valor dos 
tributes e 
encargos

provisionamento 
de verbas rescisoriasProfissional tributos e encargos

R$ 20%INSS, FGTS, PIS, Ferias e 13° salarioCoordenador 33.169,80
R$ 20%Comunicafao INSS, FGTS, PIS, Fdrias e 13° salario 26.569,80
R$ 20%INSS, FGTS, PIS, Ferias e 13° salarioAuxiliar Administrative 21.890,16

5.2 Cronograma de execugao
ValorData de infeio Data determineA(SoMeta

R$ 42.220,0002/01/2023 01/06/2023Adquirir bens e locar InfraestruturaEtapa 1.1
Meta -1 Instalar e 

Operacionalizaro Escritbrio de 
Apoio

02/03/2023 R$ 587.854,3902/01/2023Contratar e manter pessoalEtapa 1.2

R$ 140.112,0031/12/2024Operacionalizacao do escritorio 02/01/2023Etapa 1.3

Apoiar a elaboragao da Agenda 
Anual de Ativldades e do Relatdrio 

Anual de Ativldades dos CBHs
31/12/202402/01/2023Etapa 2.1

Organizar e realizar as reunioes e 
eventos do Comit§

31/12/202402/01/2023Etapa 2.2

Avaliar anualmente a atuafao da 
Entidade sem fins Lucrativos por 

meio de questiondrios submetidos 
aos membros dos CBHs

31/12/202402/01/2023Etapa 2.3
Meta-2 Apoiar o Planejamento e 

a Execu^ao das Atividades dos 
Comites

Definir e manter rotina de fluxo de 
documentos (organiza^ao, 

arquivamento, encaminhamentos 
etc.)

02/01/2023 31/12/2024Etapa 2.4

Elaborar e organizar osdocumentos 
para o funcionamento dos CBHs

31/12/202402/01/2023Etapa 2.5

R$ 30.000,0002/01/2023 30/06/2023Elaborar Plano de Comunica?aoEtapa 3.1

30/06/2023 R$ 45.000,0002/01/2023Criar o siteEtapa 3.2

Manuter o site, dominio e 
hospedagem

31/12/2024 R$ 25.200,0002/01/2023Etapa 3.3
Meta-3 Implementar A;6es de 

ComunicacSo e DivulgafSo R$ 21.000,0002/01/2023 31/12/2024Produzir material institucional diverseEtapa 3.4

02/01/2023 31/12/2024Produzir de conteudoEtapa 3.5

31/12/202402/01/2023Produzir e manter cadastresEtapa 3.5

Desenvolverde projetos pianos de 
a£5es para apoiar asati vidades dos 

comites inclusive documentacao 
relativa ao cumprimento dasmetas 

do Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Comites de 

BaciasHidrografi cas - Procomites;

Meta 4 - Apoio as atividades de 
competencia de comit&s

31/12/202402/01/2023Etapa 4.1
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5.3 Cronograma de desembolso

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ANOOl

R$ 74.220,89 
R$ 43.570,89 
R$ 43.570,89 
R$ 43.570,89 
R$ 43.570,89 
R$ 43.570,89 
R$ 31.070,89 
R$ 31.070,89 
R$ 31.070,89 
R$ 31.070,89 
R$ 31.070,89 
R$ 31.070,89

ANO02
R$ 34.407,14 
R$ 34.407,14 
R$ 34.407,14 
R$ 34.407,14 
R$ 34.407,14 
R$ 34.407,14 
R$ 34.407,14 
R$ 34.407,14 
R$ 34.407,14 
R$ 34.407,14 
R$ 34.407,14 
R$ 34.407,14

MesOl 
Mes 02 
Mes 03 
Mes 04 
Mes 05 
Mes 06 
Mes 07 
Mes 08 
Mes 09 
Mes 10 
Mes 11 
Mes 12

MesOl 
Mes 02 
Mes 03 
Mes 04 
Mes 05 
Mes 06 
Mes 07 
Mes 08 
Mes 09 
Mes 10 
Mes 11 
Mes 12

O cronograma de desembolso trata-se de uma estimativa media, considerando 

que nao e possivel prever exatamente os investimentos mensais, ja que vao depender das 

demandas do Comite e dos acordos junto aos fornecedores.

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br

mailto:abha@agenciaabha.com.br
http://www.agenciaabha.com.br


DECLARAgAO

Declare que a Coordenadora de Comunicagao, Priscilla Alves da Rocha, atua na ABHA 

Gestao de Aguas, a frente do Escritorio Regional de Marllia/SP, desde dezembro de 

2017, coordenando o projeto junto ao Comite da Bacia Hidrografica do Rio 

Paranapanema e o setor de Comunicagao da ABHA.

THIAfiO AI VFS DO Assinadode forma digital por I ■ iirvrjw r\i_vi__> lvw THIAGO ALVES DO
NASCIMENTO:0440 NASCIMENTO:04401741633 

Dados: 2022.11.22 18:04:13 
-03’00'1741633

THIAGO ALVES DO NASCIMENTO

Diretor Presidente

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
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Priscilla Alves da Rocha

Dados Pessoais

Data de Nascimento: 26/07/1989 
Contato: (34) 9 8822.2765 
E-mail: priscilla2607@gmail.com 
Jornalista: 14950/MG 
Naturalidade: Uberlandia - MG 
Residencia: Araguari - MG 
CNH B
Disponibilidade para viajar e/ou mudar de cidade

Forma^ao Academica

Pos-graduagao: MBA em Gestao da Comunicagao com o Mercado
Instituigao: Escola Superior de Administragao, Marketing e Comunicagao - Esamc
Finalizado em 2014

Graduagao: Comunicagao Social c/ Habilitagao em Jornalismo 
Instituigao: Centro Universitario do Triangulo - UNITRI 
Finalizado em 2010

Cursos

Informatica basica - Bit Company (2002)
Ingles basico- Cultura Inglesa (2002 a 2008)
Espanhol intermediario - Casa da Espanha e particular (2002 a 2008) * 
*Viagem a Espanha por tres meses para aperfeigoamento (2007)

Atividades Compleinentares

Curso de marketing - Sebrae (2013)
Curso em redes sociais - Professor Fernando Filho de Ribeirao Preto - SP (2013) 
ECAM: Estagio de Correspondencia de Assuntos Militares - ECEME-RJ (2006 e 2009) 
Curso de Desenho e Pintura - Professora Gracinha Strack (2002 a 2004)

Experiencia Profissional

2017/2022 - Abha Gestao de Aguas 
Fungao: Coordenadora de Comunicagao 
Duragao: em exercicio
Atividades: Coordenagao do departamento de comunicagao da entidade, apoiando o 
desenvolvimento e acompanhamento de projetos de comunicagao, capacitagao, educagao 
ambiental e mobilizagao social, assessoria de imprensa, comunicagao interna, 
desenvolvimento de conteudos e publicagdes, gestao de redes sociais, alimentagao de sites 
institucionais, dialogo com agencia, elaboragao e execugao de cerimonial, relagoes publicas, 
entre outras. Coordenagao do escritorio de apoio ao Comite da Bacia Hidrografica do Rio 
Paranapanema, exercendo atividades de acompanhamento, interlocugao, desenvolvimento de 
estrategias e direcionamento de equipe nas areas administrativa, financeira e de comunicagao 
do escritorio regional da Abha, em Man'Iia/SP.

mailto:priscilla2607@gmail.com


DECLARAQAO

Declare que a profissional de comunicagao, Nara Nubia Santos, atua por meio da 

empresa Fama Comunicagao, na prestagao de servigos diversos de comunicagao em 

atendimento ao Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba, desde 2020, por meio 

do Contrato ABHA/PN 004/2020.

THIAGO ALVES DO 
NASCIMENTO:044017 
41633

THIAGO ALVES DO NASCIMENTO

Assinado de forma digital por 
THIAGO ALVES DO 
NASCIMENTO:04401741633 
Dados: 2022.11.22 18:04:39 -03'00'

Diretor Presidente

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br
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Nara Nubia Santos 
nsantosnara@gmail.com 
Cel: (34) 98865-5054 
33 anos 
Araguari-MG

OBJETIVO: COMUNICACAO SOCIAL

formaqAo

FACULDADE ESAMC UBERLANDIA (ESAMC)
Pos-graduagao, MBA Executive com enfase em Gestao da Comunicagao com o Mercado (2018)

UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS (UNIPAC)
Graduagao em Comunicagao Social - Publicidade e Propaganda (2011)

RESUMO DE QUALIFICAQ6ES

Responsavel pela Gestao da Comunicagao de empresas publicas e privadas. Desempenhando atividades 
desde a analise dos publicos prioritarios, planejamento e acompanhamento da execugao das agoes 
propostas.

Experiencia em Assessoria de Comunicagao, relacionamento com a imprensa e mobilizagao social. 
Conhecimento da tematica socioambiental, com foco em sustentabilidade e recursos hidricos.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS

FRANCO PROPAGANDA - (2011 a 2019)
Agencia de Propaganda

Socia-proprietaria da Franco Propaganda, tendo sido responsavel pela captagao e gestao da comunicagao 
de importantes contas, tais como: ABHA - Associagao Multissetorial dos Usuarios de Recursos Hidricos na 
Bacia do Rio Araguari, Camara Municipal de Araguari, Prefeitura Municipal de Araguari, CDL Araguari e 
empresas privadas como La Sante Nutrigao, Colegio Dom Bosco, Urbanos, entre outras. As atividades 
consistiam em elaborar e viabilizar estrategias de comunicagao, gestao de recursos financeiros destinados 
a area de comunicagao, incentive de vendas e de relacionamento com os publicos prioritarios.

ABHA - Gestao de Aquas - (2013 a 2022)
Associagao de Usuarios de Recursos Hidricos da bacia do Rio Araguari (Comite da Bacia Hidrografica do 
Rio Araguari e Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba)

Execugao de atividades de comunicagao interna e externa relacionada aos programas, projetos e agoes 
desenvolvidas pelos Comites de Bacia Hidrografica do Rio Araguari, do Rio Paranaiba e pela ABHA; gestao 
dos Programas de Mobilizagao Social e Comunicagao dos Comites das Bacias Hidrograficas dos Rios 
Araguari e Paranaiba; elaboragao de estrategia de comunicagao dirigida para os Conselheiros dos Comites, 
usuarios, atores sociais e o publico em geral; promogao do dialogo com entidades do poder publico, de 
usuarios de agua e da sociedade civil, como agente facilitador para a implementagao da gestao participativa 
dos recursos hidricos e o relacionamento com orgaos de imprensa e assessorias de comunicagao; 
produgao e gerenciamento da informagao em rede web e outras midias; elaboragao, redagao e distribuigao 
regular de informes para os participantes do Sistema Nacional/Estadual de Recursos Hidricos; 
implementagao de atividades associadas a Comunicagao e Mobilizagao Social, Publicidade e Propaganda, 
Relagoes Publicas, Jornalismo e Produgao Editorial.

FRANCO PROPAGANDA - (2009 a 2011)
Publicitaria

Criagao de campanhas publicitarias para empresas publicas e privadas; criagao de marcas; 
desenvolvimento de Manuals de Uso e Aplicagao de Logomarcas; redagao publicitaria; fechamento de 
arquivos e; acompanhamento da produgao.

mailto:nsantosnara@gmail.com


SINCOPEL GRAFICA - (2006 a 2009)
Grafica off-set

Criagao de materials impresses, tais como: panfletos, cartazes, folder, cartoes de apresentagao, entre 
outros; fechamento de arquivos (fotolito digital).

informaqOes complementares

Curso de Ingles (CIU - Central de Idiomas Unipac) nivel avangado;
Dominio de softwares de editoragao eletronica (CorelDraw, Illustrator e Photoshop);
Excel Avangado, pelo SENAC;
Programagao Neurolinguistica (PNL), pelo Institute Tera;
Cursos de Neuropersuasao, Negociagao Ganha Ganha, Inteligencia Emocional e Gestao de 
Conflitos;
Pacote Office intermediario;
Carteira de Habilitagao A e B (disponibilidade para viagens e diregao em rodovias);
Diretora de Expansao e Novos Servigos CDL Araguari (2018 a 2019);
Primeiro lugar no premio Galo de Ouro da Universidade Presidente Antonio Carlos (2011); 
Medalha Zezinho, conferida aos melhores alunos da Universidade Presidente Antonio Carlos 
(2011).



DECLARAQAO

Declaro que a profissional de administragao, Kelly Miranda Campos Cardoso, atua na 

ABHA Gestao de Aguas, como auxiliar administrativa, em atendimento ao Comite da 

Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba, desde 2018, em atividades dos departamentos 

administrative e financeiro.

THIAGO Al VFS DO Assinadode forma digital poriiz-vv-iw r-vu v i__. TH|AG0 alves do

NASCIMENTO:0440 NASCIMENTO:04401741633
Dados: 2022.11.2218:30:09 
-03'00'1741633

THIAGO ALVES DO NASCIMENTO

Diretor Presidente

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br

mailto:abha@agenciaabha.com.br
http://www.agenciaabha.com.br


Curriculum Vitae

Identificagao:

Nome: Kelly Miranda Campos Cardoso
Enderego: Rua Florestina, n° 129 A, Miranda, Araguari - MG
Telefones: (34) 98814-6156
CNH: AB
E-mail: mirandakellv53@qmail.com

Formagao Academica:

• Formada em Administragao pela Universidade Presidente Antonio Carlos - 
UNIPAC (2006-2009).

Experiencia Profissional:

• Associagao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos de Bacias 
Hidrograficas 
Pen'odo: 19/02/2018 
Cargo: Auxiliar Administrative

• Agromercantil A.C Martins Ltda. ME 
Pen'odo: 01/07/2016 a 10/12/2016 
Cargo: Secretaria

• Thiago Rodrigues Carrijo Peixoto ME (Nutriminas Center) 
Pen'odo: 03/06/2013 a 15/06/2015 
Cargo: Auxiliar Administrative

• Bruno Rezende Cardoso ME (K & B Modas) 
Periodo: 01/07/2011 a 30/10/2012 
Cargo: Vendedora

• Agroara Araguari Ltda.
Pen'odo: 01/11/2002 a 30/11/2010 
Cargo: Auxiliar Administrative

Cursos Extracurriculares:

• Windows, Word, Excel, Power Point, Internet.

mailto:mirandakellv53@qmail.com
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Colaboradores desta publicacao:

Conselho de Administracao - Gestao 2015/2018:
Leocadio Alves Pereira - DMAE

Eustaquio Sidnei Milanez Junior - C0PA5A
Guilherme Coelho Melazo - CCBE
Rodrigo Domingos Pessoa - CODAU

Antonio Reinaldo Gaetano - ACA

Adalto Ribeiro Franco - Sindicato Rural de Uberlandia

Nayana Grasielle Marques Silva - Vale Fertilizantes
Marcelino Marra Batista - SAAE
Daniel Caixeta Andrade - UFU

Ricardo Falqueto Jorge - UFU

Euclides Antonio Pereira de Lima - ASSEMG
Anderson Rodrigo de Jesus - ASSEMG

Mauro Cesar Rodrigues - Prefeitura Municipal de Araguari

Neiva Gonsalves Oliveira - Prefeitura Municipal de Araguari
Jose Eustaquio da Silva - AGROTAP
Jose Alves Gaetano - CREA-MG/UDI

Conselho Fiscal - Gestao 2015/2018:
Jose Flavio de Lima Neto - SAE 
Luciene da Silva Andrade - SAE 
Pedro Rodrigues Naves - FAEMG 
Valdirene Teodoro - FAEMG

Priscilla Baesse de S. Borba - Sindicato Rural de Araguari 
Thays Duarte 0. Moreno - Sindicato Rural de Araguari

Equipe ABHA:
Sergio Gustavo Rezende Leal - Diretor Presidente 
Ronaldo B. Barbosa - Gerente Administrative e Financeiro 
Rogerio Milan! Zanzarini - Consultor Jun'dico 
Pollyanna Cristina C. de Avila - Assistente Administrative
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ALTERAQAO DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOC1AQAO 
MULTISSETORIAL DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS DE 

BAG IAS HIDROGRAFICAS - ABHA GESTAO DE AGUAS

CAPlTULO I

DISPOSIQOES PRELIMINARES

Art 1° - A ASSOCIAQAO MULTISSETORIAL DE USUARIOS DE RECURSOS 
HIDRICOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS - ABHA GESTAO DE AGUAS, constitui-se 
sob a forma de associagao civil voltada para recursos hidricos, sem fins economicos e 
de interesse social, com duragao por tempo indeterminado, com sede na Rua Jaime 
Gomes, 741, inscrita no cadastro de pessoas juridicas sob o n° 06.536.989/0001-39 
cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, regendo-se pelas normas da Constituigao 
Federal da Republica de 1988, Codigo Civil Brasileiro e legislagao correlata, da Lei 
Federal 9.433, de 8 de janetro de 1997, e demais leis e normas aplicaveis nos Estados 
de atuagao da ABHA, pelo presente Estatuto Social e Regimento Interne.

§1° - A partir da presente alteragao, a Associagao Multissetorial de Usuarios de 
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Araguari passa a denominar-se 
Associagao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos de Bacias Hidrograficas.

§2° - Para os efeitos desse Estatuto, a denominagao ABHA GESTAO DE AGUAS 
equivale a Associagao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos de Bacias 
Hidrograficas.

§3° - A area de atuagao da ABHA GESTAO DE AGUAS abrange todo o territorio 
nacional, em especial as bacias hidrograficas das quais seja ou venha a ser nomeada 
como Delegat^ria das fungoes a Agenda de Bacia.

§4° - E principio fundamental da ABHA GESTAO DE AGUAS a manutengao de 
estrutura tdcnica e administrativa, capaz de atender as demandas de forma eficiente.

§5° - No desenvolvimento de suas atividades serao observados os principios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da efidencia, 
sem qualquer discriminagao de raga, cor, genero ou religiao.

na

Rua Jaime Gomes, 741, Centro | Araguari-MG | CEP: 38440-244 
Fone: 34 3241-4849 | abhaifficbharaguari.com.br | www.abhaaraguari.org.br 1
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CAPITULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 2° - A ABHA GESTAO DE AGUAS tem por objetivos:

I - a recuperapao, protepao, conservapao na proposipao de metodos e ferramentas de 
racionalizapao dos uses dos recursos hidricos das bacias hidrograficas de sua atuagao;

II - o incentivo a pratica da utilizapao racional e integrada dos recursos hidricos, com 
vistas ao desenvolvimento sustentavel;

III - a busca da integrapao com os usuarios de recursos hidricos da bacia 
estiver atuando;

IV - a defesa, preservap^o e conservapao do meio ambiente e promopao do 
desenvolvimento sustentavel;

V - o apoio administrative, tecnico e financeiro aos Comites de Bacia Hidrografica dos 
quais venha a desempenhar o papel de Agenda de Bacia ou Entidade Delegataria, e, 
ainda, nos casos em que for indicada pelo respective comite como conveniada para 
receber e administrar recursos;

VI - o apoio aos Sistemas Nacional e Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidncos 
na implementapao da Politica Nacional e Estadual de Recursos Hidricos, conforme 
estabelecido pelas respectivas legislapoes;

VII - a promopao do debate das questoes relacionadas com recursos hidricos e 
articulapao junto aos orgaos e entidades intervenientes;

VIII - a articulapao institucional para a celebrapao de convenios com orgaos, entidades 
e instituipoes publicas ou privadas, nacionais e intemadonais, de interesse da bacia 
hidrografica;

IX - o apoio a criapSo de Agenda Reguladora de Servipos de Saneamento.

§1° - Para a consecupao de seus objetivos estabelecidos neste Estatuto, a ABHA 
GESTAO DE AGUAS, poderd:

I - celebrar contrato de gestao ou instrumentos equivalentes com a Uniao, Estados, 
Municipios e Distrito Federal;

II - celebrar convenios, contratos, inclusive de fmanciamentos, acordos, ajustes, 
protocolos, parcerias e demais instrumentos legais com pessoas fisicas e juridicas, de 
direito publico e privado, nacionais e internacionais;

III - receber auxilios, contribuipoes e subvenpoes de quaisquer orgaos e entidades de 
direito publico ou privado.

em que

Rua Jaime Gomes, 741, Centro | Araguari-MG | CEP: 38440-244 
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CAPITULO III

DOS ASSOCIADOS

Art. 3° - A ABHA GESTAO DE AGUAS tern como associados os usuarios de agua da 
bacia hidrogr^fica, conforme a classificagao que se segue:

I - Socios Fundadores sao todas as Entidades Associadas, usuarias de 
hidricos, que tiveram sua participagao no processo legal e burocratico para criagao da 
Associagao, conforme ata da Reuniao Extraordinaria do CBH Araguari devidamente 
registrada em 23 de agosto de 2005.

II - Socios nao fundadores sao todas as Entidades Associadas, usuarias de recursos 
hidricos, que tiveram seu cadastramento como associado apos a reuniao de criagao da 
Associagao.

§1° - A admissao de novos socios dar-se-a com a aprovagao de no minimo 2/3 dos 
presentes, em Assembleia Geral, conforme procedimentos estabelecidos pelo 
Regimento Intemo.

§2° - Os representantes das Entidades Associadas nao poderao ser membros de 
nenhum Comite de Bacia Hidrografica no qual a ABHA GESTAO DE AGUAS exerce 
atuagao

§3° - As Entidades Associadas poderao indicar representantes diferentes para cada 
instancia deliberativa da ABHA GESTAO DE AGUAS, nao podendo, entretanto, 
estarem representadas, simultaneamente, no Conselho de Administragao e Conselho 
Fiscal.

§4° - Para exercerem o direito de votar e serem votados, os associados deverao estar 
adimpientes com a ABHA GESTAO DE AGUAS, conforme Regimento Intemo.

Art. 4° - Perdera a qualidade de associado:

I - aquele que, voluntariamente, requerer seu desligamento, mediante comunicagao 
formal e por escrito ao Conselho de Administragao;

II - aquele que apresente comportamento incompativel com as finalidades da 
associagao ou se for reconhecida a existencia de motivos graves, na forma do Estatuto 
e Regimento Intemo.

III - deixar de comparecer a 3 (tres) Assembleias Gerais consecutivas ou 5 (cinco) 
alternadas, salvo em caso de apresentagSo de justificativa, 
maioria simples em reuniao plenaria

IV - descumprir as disposigoes estatutarias, regimentals e regulamentares;

recursos

aceita pela

Rua Jaime Gomes, 741, Centro | Araguari-MG | CEP: 38440-244 
Fone: 34 3241-4849 | abha@cbharaguari.com.br | ■abhaaraguari.orgjarWWW 3 I___

mailto:abha@cbharaguari.com.br


riftrin ilc KTIX'l’J dc Aragnnri-MG
Praiocoio: J5227 / Dma: 02/06/2016

Pagina 4 de 20

mQ)ABHA
OESTAO DE AGUAS

’ 'j'J.y! HkA' 111 <• N ‘}iJ 
ARQUIVAMENTO

BSR 44958
8

Paragrafo unico - Na hipotese do inciso II e IV sera necessana instauragao de processo 
administrativo nos termos do Regimento Interne.

Art. 5° - Sao direitos dos Socios:

I - participar das Assembleias Gerais;

II - votar e ser votado para os cargos eletivos, na forma deste Estatuto e do Regimento 
Intemo da ABHA GESTAO DE AGUAS;

III - propor ao Conselho de Administragao e a Diretoria Executiva medidas referentes ao 
cumprimento da fmalidade basica e dos objetivos da ABHA GESTAO DE AGUAS;

IV - propor a Assembleia Geral a retirada de associados que incorram em atitudes 
'mcompatfveis com a finalidade da ABHA GESTAO DE AGUAS, observado o disposto 
no Regimento Intemo;

V - recorrer ao Conselho de Administragao, em ultima inst^ncia, dos atos e resolugoes 
da Diretoria Executiva que julgue contrariar seus direitos;

VI - realizar, a qualquer tempo, a substituigao de seus representantes na Assembleia ou 
nos Conselhos de Administragao e Fiscal, observados os termos deste Estatuto e do 
Regimento Intemo.

Art. 6° - Sao deveres dos Socios:

I - cumprir as disposigoes estatutarias, regimentais e regulamentares;

II - acatar as decisoes da Assembleia Geral;

III - indicar seus representantes junto aos Conselhos de Administragao e Fiscal;

IV - manter atualizadas suas informagoes basicas;

V - colaborar nas atividades da ABHA GESTAO DE AGUAS, quando solicitados;

VI - manter-se adimplente com a cota de contribuigao, conforme definido em Regimento 
Intemo;

Art. 7° - Os associados nao respondem, nem mesmo solidaria ou subsidiariamente, 
pelos encargos da ABHA GESTAO DE AGUAS

Art. 8° - Os associados que praticarem, em nome da entidade, atos contrarios a Lei, a 
este Estatuto, ao Regimento Intemo ou aos demais regulamentos da entidade, 
responderao pessoalmente pelos mesmos, nas esferas administrativas e judiciais 
termos do Regimento Interno

nos

Q
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CAPITULO IV

DO PATRIMONIO E DAS FINANQAS

Art. 9° - Integram o patrimonio da ABHA GESTAO DE AGUAS os bens e direitos que a 
qualquer tituio Ihe venham a ser destinados ou adquiridos.

Art 10 - Constituem recursos financeiros da ABHA GESTAO DE AGUAS:

I - a cobranqa pelo uso de Recursos Hidricos oriunda de Contratos de Gestao ou 
instrumentos equivalentes;

II - os previstos em convenios, contratos, ernprestimos, financiamentos ou quaisquer 
outros ajustes firmados com pessoas juridtcas publicas ou privadas, nacionais, 
estrangeiras ou intemacionais;

III - os rendimentos de aplicagoes de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao 
patrimonio sob sua administragio;

IV - as doagoes, legados ou herangas;

V - outros bens, valores ou direitos que porventura Ihe sejam destinados;

VI - os saldos do exercicio fmanceiro;

VII - o produto da alienagao de seus bens;

VIII - a cota de contribuigao dos associados quando houver, nos termos do Regimento 
Interno;

IX - a remuneragao dos proprios servigos;

X - os recursos de outras origens, aprovados pela Diretoria Executiva.

§1° - A ABHA GESTAO DE AGUAS nao distribuira entre os seus associados, 
conselheiros, diretor-presidente, gerentes, coordenadores, empregados ou doadores, 
inclusive em razao de desligamento, retirada ou falecimento, eventuais excedentes 
financeiros, brutos ou liquidos, dividendos, bonificagoes, participagoes, bens ou 
parcelas do seu patrimonio.

§2° - A ABHA GESTAO DE AGUAS destinara integralmente seus excedentes 
financeiros ao desenvolvimento de suas proprias atividades.

§3° - A prestag3o de contas discriminara as receitas, despesas e demais elementos de 
forma a permitir a avaliagao financeira, patrimonial e de resuitados da ABHA GESTAO 
DE AGUAS.
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§4° - No penultimo trimestre de cada ano, a proposta orpament^ria sera encaminhada 
peia Diretona Executiva a aprovapao do Conselho de AdministrapSo.

§5° - A ABHA GESTAO DE AGUAS nao podera realizar despesas ou prestar servipos, 
de qualquer especie, com finalidade estranha aos seus objetivos.

CAPITULOV

DA ESTRUTURA E COMPETENCIA DE SEUS ORGAOS 

Art 11 - A ABHA GESTAO DE AGUAS tem a seguinte estrutura:

I - Assembieia Geral;

II - Conselho de Administrapao; 

ill - Conselho Fiscal;

IV - Diretoria Executiva.

§1° - Os representantes dos membros dos Conselhos de Administrapao e Fiscal nao 
receberao remunerapao pelos servipos que, nesta condigSo, prestarem a ABHA 
GESTAO DE AGUAS

§2° - Os dirigentes que atuarem diretamente na gestao executiva da entidade, poderao 
ser remunerados, respeitando-se valores praticados no mercado.

3° - A associapao adotara praticas de gestio administrativa, necessarias e suficientes a 
coibir a obtenpao, de forma individual ou coletiva, de beneffcios ou vantagens pessoais 
em decorrSncia da participapao em sua gestao.

Art. 12 - A organizapao e o funcionamento da ABHA GESTAO DE AGUAS sao 
estabelecidos neste Estatuto e no Regimento Intemo.

SepSo I

Da Assembieia Geral

Art. 13 - A Assembieia Geral e o orgao m£ximo e soberano da ABHA GESTAO DE 
AGUAS sendo constituida pelos associados em pleno gozo de seus direitos 
estatutarios e tem porcompetencia:

I - eleger, dar posse e destituir os membros dos Conselhos de Administrapao e Fiscal;
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II - eleger dentre os associados os membros do Conseiho Fiscal a que se refere o art. 
24, vedada a participagao de membros do Conseiho de Administragao;

III - aprovar a tnclusao de novos socios;

IV - excluir associados;

V - fixar cota de contribuigao das entidades usuarias de recursos hidricos;

VI - deliberar sobre as propostas encaminhadas pelo Conseiho de Administragao 
relatives:

a) ao reiatorio do Conseiho fiscal e decidir sobre a aprovagao das contas e balango 
anual;

b) as aiteragoes deste Estatuto;

c) a extingao da ABHA GESTAO DE AGUAS;

d) a remuneragao da Diretoria Executiva;

e) a cota de contribuigao dos associados, devida, quando houver , nos termos do 
Regimento Interne.

f) a processo administrativo devidamente instaurado.

VII - Aprovar:

a) inclusao de novos socios;

b) reiatorio do conseiho fiscal e decidir sobre a aprovagao das contas e balango anual;

c) a designagao do Diretor Presidents da ABHA GESTAO DE AGUAS;

d) a destituigao do Diretor Presidente da ABHA GESTAO DE AGUAS;

e) a transferencia, permanente ou transitdria, da sede e foro da ABHA GESTAO DE 
AGUAS para outra cidade da area de sua abrangencia, pelo voto da maioria absoluta 
dos seus membros.

f) os nomes dos Conselheiros convidados apresentados pelo Conseiho de 
Administragao.

Paragrafo Unico - A aprovagao de contas prevista no inciso VI1 alfnea “b” dever£ 
observar os procedimentos estabelecidos no artigo 30, inciso XVI deste Estatuto.

Art. 14 - A Assembleia Geral reunir-se-a:

M(iA
Rua Jaime Gomes, 741, Centro | Araguari-MG | CEP: 38440-244 

Fone: 34 3241-4849 | abha@cbharaguari.com.br | www.abhaaraguarl.org.frr

mailto:abha@cbharaguari.com.br
http://www.abhaaragu


jpRI&lSJ Pagina 8 de 20ua:
Protocolo: 35227 / Dala; 02/06/2016

5/
■**

'lj

timouivAtmHro

<5

I - ordinariamente, duas vezes ao ano, sendo a primeira at6 o final do m6$ de abril, para 
apreciar os demonstratives financeiros e contabeis anuais apos a aprovagao pelo 
Conselho Fiscal;

II - extraordinariamente, a quaiquer tempo.

§1° - A convocagao da Assembleia Geral sera feita pelo Presidente do Conselho de 
Administragao ou por solicitagao subscrita por, pelo menos, um quinto dos associados, 
mediante edital, afixado na sede da associagao ou publicado na imprensa local da sua 
sede, circulares ou outros meios equivalentes, inclusive eletrbnicos, com antecedencia 
minima de 10(dez) dias uteis, no caso de ordinaria e de 05 (cinco) dias uteis no caso de 
extraordinaria, mencionando dia, hora, local e assuntos da pauta.

§2° - A Assembleia Geral instalar-se-a, em primeira convocagSo, com a presenga de 
dois tergos dos associados e, em segunda convocagao, com maiona absoluta, 
ressalvadas as hipoteses a que se referem os paragrafos seguintes.

§3° - Salvo disposigao em contrario, as deliberagoes da Assembleia Geral serao 
tomadas pela maioria simples com direito a voto.

§4° - As materias a que se referem as alineas "b" e “c" do inciso VI e “d” e do inciso VII 
do Art. 13 exigem a aprovagao de dois tergos dos associados presentes a Assembleia 
Geral especialmente convocada para esse fim.

§5° - Para que possam comparecer a Assembleia Geral, os representantes legais ou os 
procuradores constituidos pelos associados da ABHA GESTAO DE AGUAS, deverao 
encaminhar a entidade os respectivos instrumentos de representagao ou de mandato 
ate 01 (uma) hora antes da reuniSo.

§6° - A Assembleia Geral lavrara atas circunstanciadas de suas reunioes.

§7° - A Diretoria Executiva da ABHA GESTAO DE AGUAS podera participar da 
Assembleia Geral com direito a voz, mas nao a voto.

Segao II

Do Conselho de Administragao

Art. 15-0 Conselho de Administragao e o orgao de deliberagao superior da ABHA 
GESTAO DE AGUAS

Art. 16-0 Conselho de Administragao e composto por 8 (oito) membros sendo:

I - 4 (quatro) membros associados representantes dos usuarios de recursos hidricos e 
seus respectivos suplentes, indicados pela Assembleia Geral:
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a) 1 (um) dos irrigantes;

b) 1 (um) das concessionarias e/ou autorizadas de geragao de energia hidreletrica;

c) 1 (um) das industrias;

d) 1 (um) das concessionarias e/ou autorizadas de servigos pubiicos de saneamento 
basico.

II - 4 (quatro) membros convidados pelo Conselho de Administragao, apos sua eleigao, 
nao associados e seus respectivos suplentes.

§1° - Em nao havendo candidates dentro dos segmentos indicados em uma das alineas 
do inciso I, as vagas poderao ser ocupadas por outros setores associados, conforme 
Regimento Interne.

§2° - Os membros do Conselho de Administragao terao mandate de quatro anos, 
admitida a reeleigao.

§3° - 0 Conselho de Administragao sera composto por pessoas de notoria capacidade 
profissional e reconhecida idoneidade moral.

§4° - Os representantes dos usuarios de recursos hidricos e seus respectivos suplentes 
deverao indicar os nomes dos representantes de suas entidades para tomarem posse 
na mesma sessao

§5° - Caso haja delegagao da ABHA GESTAO DE AGUAS a Agenda de Bacia de 
outros Cornites, e a mesma venha a exercer as fungoes executivas deles, a composig£o 
do Conselho de Administragao devera atender aos interesses de todas as bacias 
hidrograficas.

Art. 17 - Os representantes dos membros do Conselho de Administragao nao podem 
assumir fungao na Diretoria Executiva ou serem contratadas pela ABHA GESTAO DE 
AGUAS como empregados ou consultores ou prestadores de servigos de qualquer 
especie, a qualquer titulo.

Art. 18 - Fica desqualificado como representante de membro do Conselho de 
Administragao, aquele que faltar sem justificativa previa, por escrito, a duas reunioes, 
ordinarias ou extraordinarias, no intervalo de doze meses.

§1° - Devera a entidade representada, no prazo de trinta dias apos cientificado pelo 
Presidente do Conselho, indicar novo representante, sob pena de perda do mandate.

§2° - As justificativas a que se refere o caput deste artigo apos recebidas e apreciadas 
pelo Conselho de Administragao, deverao ser aprovadas, por maioria simples.
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Art. 19 - No caso de vacancia de cargo de membro do Conselho, cabera a Presidencia 
solicitar a Assembleia Geral a indicagao de novo membro para completar o respective 
mandate, observada a composigao prevista no art. 16.

Art. 20 - 0 Conselho de Administragao tera urn Presidente e urn Vice-Presidente, os 
quais serao eleitos em escrutfnio aberto, por maioria simples, para mandate de quatro 
anos, admitida uma reeleigao para mandates subsequentes.

§1° - A fungao de Presidente somente podera ser exercida pelos membros associados 
indicados no inciso I do artigo 16.

§2° - O Conselho de Administragao, apos instauragao de processo administrativo em 
que assegure a ampla defesa e o contraditorio e, mediante o voto de dois tergos de 
seus membros, podera substituir seu Presidente nos casos de descumprimento as 
normas estatutarias ou regimentais, as determinagoes contidas em deliberagoes do 
Conselho de Administragao ou, ainda, da pratica de atos de improbidade.

§3° - Em caso de vacancia do cargo do Presidente e/ou do Vice-Presidente devera 
haver nova eleigao ate 60 (sessenta) dias.

§4° - Compete ao Vice-Presidente do Conselho de Administragao substituir o 
Presidente em suas ausencias e impedimentos.

Art. 21 - O Conselho de Administragao reunir-se-a:

I - ordinariamente a cada semestre, devendo ser convocado com antecedencia minima 
de 10 dias uteis;

II - extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, ou por urn tergo de 
seus membros, pelo Conselho Fiscal, ou por dois tergos dos associados da ABHA 
GESTAO DE AGUAS, com antecedencia minima de 05 dias uteis.

Paragrafo unico - A Diretoria Executiva da ABHA GESTAO DE AGUAS podera 
participar da reuniao com direito a voz, mas nao a voto.

Art. 22 - Compete ao Conselho de Administragao, observadas as agbes, programas e 
projetos aprovados pela Assembleia Geral:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das deliberagoes da Assembleia Geral;

II - deliberar sqbre as linhas gerais das politicas, diretrizes e estratdgias da ABHA 
GESTAO DE AGUAS, orientando a Diretoria Executiva no cumprimento de suas 
atribuigoes;

III - avaliar e aprovar as minutas dos termos de contratos, convenios, compra de 
material permanente e contratagao de pessoal, com seus respectivos custos 
financeiros, relacionados a finalidade e aos objetivos da ABHA GESTAO DE AGUAS;

f""*'
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IV - autorizar a contratapao de auditoria externa, case necessario;

V - elaborar, alterar e aprqvar o Regimento Interne, que dispora, no mfnimo, sobre a 
estmtura da ABHA GESTAO DE AGUAS, sua forma de gerenciamento, seus cargos, 
procedimentos e respectivas competencias;

VI - examinar, aprovar e, quando for o caso, remeter ao orgao ou entidade supervisor 
da execugao de contrato ou convenio, inclusive contrato de gestao, ou a outros orgaos 
ou entidades da administragao publica, inclusive para fins de fiscalizagao, os seguintes 
documentos:

a) os relatorios gerenciais e de atividades e seus balancetes;

b) os demonstrativos fmanceiros e contabeis anuais, submetendo-os a aprovagao da 
Assembleia Geral;

c) a avaliagao de resultados de contratos, convenios ou outros instrumentos de ajuste e 
as an^lises gerenciais cabiveis;

d) as propostas de alteragao deste Estatuto, submetendo-as a aprovagao da 
Assembleia Geral;

e) o Plano de Cargos, Salaries e Beneficios dos empregados da ABHA GESTAO DE 
AGUAS.

VII - acompanhar e avaliar o desempenho da ABHA GESTAO DE AGUAS e de seus 
funcionarios, auxiliando, se necessario, o Conselho Fiscal;

VIII - autorizar a contratagao ou a destituigao do Diretor-Presidente da ABHA GESTAO 
DE AGUAS, aprovados pela Assembleia Geral e avaliando o desempenho do mesmo, 
observado os termos deste Estatuto;

IX - autorizar a contratagio ou a destituigao dos Gerentes, Coordenadores e demais 
funcionarios da ABHA GESTAO DE AGUAS, apos manifestagao da Diretoria Executiva
da ABHA GESTAO DE AGUAS;

X - fixar a remuneragao da Diretoria Executiva e demais funcionarios, respeitando-se os 
valores praticados no mercado;

XI - fiscalizar a gestao, apurar faltas cometidas e, na forma do Regimento Intemo, 
advertir, suspender ou destituir membros da Diretoria Executiva da ABHA GESTAO DE 
AGUAS, na ocorrencia de situagoes analogas aquelas a que se referem, sem prejuizo 
da competencia prevista no inciso VIII e IX deste artigo;

XII - remeter ao Ministerio Publico process© em que se apure a responsabilidade da 
Diretoria Executiva e demais funcionarios por crime contra o patrimonio publico sob a 
administragao da ABHA GESTAO DE AGUAS;
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XIII - estabelecer a forma pela qual se darao as solicitagoes de adesao a ABHA 
GESTAO DE AGUAS;

XIV - avaliar e aprovar, com a devida exposigao de motivos, proposta de alteragao em 
politicas, diretrizes estrategicas, pianos de agSo e respectivos orgamentos;

XV - suspender o gozo de direitos do associado, nas hipoteses previstas no Regimento 
Intemo;

XVI - avaliar e aprovar proposta de extingao da ABHA GESTAO DE AGUAS, e 
submete-la a deliberagao da Assembleia Geral;

XVII - encaminhar proposta de implementagao e/ou alteragao da cota de contribuigao 
dos associados e respectivos valores.

XVIII - aprovar a criagao de escritorios regtonais;

XIX - resolver sobre os casos omissos neste Estatuto.

§1° - 0 Conselho de Administragao deliberara com a presenga da maioria absoluta.

§2° - Em caso de empate nas deliberagoes, o Presidente tera ainda o voto de 
qualidade.

§3° - 0 Conselho de Administragao lavrara atas circunstanciadas de suas reunioes.

Art. 23 - Compete ao Presidente do Conselho de Administragao;

I - Prestar contas a Assembleia Geral;

II - Convocar e presidir as reunioes do Conselho;

III - Convocar e presidir as Assembleias Gerais;

IV - Solicitar a indicagao de novos membros, no caso de vacancia;

V - Solicitar a indicagao de novos representantes, titulares ou suplentes, aos membros 
do Conselho, nos casos de afastamento ou impedimento;

VI - Convocar o Conselho Fiscal sempre que necessario,

VII - exercer, em carater eventual, as atribuigdes elencadas nos paragrafos 1° a 4° do 
art. 30 deste Estatuto Social.
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SegSo III

Do Conselho Fiscal

Art 24 - 0 Conselho Fiscal e o orgao fiscalizador da ABHA GESTAO DE AGUAS, 
composto por tres membros e seus respectivos suplentes, indicados pela Assembleia 
Geral, para o mandate de quatro anos.

Art. 25 - 0 Conselho Fiscal sera presidido por um de seus membros, escolhidos dentre 
os mesmos, na sua primeira reuniao.

§1° - Na mesma ocasiao e condigoes previstas no “caput” deste artigo, sera escolhido o 
Vice-Presidente que, alem de substituir o Presidente em suas ausencias e 
impedimentos, exercera a fungao de Secretano.

§2° - Fica desqualificado como representante de membro do Conselho Fiscal, aqueie 
que faltar sem justificativa previa, por escrito, a duas reunioes, ordinarias ou 
extraordinarias, no intervale de doze meses.

§3° - Devera a entidade representada, no prazo de trinta dias apos cientificado pelo 
Presidente do Conselho, indicar novo representante, sob pena de perda do mandate.

§4° - As justificativas a que se refere o caput deste artigo apos recebidas e apreciadas 
pelo Conselho de Fiscal, deverao ser aprovadas, por maioria simples.

§5° - No caso de vacancia de cargo de membro do Conselho, cabera a Presidencia 
solicitar a Assembleia Geral a indicagao de novo membro para completar o respectivo 
mandato.

Art. 26-0 Conselho Fiscal reunir-se-a:

I - ordinariamente, a cada semestre, devendo ser convocado com antecedencia minima 
10 dias uteis;

II - extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, ou por um tergo de 
seus membros, pelo Conselho de Administragao, ou por dois tergos dos associados da 
ABHA GESTAO DE AGUAS, com antecedencia minima 05 dias uteis.

Paragrafo Unico - A Diretoria Executiva da ABHA GESTAO DE AGUAS podera 
participar das reunioes do Conselho Fiscal com direito a voz, mas nao a voto.

Art. 27 - Compete ao Conselho Fiscal:

I - fiscalizar permanentemente a contabilidade da ABHA GESTAO DE AGUAS, 
examinando os livros de escrituragao e demais elementos de informagao correlatos, e 
analisar os balangos e relatorios de desempenho fmanceiro e contabil e sobre as „ 
operagoes patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para o Conselho de 
Administragao e para a Assembleia Geral;
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li - emitir relat6rios e pareceres previos a deliberate do Conselho de Administrate 
sobre as materias previstas nos incisos VI alfneas "b", “d” e "e”, XI, XII e XVI do art. 22.

Ill - requisitar, a Diretoria Executiva, a documentato comprobatoria das operates 
economico-financeiras realizadas pela ABHA GESTAO DE AGUAS;

IV - determinar a realizato de auditoria externa, quando entender necessario, as 
custas da ABHA GESTAO DE AGUAS;

V - denunciar erros, fraudes ou crimes apurados, sugerindo providencias uteis a ABHA 
GESTAO DE AGUAS;

VI - assegurar que seja realizada a avaliato e analise de todas as contas da 
administrate, incluindo o ultimo ano do mandate;

VII - propiciar condigoes ao conselho fiscal eleito subsequente ao acesso a todas as 
informates pertinentes a este Estatuto;

VIII - exercer outras fungoes correlatas que Ihe sejam atribuidas pelo Conselho de
Administrate.

Paragrafo Unico. 0 Conselho Fiscal podera escolher para assessora-lo no exame dos 
livros, dos balances e das contas, contabilista legalmente habilitado, mediante 
remunerate aprovada pelo Conselho de Administrate.

Segao IV

Da Diretoria Executiva

Art. 28 - A ABHA GESTAO DE AGUAS tera uma Diretoria Executiva composta por urn 
Diretor-Presidente, urn Gerente de Administrate e Finangas, urn Gerente Tecnico, 3 
coordenadores, cabendo-lhes desenvolver as aqoes necessarias a realizagao das 
finalidades e objetivos institucionais, segundo as diretrizes e pianos aprovados pelo 
Conselho de Administragao.

§1° - A distribute e ° detaihamento das competencias da Diretoria Executiva e demais 
cargos da estrutura da ABHA GESTAO DE AGUAS serao estabelecidos no seu 
Regimento Intemo.

§2° - Os ocupantes dos cargos da Diretoria Executiva da ABHA GESTAO DE AGUAS 
farao declarato publica de bens no ato da posse e no termino do exercicio do cargo.

Art. 29 - E vedado aos ocupantes dos cargos da Diretoria Executiva:

/{^
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I - ter liga^ao de parentesco, ate o terceiro grau, ou ser conjuge/companheiro ou 
cunhado, de representante de qualquer dos membros dos Conseihos de Administraqao 
e Fiscal;

II - ter vinculo empregaticio ou profissional, direto ou por meio de pessoa juridica da 
qua! seja socio, acionista ou cotista, com qualquer instituiqao pubiica ou com associado
da ABHA GESTAO DE AGUAS

§1° - O disposto no inciso II deste artigo nao se aplica aquele que estiver licenciado ou 
afastado de cargo ou emprego ou cedido por termo de cooperapao 
Tecnico/administrativo com ou sem onus, de modo que nao haja o recebimento 
qualquer titulo, de proventos ou remunerapao de ambas as instituipSes.

§2° - Qualquer associado que seja designado a prestar trabalhos remunerados a 
Associapao, por qualquer periodo, sera previamente, licenciado das funpoes do seu 
cargo, nao podendo comparecer as Assembleias Gerais representando qualquer 
entidade associada.

Art. 30 - Compete ao Diretor-Presidente da ABHA GESTAO DE AGUAS:

I - planejar, dirigir e controlar os servipos e atividades da ABHA GESTAO DE AGUAS;

II - encammhar para apreciapao do Conselho de Administrapao a indicapao dos 
Gerentes e Coordenadores;

III - participar das reunioes da Assembleia Geral;

a

IV - elaborar Planejamento Estrategico e apresentar reiatorio de execup^o com revisoes 
anuals;

V - realizar a movimentap^o fmanceira da ABHA GESTAO DE AGUAS e, em especial, 
promover o pagamento de obrigapoes, assinar cheques, acordos, convenios, contratos 
com instituipoes bancarias e de credito e demais instrumentos de ajuste, em conjunto 
com o Gerente Administrative e Financeiro;

VI - assinar livros de caixa, balancetes e balanpos do movimento contabil e demais 
instrumentos de ajuste;

VII - representar a ABHA GESTAO DE AGUAS, ativa e passivamente, em juizo ou fora 
dele;

VIII - comunicar ao Conselho de Administrapao, para as providencias cabiveis, o 
afastamento irregular, a vacancia do cargo, o pedido de licenpa ou afastamento, a 
infringencia de normas legais ou regulamentares ou a ocorrencia de ato que possa 
causar prejulzo, efetiyo ou potencial, ao patrimonio, a imagem ou aos interesses da 
ABHA GESTAO DE AGUAS, relativamente aos Gerentes e Coordenadores;
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IX - propor ao Conselho de Administrapao, a onerapao ou a alienagao de bens do atlvo 
permanente da ABHA GESTAO DE AGUAS;

X - constituir procuradores, mandatarios ou prepostos com fins especificos, em nome 
da ABHA GESTAO DE AGUAS, conjuntamente com urn dos Gerentes, apos anuencia 
do Conselho de Administragao;

XI - gerir o patrimonio da ABHA GESTAO DE AGUAS;

XII - avaliar e aprovar as minutas dos termos de contratos, convenios, compra de 
material permanente e contratagao de pessoal, com seus respectivos custos 
financeiros, relacionados a finalidade e aos objetivos da ABHA GESTAO DE AGUAS;

XIII - contratar e destituir pessoal dando ciencia ao Conselho de Administragao;

XIV - aprovar a transferencia da sede da ABHA GESTAO DE AGUAS para outro local 
na mesma cidade,

XV - exercer outras atribuigoes que Ihe forem conferidas pela Assembleia Geral ou 
pelos Conselheiros;

XVI - elaborar a prestagao de contas da ABHA GESTAO DE AGUAS considerando os 
seguintes procedimentos:

a) observancia dos principios fundamentals de contabilidade e das Normas Brasileiras 
de Contabilidade;

b) publicidade por qualquer meio eficaz, apos a aprovagao pelo Conselho de 
Administragao, dos demonstratives financeiros, incluindo-se as certidoes negativas de 
debitos junto ao INSS e ao FGTS, e os relatives a execug^o de eventuais contratos, 
convenios e ajustes celebrados com entidades do poder publico, inclusive os objetivos 
e metas pactuados e o seu nivei de atendimento, disponibilizando todos estes 
elementos, na mesma data, por meios eletronicos de acesso publico;

c) realizagao de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o 
caso, da aplicagao dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme 
previsto em regulamento;

d) prestagao de contas de todos os recursos e bens de origem publica e/ou privada 
recebidos pelas ABHA GESTAO DE AGUAS, conforme normas constitucionais e 
legislagSo pertinente.

§1° - Na falta ou ausencia do Diretor-Presidente, a competencia prevista no inciso V 
sera exercida pelo Gerente Administrative Financeiro, juntamente com o Presidente ou 
Vice Presidente do Conselho de Administragao, ou ainda por conselheiro designado.

•jL-
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§2° - Na eventual vacancia do cargo, o Presidente do Conseiho de Administragao 
designara o Gerente que funcionara como substituto eventual do Diretor-Presidente.

§3° - Na eventual vacancia dos cargos de Diretor-Presidente e do Gerente, a 
competencia do Diretor Presidente, sera exercida pelo Presidente ou Vice Presidente 
do Conseiho de Administragao, ou ainda por conselheiro designado, perdurando 
enquanto nao houver o preenchimento dos cargos.

§4° - As competencias previstas nos incisos I, III, VI, IX e seguintes deste artigo 
poderao, na forma do Regimento Interne, seratribufda aos Gerentes.

§5° - No caso do Diretor-Presidente incorrer na hipotese de infringencia a normas legais 
e regulamentares ou a pratica de ato que possa causar prejuizo, efetivo ou potencial, 
ao patrimonio, a imagem ou aos interesses da ABHA GESTAO DE AGUAS, deverao 
os Gerentes, em conjunto ou isoladamente, proceder a comunicagSo do fato ao 
Conseiho de Administrapao

capi'tulo VI
DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 31 - Para eleipao de membros que constituirao o Conseiho de Administrapao, 
Conseiho Fiscal, Presidente e vice Presidente sera formada uma comissSo eleitoral de 
3 (tres) membros associados.

§1° - Constituirao a comissao eleitoral associados que nao pleiteiem sua participapao 
no escrutinio.

§2° - Compete a Comissao Eleitoral:

a) escolher, entre os seus membros, urn Presidente e urn Secretario;

b) expedir instrupoes para as eleipoes, o exercicio do voto e as apurapoes, conforms 
este Estatuto e seu Regimento;

c) dirigir, organizar e fiscalizar a votapao, durante a realizapao da mesma, tudo de 
acordo com este Estatuto e seu Regimento;

d) decidir sobre as impugnapoes as candidaturas e deferir o registro dos candidates;

e) decidir sobre as impugnapoes aos resultados do pleito, em carater defmitivo;

f) lavrar as atas de suas reunioes e da apurapao.
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Art. 32 - Havendo consenso entre os membros, as eleigoes dos Conseihos de 
Administragao e Fiscal poderao ser efetivadas atraves de aclama<?ao, na Assembler 
Geral convocada para esta finalidade.

Art. 33 - As demais disposi^oes aplicadas ao Processo Eleitoral serao discriminadas no 
Regimento Interne.

CAPITULO VII

DOS RECURSOS HUMANOS

Art. 34 - A contratagao e a gestao dos membros da Diretoria Executiva e dos 
empregados da ABHA GESTAO DE AGUAS sera feita sob o regime da Consolidate 
das Leis do Trabalho.

Art. 35 - 0 Plano de Cargos, Salaries e Beneficios a que se refere a alfnea "e" do inciso 
VI, do art. 22, dispora sobre:

I - a selegao para admissao de empregados;

II - os direitos e deveres dos empregados;

III - o regime disciplinar, as normas de apuragao de responsabilidades e as 
penalidades;

IV - a formagao e treinamento dos empregados;

V - o piano de cargos;

VI - o piano de salaries e beneficios, de qualquer natureza, dos empregados.

§1° - A ABHA GESTAO DE AGUAS podera contratar servigos junto a terceiros, 
pessoas flsicas ou jurldicas, inclusive consultoria e terceirizagao de mao-de-obra, 
observadas a legislagSo e as normas que disciplinam a aplicagao do recurso publico.

§2° - Na gestao de recursos privados a ABHA GESTAO DE AGUAS devera cumprir 
com as exig^ncias elencados em instrumentos que permitam verificar as operagoes 
tecnicas e fmanceiras na execugSo do objeto com as agoes vinculadas aos seus 
objetivos, respeitando-se valores praticados no mercado.
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CAPiTULO Vlli 

DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 36 - 0 exercicio fiscal coincidira com o ano civil, com termino no dia 31 de 
dezembro de cada ano.

Art. 37 - No caso de dissolute da ABHA GESTAO DE AGUAS, ou de sua 
desqualificagao para as atividades para as quais foi instituida, os bens que integram o 
seu patrimonio, bem como os excedentes fmanceiros decorrentes de suas atividades, 
serao integralmente incorporados ao patrimonio de outra pessoa jundica de natureza e 
objetivos iguais ou assemelhados, da mesma area de atuagao, a criterio da Assembleia 
Gera! e nas seguintes condigoes:

I - Perda da qualificagao como Agenda de Bacia ou Organizagao da Sociedade Civil de 
Interesse Publico:

a) No caso de perda da delegagSo das fungoes de Agenda de Bacia, os recursos e/ou 
patrimonio adquiridos com a Cobranga pelo Uso de Recursos Hidricos serao destinados 
a entidade que vier a ser delegada no lugar da Associagao destitufda, nos termos da 
legislagao pertinente.

b) Na hipotese de a pessoa juridica perder a qualificagSo de Organizagao da Sociedade 
Civil de Interesse Publico, instituida pela Lei 9.790, de 23 de margo de 1999, o 
respective acervo patrimonial disponivel, adquirido com recursos publicos no periodo 
em que perdurou a qualificagao como Organizagao da Sociedade Civil de Interesse 
Publico, sera transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, 
preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da ABHA GESTAO DE AGUAS, 
ressalvados o disposto na alinea “a” deste inciso.

II - Dissolugao da pessoa juridica.

a) Ocorrendo a dissolugao da entidade, os recursos e/ou patrimonio adquiridos com a 
Cobranga pelo Uso de Recursos Hidricos serao destinados a entidade que vier a ser 
delegada no lugar da Associagao destituida, nos termos da legislagao pertinente.

b) Em caso de dissolugao da entidade, o respective patrimonio liquido adquirido com 
recursos em fungao da qualificagao de Organizagao da Sociedade Civil de Interesse 
Publico sera transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, 
preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da ABHA GESTAO DE AGUAS.

Art. 38 - O presente Estatuto entrara em vigor apos sua inscrig^o no Cartdrio de 
Registro Civil das Pessoas Juridicas da sede da ABHA GESTAO DE AGUAS.

Paragrafo Unico - A inscrigao a que se refere o “caput" deste artigo devera ser 
providenciada pelo atual Presidente do Conselho de Administragao no prazo de ate 30 
(trinta) dias, contado da aprovagao deste Estatuto.
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Art. 39 - A partir da altera^o desse Estatuto a Diretoria Executiva nomeada dever^ 
encaminhar a proposta de Regimento intemo da ABHA GESTAO DE AGUAS ao 
Conselho de Administragao, no prazo de ate 180 (cento e oitenta) dias apos 
registro.

Art. 40 - A ABHA GESTAO DE AGUAS devera constituir sua Diretoria Executiva, 
conforme previsto no art. 28, de forma gradativa e de acordo com sua disponibilidade 
fmanceira para preenchimento dos cargos.

Art. 41 - Fica eieito o Foro desta Comarca para o exercicio e o cumpnmento dos direitos 
e obrigagoes resultantes deste Estatuto.

seu

Araguari - MG, 17 de maio de 2016.

Leocadio Alves Pereira 
Presidente do Conselho de AdministragSo
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Reuniao Ordin^ria da Assembleia Geral da ABHA Gestao de Data: 21/05/2019Ass unto: 1 
Aguas de 2019

Inlcio: 11h40Objetivo: Ata da 1a Reuni§o Ordinaria da Assembleia Geral

Termino: 12h10
Relatora: Daniela Costa

avenida AntdnioLocal: Associagao dos Municfpios da Microrregiao do Vale do Paranalba (AMVAP) 
Thomaz Ferreira de Rezende, n° 3180, Distrito Industrial, Uberlandia/MG^__________

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia 21 de maio de 2019, £s 11h40, na sede da Associagao dos Municfpios da Microrregiao do Vale 
do Paranafba (AMVAP), localizada a avenida Antonio Thomaz Ferreira de Rezende, n° 3180, Distrito 
Industrial cidade de Uberlandia, estado de Minas Gerais, reuniram-se, para a 1a Reuniao Ordinaria do 
Conselho AdministragSo da Associagao Multissetorial de Usu^rios de Recurso Hfdncos de Bacias 
Hidrograficas, ABHA Gestao de Aguas, localizada a rua Jaime Gomes, n° 741, Centro, Cidade de 
Araguari, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n 
06.536.989/0001-39, para discutirem os seguintes pontos da pauta, previamente encaminhados a

todos os membros:

Item 01 - Abertura com verificagao de presenga e quorum; Item 02 - ApresentagSo do nome do 

Diretor Presidente; item 03 - Outros Assuntos.

Membros Presentes: Leocadio Alves Pereira (DMAE), Antonio Reinaldo Caetano (ACA), Marly
Tubertino Sena, representando o Sindicato Rural de Araguari,Rodrigues Neves (SAE - Araguari). A , ^

Eustaquio Sidnei Milanez Junior (COPASA); Peter Munhos Frey (DAEPA), Adalto Ribeiro Franco

(Sindicato Rural de Uberlandia).

Convidados: Jos6 Alves Caetano (CREA/MG), Mauro C6sar Rodrigues (Prefeitura de Araguari), 
Ricardo Falqueto (UFU), Euclides Antonio P. Lima (UNIUBE), Telio Henrique Macedo e Souza 
(ASSENG), Jose Eustaquio da Silva (AGROTAP), Sandra Lucia Vieira (ABHA), Ronaldo Brandao

Barbosa (ABHA) e Daniela Costa (ABHA).

Item 01: Abertura com verificagao de quorum - O Presidente da Assembleia Geral da ABHA Gestao 
de Aguas, o senhor Leocadio Alves Pereira, as 11h40, em primeira chamada, venficou a existencia de 
quorum e a reuniao iniciou-se sendo dada as boas-vindas. Preliminarmente, o President© da
Assembleia informou a respeito das ausencias comunicando que a ACIU, CCBE E DMAE da cidade de

cadeiras encontram-se semainda nao indicaram seus membros e suas
senhor Alvaro Ricardo Azevedo (CODAU) havia confirmado sua presenga, por6m

o senhor Joao Paulo Resende

Nova Ponte 
representatividade; o
por motivos de forga maior acabou tendo de cancelar sua participagao;
(DAE Tupaciguara) nao pode participar desta reuniao por razoes particulares; o senhor Pe ro
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Rodrigues Naves (FAEMG) nao podera comparecer por causa de reuniao previamente agendada; o 
senhor Osny Zago (SAAB - Sacramento) tambem havia confirmado sua presenga, porem com 
problema em uma bomba do pogo artesiano da fabrica em Monte Azul nao pode comparecer; o senhor 
Andre Luiz Fructuoso (Granja Marileusa) nao conseguimos contato e posicionamento do Conselheiro.

O Presidente da Assembleia Geral daItem 02: Apresentagao do nome do Diretor Presidente - 
ABHA Gestao de Aguas, o senhor Leocadio Alves Pereira, passa a palavra para o senhor Euclides

Presidente da Comissao de Julgamento do Processo SeletivoAntonio P. de Lima, designado como 
que escolheu o Diretor Presidente da ABHA, o qual explicou a todos os presentes sobre os tr§mites 
adotados na ultima etapa deste processo. Apos as explicagoes, informou que a Comissao realizou a 
somatoria das notas de todas as etapas, e a maior pontuagao obtida resultou no nome do candidate

Presidente da Assembleia solicitou que oThiago Alves do Nascimento. Ap6s estes esclarecimentos, o 
senhor Reinaldo Gaetano apresentasse o nome do candidate selecionado, o que foi realizado. Assim 
foi aberta a palavra a todos os presentes e apos todos os comenterios favordveis, o Presidente^da 
Assembleia colocou em votagao o nome do selecionado para que a ratificagao, diante das colocagoes 
apresentadas, a Assembleia ratificou por unanimidade o nome do senhor Thiago Alves do Nascimento 
para ocupar o cargo de Diretor Presidente da ABHA Gestao de Aguas. Apos a ratificagao, o Presidente 
da Assembleia solicitou que a secretaria da ABHA encaminhasse o mais rdpido possivel o nome do 
novo Diretor Presidente da ABHA aos drgaos gestores ANA e IGAM, bem como aos Comites de 

Bacias Hidrograficas que a ABHA atua.

Item 03: Outros Assuntos:
O senhor Ronaldo Barbosa convida os presentes a participar do Workshop que ocorrer£, em 22 de 
maio de 2019, na cidade de Indiandpolis a partir das 08h que d realizado pelo Comite do Araguan. O 
senhor Eustaquio Sidnei Milanez Junior, comenta sobre a medida provisona que restringe a 
participapao das empresas de saneamento junto aos municipios brasileiros, que deverSo favorecer 

empresas privadas.

Encerramento: Encerrados os assuntos pautados, o Senhor Leocadio Alves Pereira, Presidente da 
Assembleia, deu por encerrada a reuniao. Eu, Daniela Costa, lavrei o presente documento, fica o 
mesmo aprovada por "ad referendum” pelo Presidente e Vice-Presidente da Assembleia, para 
posterior leitura e aprovagao na prdxima reuniao a ser realizada, ficando como parte mtegrante desta 

lista de presenga assinada pelos membros e convidados presentes nesta ReuniaoAta a 
Extraordinaria.

LEOCADIO "ALVES PEREIRA
Presidente da Assembleia

^NTo'NIO REINALDO GAETANO
/ Vice-Presidente da Assembleia
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TERMO DE POSSE

Aos tres dias do mes de junho de 2019, o senhor Thiago Alves do Nascimento, 

brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob n° 044.017.416-33 e RG. n° 

10.224.181 SSP/MG, residente e domiciliado na rua Sergio Rodrigues Gimenes, 

n° 220, Sibipiruna, cidade de Araguari, estado de Minas Gerais, compareceu, 

na Sede da Associagao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos de 

Bacias, ABHA Gestao de Aguas, localizada a rua Jaime Gomes, n° 741, Centro, 

cidade de Araguari, estado de Minas Gerais, e por ter sido seu nome aprovado 

nas Reunioes Ordinarias do Conselho de Administragao e da Assembleia Geral, 

ocorridas em 21 de maio de 2019, compareceu e entrou em exercfcio no mesmo 

dia, como empregado celetista, por tempo indeterminado, no cargo de Diretor 

Presidente da Associagao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos de 

Bacias, ABHA Gestao de Aguas, comprometendo-se a cumprir com zelo e 

probidade as fungoes que Ihe sao inerentes, em atendimento ao Estatuto da 

ABHA Gestao de Aguas.

Araguari, 03 de junho de 2019:

LEOCAdIO ALVES PEREIRA 
Presidente do Conselho de Administragao
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ocorridas em 21 de maio de 2019, compareceu e entrou em exercicio no mesmo 

dia, como empregado celetista, por tempo indeterminado, no cargo de Diretor 

Presidente da Associagao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hi'dricos de 

Bacias, ABHA Gestao de Aguas, comprometendo-se a cumprir com zelo e 

probidade as fungoes que Ihe sao inerentes, em atendimento ao Estatuto da 

ABHA Gestao de Aguas.

na

nas

Araguari, 03 de junho de 2019,

/

LEOCADIO ALVES PEREIRA 
Presidente do Conselho de Administragao

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - wvvvV.agenciaabha.com.br
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GESTAO D F. AGUAS

Data: 25/07/2014Assunto: Reuniao Extraordinaria Conselho de Administragao 
Objetivo: Adequagao da funqao de Coordenador em relagao ao 
Estatuto Social; designagao de compeiencia; prorrogagao da ; 
interinidade do Diretor Presidente e processo de selegao de
Analista AmbientaI. _______________________________
Redator: Ronaldo Brandao Barbosa_______________________ _i
Local: Sede da ABHA - Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari.- MG.

Inlcio: 14h25min

Termino: 16h00min

PARTICIPANTES

1 - Antonio Reinaldo Gaetano
2 - Euclides Antonio Pereira Lima
3 - Leoc£dio Alves Pereira
4 - Mauro Cesar Rodrigues
5 - Pedro Rodrigues Naves
6 - Mario Naves da Mota
7 - Jorge Hermogenes Rocha
8 - Washington Luiz Assungao
9 - Pedro Ernesto Nasciutti

ASSUNTOS ABORDADOS

Na data de 25 de julho de 2014, as 14h00min, na sede da Associagao Multissetorial de 
Usuarios de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Araguari (ABHA), em Araguari- 
MG, na Rua Jaime Gomes, n° 741, Centro, reuniu-se, em Reuniao Extraordinaria, o 
Conselho de Administragao para discutir os seguintes pontos da pauta, encaminhados 
anteriormente a todos os membros: Item 01: Abertura; Item 02: Adequagao da fungao de 
Coordenador em relagao ao Estatuto Social; Item 03: Designagao de competencia; Item 
04: Prorrogagao da interinidade do mandate do Diretor Presidente; item 05: Processo 
de selegao do Analista Ambiental; Item 06: Informes Gerais e Item 07: Encerramento. 
Membros Presentes: Antonio Reinaldo Caetano, Euclides Lima, Mauro Cesar Rodrigues, 
Pedro Rodrigues Naves, Mario Naves da Mota, Jorge Hermogenes Rocha, Washington Luiz 
Assungao, Leocadio Alves Pereira e Pedro Ernesto Nasciutti. Convidado: Ronaldo Brandao 
Barbosa, Coordenador Administrative Financeiro e Diretor Presidente Interino. Item 01 - 
Abertura: O presidente Reinaldo Caetano iniciou a reuniao com a leitura da pauta. Na 
sequencia, apresentou as justificativas de ausencia dos membros: Luiz Fernando Vilela 
Rezende, Armando Gallo Yahn Filho e Maria Lucia Furtado C. Campos. Item 02 - 
Adequacao da funcao de Coordenador em relacao ao Estatuto Social: desde o mes de 
setembro de 2011
instrumento, vem exercendo a fungao de diregao como Coordenador Administrative e 
Financeiro da ABHA, devidamente designado pela Portaria ABHA N° 005/2011. Tal 
designagao buscou preencher parte da composigao da Diretoria expressa no Estatuto Social 
da Entidade. A epoca, houve o- entendimento que a denominagao Coordenador 
Administrative e Financeiro, substituiria a denominagao de Gerente de Administragao e

o Analista Ambiental, Ronaldo Brandao Barbosa, redator deste

Rua Jaime Gomes, 741, Centro | Araguari-MG | CEP: 38440-244 
Fone: 34 3241-4849 | abha ~cbb.araguarLcom.br | www.abhaaraguari.org.kj
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GESTAO OE A G U A S

Ov

Finangas, disposta no Estatuto. Como de fato, nao foi alterado o Estatuto Social com a nova 
denominapao, e considerando a necessidade de se manter fidelidade as disposipoes 
estatutarias, a fim de evitar transtornos por contradizer a competencia atribuida ao 
funcionario, e apresentada nesta reuniao a proposta de se fazer nova Portaria, redesignando 
o funcionario para o cargo de diretor da ABHA na funpao de Gerente de Administrapao e 
Finanpas, revogando a Portaria ABHA N° 005/2011. As atribuipoes serao mantidas conforme 
o teor do Estatuto Social. Apos a apresentapao e discussao sobre o assunto, foi colocada a 
proposta em votapao, sendo aprovada por unanimidade. A nova designapao do Diretor, com 
a denominapao de Gerente de Administrapao e Finanpas, devera ser devidamente 
processada para surtir os necessarios efeitos jurldicos conforme as disposipoes expresses 
no Estatuto social da ABHA. Item 03 - Designacao de competencia: fica decidido e 
ratificado que a movimentapao financeira da Associapao junto as instituipoes bancarias 
continuara sendo exercida pelo senhor Ronaldo Brandao Barbosa, Gerente de Administrapao 
e Finanpas, em conjunto com um dos membros do Conselho de Administrapao, conforme 
disposto no Art. 30 do Estatuto Social. Item 04 - Prorroqacao do mandate do Diretor 
Presidente Interino: considerando ainda a indefinipao quanto ao preenchimento do cargo de 
Diretor Presidente da ABHA, fica prorrogado o mandato do senhor Ronaldo Brandao Barbosa 
no cargo de Diretor Presidente Interino, por mais um perlodo de 120 (cento e vinte) dias, ou 
ate designapao do novo Diretor Presidente, sem prejulzo-das atribuipoes e responsabilidades 
da Gerencia de Administrapao e Finanpas. Item 05 - Processo de selegao do Analista 
Ambiental: conforme informado na ultima reuniao do Conselho de Administrapao, a 
contratapao de um Analista Ambiental encontra-se em fase de elaborapao do processo 
seletivo. A Comissao Especlfica designada para condupao do ato convocatorio de selepao 
(Portaria ABHA/CA N° 002/2014) esta na fase final de revisao do Edital, com a previsao de 
publicapao durante o mes de agosto/2014. Item 06 - Informes Gerais: Ronaldo Barbosa 
informa: a) andamento dos trabalhos de elaborapao dos Pianos Municipais de Saneamento 
Basico do Projeto de Combate as Perdas Flsicas junto as unidades autonomas de 
saneamento dos municlpios; b) agendamento de reuniao com a Gerencia de Cobranpa pelo 
Uso dos Recursos Hidricos e da Auditoria Interna do IGAM, que acontecera no final de 
agosto, com vistas ao acompanhamento do Contrato de Gestao; c) indicapao do senhor Osny 
Zago como representante da ABHA para composipao do Grupo de Trabalho do Conselho 
Estadual de Recursos Hidricos (CERH-MG), para elaborapao do novo Edital do FHIDRO. 
Item 07 - Encerramento: a reuniao foi encerrada pelo Presidente do Conselho de 
Administrapao, Antonio Reinaldo Gaetano, as 16h00min. Eu, Ronaldo Brandao Barbosa, 
redigi a presente Ata que vai por mim assinada, anexando a Lista de Presenpa desta 
Reuniao Extraordinaria, que e parte integrante deste documento. /^9inaj? tarnbpm o

o, Antonio Reinaldo Caetano. '/ /) /■<?Presidente,dp^Jonsejho de Administrapa

/
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CONSELHO DE ADMINISTRAQAO DA ABHA 
REUNIAO DIA 25 DE JULHO DE 2014

LISTA DE PRESENgA

MEMBROS SUPLENTESENTIDADEMEMBROS TITULARESENTIDADEN° DE

ASSINATURANOMEREPRESENTADAASSINATURANOMEREPRESENTADAORDEM

Usuarios - CEWIIGLuiz Fernando Vilela Rezende01 Usuarios - CCBE

Xy/.. Maria Lucia Furtado. C. CamposUsuarios - Vale FertilizantesMario Naves da Mota02 Usuarios - FIEMG

9 y
Pedro Rodrigues NavesUsuarios - FAEMGAntonio Reinaldo Gaetano03 Usuarios - ACA 94

Usuarios - DMAE 
Uberlandia

Marly Rodrigues NevesUuarios - SAE AraguariLeocadio Alves Pereira04

lleia Pereira ChavesConvidado - IMAJorge Hermogenes Rocha05 Convidado - IMA
i/l/ ■■ Ie

;/
Washington Luiz AssungaoConvidado - UFUArmando Gallo Yahn Filho06 Convidado - UFU

Euclides LimaConvidado - ASSENGNeydon VelosoConvidado - AMAr07

Convidado - Prefeitura 
Municipal de Tupaciguara

Convidado - Prefeitura 
Municipal de Araguari

Pedro Ernesto NasciuttiMauro Cesar Rodrigues08
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Portaria CA-ABHA N° 003/2014, de 25 de Julho de 2014/

Design a funcionario para fungao 
comissionada de Gerente de Administragao 
e Finangas.

O Presidents do Conselho de Administragao da Associagao Multissetorial 

de Usuarios de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Araguari - ABHA 

uso da atribuigao que Ihe confers o Art. 21, inciso IX e X, do Estatuto Social, e;

no

CONSIDERANDO a proposta aprovada pelo Conselho de Administragao, 

em 25 de julho de 2014, que autoriza substituigao da denominagao de Coordenador 

Administrative e Financeiro para' a de Gerente d'e Administragao e Finangas, 

RESOLVE:

Art. 1° - Designar o funcionario RONALDO BRANDAO BARBOSA, 

brasileiro, casado, medico veterinario Analista Ambiental, com inscrigao no CPF sob o 

n° 426.225.146-20 e Carteira de Identidade n° MG-717.125 SSP/MG, a assumir, a partir 

desta data, a fungao comissionada de Gerente de Administragao e Finangas desta 

Associagao.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando a Portaria
ABHA N° 005/2011.

/-Arff^i^R e i naldoCaetano 

Presidents Conselho de Administragao da ABHA
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JUSTI^A ELEiTORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CERTIDAO

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que 
dispoe a Res.-TSE nQ 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) esta quite com a 
Justipa Eleitoral na presente data .

Eleitor(a): THIAGO ALVES DO NASCIMENTO 

Inscrigao: 1264 9628 0256

Municipio: 40690 - ARAGUARI

Data de nascimento: 03/02/1979

Filiagao: - MIRTES ALVES PEREIRA
- HERMOGENES DO NASCIMENTO MACHADO

Zona: 016 Segao: 0233 

UF: MG

Domicflio desde: 09/09/1997

Certidao emitida as 14:13 em 29/05/2019

Res.-TSE ns 21.823/2004:
O conceito de quitagao eleitoral reune a plenitude do gozo dos direitos politicos, o regular exercicio do voto, 
salvo quando facultative, o atendimento a convocagdes da Justiga Eleitoral para auxiliar os trabalhos 
relatives ao pleito, a inexistencia de multas aplicadas, em carater definitive, pela Justiga eleitoral e nao 
remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestagao de contas de campanha eleitoral, quando se 
tratar de candidates.
A plenitude do gozo de direitos politicos decorre da inocorrencia de perda de nacionalidade; cancelamento 
de naturalizagao por sentenga transitada em julgado; interdigao por incapacidade civil absoluta; 
condenagao criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigagao a 
todos imposta ou prestagao alternative; condenagao por improbidade administrativa; conscrigao; e opgao, 
em Portugal, pelo estatuto da igualdade.

Esta certidao de quitacao eleitoral e expedida gratuitamente.
Sua autenticidade podera ser confirmada na pagina do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no enderego: http://www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Titulo, por 
meio do codigo:

26DL.2HAS.NQ9I.TDE +

http://www.tse.jus.br
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MG-717.125 06/08/1998
NOME

RONALDO BRANDAO BARBOSA
E'UAtAO4 ANTONIO STOCKLER BARBOSA 
MARIA IEDA STOCKLER B. BARBOSA I

N/.IVBAl lOAOf. DATAOE NASCIMENTO

CASSIA-MG 7/2/1957m CAS. LV-34B FL-132 
fi PATROCINIO-MG
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DECLARAQAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Declare que a Associagao Multisetorial de Recursos Hidricos de Bacias Hidrograficas, 
ABHA Gestao de Aguas, esta ciente e concorda com as disposigoes previstas no Edital 
de Chamamento Publico n° 01/2022- Adasa, e em seus anexos, bem como que se 

responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informagoes e 

documentos apresentados durante o processo de selegao.

Araguari/MG, 22 de novembro de 2022.

THIAGO ALVES DO 
NASCIMENTO:04401 
741633

Thiago Alves do Nascimento 
Diretor Presidente

Assinado de forma digital por
THIAGO ALVES DO 
N ASCIME NTO:04401741633 
Dados: 2022.11.22 18:03:41 -03W

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244 
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br
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DECLARAQAO SOBRE INSTALAQOES E CONDIQOES MATERIAIS

Declare, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, allnea “c”, da Lei n° 13.019, 

de 2014, que a Associagao Multisetorial de Recursos Hldricos de Bacias Hidrograficas, 

ABHA Gestao de Aguas, pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as 

condigoes materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

Araguari/MG, 22 de novembro de 2022.

THIAGO ALVES DO 
NASCIMENTO:044017 
41633

Thiago Alves do Nascimento 
Diretor Presidente

Assinado de forma digital por
THIAGO ALVES 00 
NASCIMENTO:04401741633 
Dados: 2022.11.22 18:2656-03'00'

d
Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
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DECLARAgAO E RELAQAO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro para os devidos fins, em nome Associagao Multisetorial de Recursos Hidricos 

de Bacias Hidrograficas, ABHA Gestao de Aguas, que:

• Nao ha no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou 

do Ministerio Publico ou dirigente de orgao ou entidade da administragao publica 

distrital; ou (b) conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, ate o segundo grau, das pessoas mencionadas na alinea “a”; 

Observagao: a presente vedagao nao se aplica as entidade que, pela sua 

propria natureza, sejam construidas pelas autoridades ora referidas (o que 

devera ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que 

a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como 

dirigente e administrador publico (art. 39, §5°, da Lei n° 13.019, de 2014). A 

presente observagao devera ser suprimida da versao final da declaragao.

RELAQAO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nome do dirigente e cargo 
que ocupa na OSC

Carteira de identidade, 
6rgao expedidor e CPF

Enderego residencial, telefone e 
e-mail

Enderego: Av Projetada Dm, 363, 
INTERLAGOS III, Araguari/MG - 
38.445-125.
Tel: (34) 9 8851-2971. 
thiago.alves@agenciaabha.com.br

RG: MG-10.224.181 - 
SSP/MG CPF: 044.017.416-Thiago Alves do Nascimento
33

Enderego: Rua Guajajaras, 757, 
Apto 01 - Saraiva, Uberlandia/MG - 
38.408-406.
Tel: (34) 9.8826-1718/ 
ronaldo.barbosa@agenciaabha.com

RG: MG-717.125-SSP/MG 
CPF: 426.225.146-20Ronaldo Brandao Barbosa

.br

• Nao contratara com recursos da parceria, para prestagao de servigos, servidor 

ou empregado publico, inclusive aquele que exerga cargo em comissao ou 

fungao de confianga, de orgao ou entidade da administragao publica distrital 

celebrante, ou seu conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, ate o segundo grau, ressalvadas as hipoteses previstas em lei 

especifica e na lei de diretrizes orgamentarias;

• Nao serao remunerados, a qualquer titulo, com os recursos repassados: (a) 

membro de Poder ou do Ministerio Publico ou dirigente de orgao ou entidade da 

administragao publica distrital; (b) servidor ou empregado publico, inclusive

3Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br
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aquele que exerga cargo em comissao ou fungao de confianga, de orgao ou 

entidade da administragao publica distrital celebrante, ou seu conjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o segundo 

grau, ressalvadas as hipoteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes 

orgamentarias; e (c) pessoas naturais condenadas pela pratica de crimes contra 

a administragao publica ou contra o patrimonio publico, de crimes eleitorais para 

os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou 

ocultagao de bens, direitos e valores.

Araguari/MG, 22 de novembro de 2022.

THIAGO ALVES DO 
NASCIMENTO:044017 
41633

Thiago Alves do Nascimento 
Diretor Presidente

Assinado de forma digital por 
THIAGO ALVES DO 
NASCIMENTO:04401741633 
Dados: 2022.11.22 182727 -03'00'
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DECLARAQAO DO DECRETO DF 39.860/19

PROCESSO: 00197-00002931/2021-16 

CHAMAMENTO PUBLICO 01/2022 - ADASA

ENTIDADE: Associagao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos de Bacias 

Hidrograficas, ABHA Gestao de Aguas;

CNPJ: 06.536.989/0001-39;

REPRESENTANTE LEGAL: Thiago Alves do Nascimento;

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 044.017.416-33.

A pessoa juridica acima identificada, por intermedio de seu representante legal, declara 

que nao incorre nas vedagoes previstas na Lei 13.019/14, no edital ou no art. 1° do 

Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaragao e a expressao da verdade, 

sob as penas da lei.

Araguari/MG, 22 de novembro de 2022.

THIAGO ALVES DO
Asslnado de forma digital por THIAGO

NASCIMENTO:0440 ALVES DO NASCiMEWTao44oi74i6j3
Dados: 2022.11.22 ! 8:27:45-OS'OO'

1741633

Thiago Alves do Nascimento 
Diretor Presidente

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br

mailto:abha@agenciaabha.com.br
http://www.agenciaabha.com.br


DECLARAQAO DE ATENDIMENTO DA PROIBIQAO DO TRABALHO NOTURNO, 

PERIGOSO OU INSALUBRE A MENORES DE 18 (DEZOITO) OU DE QUALQUER 

TRABALHO A MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO NA CONDIQAO DE 

APRENDIZ A PARTIR DOS 14 (QUATORZE) ANOS.

A Associa?ao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos de Bacias Hidrograficas, 

ABHA Gestao de Aguas, inscrita no CNPJ sob o n° 06.536.989/0001-39, por intermedio 

de seu representante legal, Thiago Alves do Nascimento, portador(a) da Carteira de 

Identidade n° MG-10.224.181 - SSP/MG, inscrito(a) no CPF sob o n° 044.017.416-33, 

DECLARA que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: emprega menor, 

a partir de 14 (catorze) anos, na condigao de aprendiz.

Araguari/MG, 22 de novembro de 2022.

THIAGO ALVES DO 
NASCIMENTO:044017 
41633
Thiago Alves do Nascimento 

Diretor Presidente

Asslnado de forma digital por 
THIAGO ALVES DO 
NASGMENTO:0440I741633 
Dados: 2022.11.22 18:28:03 -03'00'
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DECLARAgAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL (CONFORME LEI

DISTRITAL 4.770/2012)

Eu Thiago Alves do Nascimento, CPF n.° 044.017.416-33 como representante 

devidamente constituido da entidade Associagao Multissetorial de Usuarios de 

Recursos Hldricos de Bacias Hidrograficas, ABHA Gestao de Aguas, CNPJ n.° 

06.536.989/0001-39, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no presente 

CERTAME, em atendimento a Lei Distrital n° 4.770/2012, declara, sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que: a) A proponente esta ciente de 

sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar praticas ecologicamente 

corretas realizando as seguintes agoes: i) Descartar o material utilizado(lampadas, 

cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papelao), fazendo a separagao dos residues 

reciclaveis, tendo o cuidado necessario com acondicionamento dos materials toxicos: 

lampadas a base de vapor de mercurio, sodio ou similar; cartuchos e recipientes de 

tintas e outros, de modo a evitar a evaporagao de produtos toxicos no meio ambiente. 

ii) Destinagoes dos materials reciclaveis as cooperavas e associagoes dos catadores 

incentivando a pratica da reciclagem e a protegao do meio ambiente. iii) Utilizar papeis 

originarios de areas de reflorestamento para reprodugao de documentos sendo que para 

os fins a que se destina esta licitagao, somente sera utilizado papel reciclado na forma 

do exigido no Edital de Licitagao. b) A empresa reconhece sua responsabilidade com o 

meio ambiente, adotando todas as medidas necessarias para evitar, atenuar ou reparar 

os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponlvel a fiscalizagao pelos 

6rgaos responsaveis. c) Que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta 

declaragao e que detem plenos poderes e informagoes para firma-la.

Araguari/MG, 22 de novembro de 2022.

THIAGO ALVES DO 
NASCIMENTO:04401 7 
41633

Thiago Alves do Nascimento 
Diretor Presidente

Asslnado de forma digital por 
THIAGO ALVES DO 
NASCIMENTOKM401741633 
Dados: 2022J 1.22 18:28:23 -Oa'OO'
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DECLARAQAO DA NAO OCORRENCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins, que a Associagao Multissetorial de Usuarios de Recursos 
Hidricos de Bacias Hidrograficas, ABHA Gestao de Aguas, e seus dirigentes nao 
incorrem em quaisquer das vedagoes previstas no art. 39 da Lei n° 13.019, de 2014.

Nesse sentido, a citada entidade:

• Esta regularmente constituida ou, se estrangeira, esta autorizada a funcionar no 
territorio nacional;

• Nao foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
• Nao tern como dirigente membro de Poder ou do Ministerio Publico, ou dirigente 

de orgao ou entidade da administragao publica da mesma esfera governamental 
na qual sera celebrado o termo de colaboragao, estendendo-se a vedagao aos 
respectivos conjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, ate o segundo grau;

• Nao teve as contas rejeitadas pela administragao publica nos ultimos cinco anos, 
observadas as excegoes previstas no art. 39, caput, inciso IV, alineas “a” a “c”, 
da Lei n° 13.019, de 2014;

• Nao se encontra submetida aos efeitos das sangoes de suspensao de 
participagao em licitagao e impedimento de contratar com a administragao, 
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragao publica, 
suspensao temporaria da participagao em chamamento publico e impedimento 
de celebrar parceria ou contrato com orgaos e entidades da esfera de governo 
da administragao publica sancionadora e, por fim, declaragao de inidoneidade 
para participar de chamamento publico ou celebrar parceria ou contrato com 
orgaos e entidades de todas as esferas de governo;

• Nao teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federagao, em decisao irrecorrivel, 
nos ultimos 8 (oito) anos; e

• Nao tern entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham 
sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 
qualquer esfera da Federagao, em decisao irrecorrivel, nos ultimos 8 (oito) anos; 
julgada responsavel por falta grave e inabilitada para o exerclcio de cargo em 
comissao ou fungao de confianga, enquanto durara inabilitagao; ou considerada 
responsavel por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos 
nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992.

Araguari/MG, 22 de novembro de 2022.

Assinado de foima digital por 
THIAGO ALVES DO 
NASCIMENTO:0440t741633 
Dados: 2022.1122 18:28:45 4)3 00'

THIAGO ALVES DO 
N ASCIMENTO:044017416
33

Thiago Alves do Nascimento 
Diretor Presidente
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Ct)ABHA
GESTAO DE AGUAS

PROPOSTA DE PREQOS

CHAMAMENTO PUBLICO 01/2022 - ADASA

ENTIDADE: Associagao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hldricos de Bacias Hidrograficas, ABHA Gestao de Aguas; 

CNPJ: 06.536.989/0001-39;

REPRESENTANTE LEGAL: Thiago Alves do Nascimento;

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 044.017.416-33.

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br
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C*)ABHA
GESTAO DE AGUAS

1 - INSTALAQAO E OPERACIONALIZA^AO DO ESCRITORIO DE APOIO ANO 02 TOTALANO 01

R$ 3.500,00Media de Coworking em Brasilia mes 12 RS 42.000,00 R$ 46.200,00 RS 88.200,00
RS 5.500,00Notebook + licengas und 3 RS 16.500,00 RS RS 16.500,00

Pacote office + antivirus + pacote adobe RS 2.500,00 RS 2.500,001 RS 2.750,00 RS 5.250,00ano
Telefonia (movel e internet) RS 250,00 RS 3.000,00mes 12 RS 3.300,00 RS 6.300,00

RS 100,00 RS 1.200,00Correio mes 12 RS 1.320,00 RS 2.520,00
HD Ex tern o und RS 350,00 3 RS 1.050,00 RS RS 1.050,00
Gravador und RS 600,00 RS1 600,00 RS RS 600,00

RS 5.500,00Datashow und RS 5.500,001 RS RS 5.500,00
Aparelho de Celular und RS 1.500,00 3 RS 4.500,00 RS RS 4,500,00
Material de expediente (pastas, grampeador etc.) mes RS 210,00 12 RS 2.520,00 RS 2.772,00 RS 5.292,00
Contabilidade (2,5% do valor total pago pela ABHA) RS 600,00 RS 7.200,00mes 12 RS 7.920,00 RS 15.120,00
Deslocamentos diversos (treinamento e articulagao) und RS 2.500,00 RS 15.000,00 RS 16.500,00 RS 31.500,006

TOTAL DA A$AO R$ 101.570,00 R$ 80.762,00 R$ 182.332,00
2 - COMUNICAQAO ANO 02ANO 01 TOTAL

Execugao do Plano de Comunicagao und RS 10.000,00 3 RS 30.000,00 RS RS 30.000,00
Criagao do site und RS 45.000,00 RS 45.000,001 RS RS 45.000,00
Manutengao do site, dominio e hospedagem mes RS 1.000,00 RS 12.000,0012 RS 25.200,00RS 13.200,00

Material institucional diverso verba RS 10.000,00 RS 10.000,00 RS 11.000,00 RS 21.000,001
TOTAL DA AQAO R$ 97.000,00 R$ 24.200,00 R$ 121.200,00

3 - DESPESAS COM PESSOAL ANO 01 ANO 02 TOTAL

Analista Administrative - Coordenador do Projeto RS 5.400,00 12 RS 64.800,00 RS 71.280,00 RS 136.080,00meses
Comunicagao RS 4.300,00 12 RS 51.600,00 RS 56.760,00 RS 108.360,00meses
Auxiliar Administrative RS 3.520,06 RS 42.240,7212 RS 46.464,79 RS 88.705,51meses
Encargos RS 9.915,05 12 RS 118.980,54 RS 130.878,59 RS 249.859,13meses
Exames medicos ocupacionais e atualizagSo do esocial und RS 120,00 3 RS 360,00 RS RS396,00 756,00
Beneficios mes RS 162,45 12 RS 1.949,40 RS 2.144,34 RS 4.093,74

TOTAL DA AgAO R$ 279.930,66 R$ 307.923,73 R$ 587.854,39
R? 412.885,73 R$ 891.386,39TOTAL DA PROPOSTA  R$ 478.500,66.,L i ,i

AssitMtlo de found digital 
per THIAGO ALVES DO

NASCIMENTO:0440 nascimento:044oi741633
Dados: 2022.1122 18:29:05 
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Q)ABHA
gestao de Aguas

Data de inicio Data de termino ValorAgaoMeta

R$ 88.200.00Etapa 1.1 Escritorio de apoio (Coworkinq) 02/01/2023 31/12/2024
Escritorio de Apoio, sede do Comite,
instalado em Brasilia, devidamente 
identificado com placa ou outro meio de
identificacao, com infraestrutura fisica
e de pessoal adequada, em perfeito
funcionamento de forma continua

Meta -1 - Salarios e encarqos 02/01/2023 31/12/2024 R: 587.854.39Etapa 1.2Despesas com
a Organizacao
de Sociedade Despesas Administrativas 02/01/2023 31/12/2024 R$ 65.982,00Etapa 1.3

Civil
durante toda a viqencia da parceria

R$ 28.150,00Etapa 1.4 Material Permanente 02/01/2023 31/12/2024

Desenvolvimento de projetos pianos de Etapa 2.1
acoes para apoiar as atividades dos

Meta-2 - Apoio comites inclusive documentacao
relativa ao cumprimento das metas do Etapa 2.2as Atividades
Proqrama Nacional de Fortalecimentodos Comites
dos Comites de Bacias Hidroqraficas -

Etapa 2.3Procomites

Plano de Comunicacao 31/12/2024 R$ 30.000,00Etapa 3.1 02/01/2023

R$ 45.000,00Etapa 3.2 Criacao do site 02/01/2023 31/12/2024Desenvolvimento de acoes para pianoMeta-3 -
de comunicacao e divulqacao dos
Comites de Bacia.

Comunicacao
Manutencao do site, dominio e

hospedaqem
R$ 25.200,00Social 31/12/2024Etapa 3.3 02/01/2023

R$ 21.000,00Etapa 3.4 Material institucional diverso 02/01/2023 31/12/2024

Justificativa: Visto que os proprios Comites de Bacia estao dando andamento aos processos eleitorais bem como a
Meta 4 - Apoiar o Processo Eleitoral para Renovacao dos dotacao orcamentaria limitada, a execucao de tal meta se torna desnecessaria a fim de darmos prioridade para demais

solicitadas pelo edital.Membros do Comite 2021-2025

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
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Q)ABHA
GESTAO DE AGUAS

Valores orcados eImplementacao e Consolidacao
01/06/2024 31/12/2024da Outorqa Superficial e pactuados comEtapa 5.1

Subterranea Orgao Gestor

Valores orcados eImplementacao do Proqrama de
01/06/2024 31/12/2024 pactuados comEnquadramento dos CorposEtapa 5.2

Hidricos Superficiais Orgao GestorMeta 5 -
Instrumentos Valores orcados e

Implementacao da Cobranca e
do Arranjo Institucional

de Gestao de 01/06/2024 31/12/2024 pactuados comEtapa 5.3
Recursos Orgao GestorHidricos

Valores orcados e
Fiscalizacao dos Usuarios de
Recursos Hidricos 01/06/2024 31/12/2024 pactuados comEtapa 5.4

Orgao Gestor
Valores orcados eImplementacao e Articulacao dos

01/06/2024 31/12/2024Sistemas de Informacoes sobre
Recursos Hidricos

pactuados comEtapa 5.5
Orgao Gestor

Assinado de forma digital 
porTHIAGO ALVES DO 

NASCIMENTO:0440NASCIMENTO:04401741633 
Dados: 2022.11.2218:29:33 
-03'00'
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1741633
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DECLARAgAO

Declaro que a profissional de comunicagao, Nara Nubia Santos, atua por meio da 

empresa Fama Comunicagao, na prestagao de servigos diversos de comunicagao em 

atendimento ao Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba, desde 2020, por meio 

do Contrato ABHA/PN 004/2020.

THIAGO ALVES DO 
NASCIMENTO:044017 
41633

Assinado de forma digital por 
THIAGO ALVES DO 
NASCIMENTO:04401741633 
Dados: 2022.11.22 18:04:39-03'00'

THIAGO ALVES DO NASCIMENTO

Diretor Presidente
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DECLARAgAO

Declare que a profissional de administragao, Kelly Miranda Campos Cardoso, atua na 

ABHA Gestao de Aguas, como auxiliar administrativa, em atendimento ao Comite da 

Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba, desde 2018, em atividades dos departamentos 

administrative e financeiro.

THIAGO ALVES DO Assinadode forma digital por 
THIAGO ALVES DO

NASCIM ENT0:0440 nascimento:o44oi 741633
Dados: 2022.11.2218:30:09 
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THIAGO ALVES DO NASCIMENTO

Diretor Presidente
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DECLARAgAO

Declaro que a Coordenadora de Comunicagao, Priscilla Alves da Rocha, atua na ABHA 

Gestao de Aguas, a frente do Escritorio Regional de Marilia/SP, desde dezembro de 

2017, coordenando o projeto junto ao Comite da Bacia Hidrografica do Rio 

Paranapanema e o setor de Comunicagao da ABHA.

THIAfiD AI VFS DO Assinadode forma digital por 
iirv^JW v lvw TH|AGOalVESDO

NASCIMENTO:0440 NASCIMENTO:04401741633
Dados: 2022.11.22 18:04:13 
-03'00'1741633

THIAGO ALVES DO NASCIMENTO

Diretor Presidente

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br

mailto:abha@agenciaabha.com.br
http://www.agenciaabha.com.br

