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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

CONTRATO DE GESTÃO INEA ~ 03/2010

CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE - INEA E A
ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DE ÁGUAS DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP,
COM A INTERVENIÊNCIA DO cOMITÊ DAS BACIAS
IllDROGRÁFICAS DOS RIOS GUANDU, DA GUARDA E
GUANDU MIRIM - cOMITÊ GUANDU, PARA O
EXERCíCIO DE FUNÇÕES DE COMPETÊNCIA DA
AGÊNCIA DE ÁGUA NESTAS BACIA.8.

o INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, doravante denominado INEA, autarquia

sob regime especia,4 criada pela Lei nO5.101, de 04 de outubro ~e 2007, inscrita no CNPJ sob n°

10598957/0001-35, com sede na'Avenida Venezuela n° 110, Saúde, Rio de Janeiro - RJ, neste ato

representado por seu Presidentei Luiz Firmino Martins Pereira, brasileiro, casado, arquiteto e.' .

geógrafo, portador da célula de identidade nO 871.067.944-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no

CPFIMF sob o n° 775.932.867-20 e por sua Diretora de Gestão das Águas e do Território Rosa

Maria Formiga Johnsson, brasileira, engenheira civi4 casada, portadora da célula de identidade n°

1.620.631, expedida pela SSP-GO, inscrita no CPF sob o nO322.859.061-53, e a ASSOCIAÇÃO

PRó-GESTÃO DE ÁGUAS DA BACIA HIDROGRUlCA DO RIO PARAÍBA DO SUL,

doravante denominJ'ldaAGEV AP, associação civil sem fins lucrativos, constituída em 20 de junho

de 2002, inscrita no CNPJ sob o n° 05.422.000/0001-01, com sede e foro em Resende, Rio de

Janeiro - RJ, situada à Rua Carij6s, n° 150, 100andar, sala 03, baiIro Centro, neste ato representada

por seu Diretor Executivo Edson Guarcy Lima Fujita, brasileiro, engenheiro químico, casado,

portador da célula de identidade n0598692-3 SSPIPR, inscrito no CPFIMF sob o n° 163.266.289-20,

e por seu Coordenador de Gestão Hendrik Lucchesi Mansur, brasileiro, engenheiro .agrônomo,

casado, portador da célula de identidade nO 1989103440 CREAIRJ, inscrito no CPFIMF sob o n°

838.157.167-72, com a interveniência do cOMITÊ DE BACIA DA REGIÃO

HIDROGRÁFICA TI - GUANDU, órgão colegiado estabelecido na forma d~ nO31.178,

de 03 de abril de 2002, represe~tado neste ato ~lo Diretor Geral, 10 Tubbs F- o, brasileiro,

geólogo, casado, portador ~a cqiula de idennr'e n° 39833D-C ,'.' o CPFIMF sob o
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n0:270.254.707-91,e pelo Secretário Executivo Antônio Cesar Aragão Paíva, ~rtadoP"/do RG n°

19801020n·CREA - RJ, e do CPFIMF n° 549071287-20, residente e domiciliado na Estrada do Rio

Grande, 3003, lote 04, quadra 02, Jacarepaguá, CEP n° 22.723-006, no Município do Rio de Janeiro

-RJ.

RESOLVEM firmar o presente Contrato de Gestão, com fundamento na Lei Estadual n° 5.639, de

06 de janeiro de 2010, em conformidade com o Processo Administrativo nOE-07/502.841//2010,

ouvido o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro - CERHI-RJ e

mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente Contrato de Gestão tem por objeto o alcance, pela AGEV AP, das metas constantes no

Programa de Trabalho detalhado no Anexo I deste instrumento, no exercício de funções de

competência da Agência de Água na Região Hidrográfica 11do Estado do Rio de Janeiro, definidas

na Resolução n° 18 do CERlll-RJ.

Parágrafo único. As funções delegadas à AGEV AP por meio do presente Contrato de Gestão

compreendem o apoio técnico e administrativo do Comitê, conforme atribuições constantes no

Programa de Trabalho detalhado no Anexo I, e a execução dos programas de investimentos em

serviços técnicos, pesquisas e obras de interesse dos recursos hídricos, aprovados pelo Comitê em

reunião plenária e.referendados ptlo CERm-RJ, conforme estimativa de custos prevista na cláusula

quarta, § 5° deste Contrato de Gestão.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

o cumprimento das obrigações assumidas pelo presente Contrato de Gestão será aferido por wn

conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados são mensurados por meio de indicadores de

desempenho expostos no Programa de Trabalho detalhado no Anexo I, assim como pelo efetivo

cumprimento dos contratos celebrados para a execução dos programas de investimentos em serviços

técnicos, pesquisas e obras de interesse dos recursos hídricos, conforme aprovação e destinação de

recursos pelo Comitê em reunião plenária, cujos resultados são verificados em posterior prestação

de contas.

CLÁusULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

Para a conseCução do Programa de Trabalho:

I - a AGEV AP obriga-se a:

a) atuar como secretaria-executivwdo Comitê;

b) disponibilizar inform



c) divulgar informações consolidadas pelo INEA sobre recursos hídricos;

d) analisar e emitir pareceres sobre os serviços técnicos, pesquisas e obras a serem financiados com

recursos gerados pela cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- e) celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a e.xecução de suas competências;

f) elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-Ia à apreciação do Comitê de Bacia Hidrográfica;

g) encaminhar ao INEA, ao Comitê e ao CERlll-RJ, até 14 meses após a publicação do presente

contrato de gestão, o relatório sobre a execução deste Contrato, contendo comparativo específico

entre as metas propostas e os resultados alcançados, e a prestação de contas dos recursos recebidos;

h) cumprir os procedimentos editados pelo INEA, para seleção e recrutamento de pessoal por meio

de processo seletivo de provas e titulos, bem como para compras e contratação de obras e serviços,

a serem custeados com os recursos financeiros provenientes deste Contrato de Gestão, observando

se os princípios da eficiência, da legalidade, da moralidade, da publicidade e da impessoalidade;

i) administrar os bens móveis e imóveis a ela cedidos para a consecução dos objetivos e metas

previstos neste Contrato;

j) articular-se de fonna contin~ com os organismos de bacia instituídos no âmbito da Região

Hidrográfica, visando à gestão in~grada dos recursos hídricos;

k) promover os estudos, pesqui~, trabalhos e eventos necessários para a"gestão dos recursos

hídricos, quando solicitado pelo Comitê ou identificados pela AGEV AP e destinados recursos

financeiros para este fim;

I) atualizar o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica para apreciação do Comitê,

quando solicitado pelo Comitê ou identificado pela AGEV AP e destinados recursos financeiros

para este fim;

m) propor ao Comitê os mecanismos e valores para cobrança pelo uso de recursos hídricos, quando

solicitado pelo Comitê ou identificado pela AGEV AP e destinados recursos financeiros para este'

fim-,

n) apresentar ao INEA, até 30 (trinta) de maio de cada ano, a proposta orçamentária anual para o

exercício seguinte, encaminhada ao CERHI-RJ para aprovação;

o) respeitar, no âmbito deste contrato de gestão, os limites para despesa com remuneração e

vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e~ previstos na

Previsão de Recursos Financeiros" Repasse <7 II);
V



p) enviar ao INEA o extrato do instrumento firmado com o EStado e síntese d~ det:rkm5'trativode

sua da execução fisic"o-financeira do presente contrato de gestão para publicação anual no Diário

Oficial do Estado;

q) publicar anualmente no sítio eletrônico da entidade delegada e enviar ao órgão gestor de recursos..
hídricos a íntegra do presente contrato de gestão e seus aditivos, bem como o demonstrativo de sua

execução fisico-financeira;
..

r) quando solicitado, disponibilizar ao Comitê todas as informações e documentos enviados e

recebidos do INEA.

li - o INEA obriga-se a:

a) manter atualizado o cadastro dos usos e usuários de recursos hídricos de corpos de água de

domínio do Estado na Região Hidrográfica li;

b) disponibilizar à AGEV AP informações sobre recursos hídricos, inclusive o balanço hídrico;

c) disponibilizar à AGEV AP, até 15 de abril de cada ano, estudo analítico e previsões relativos à

arrecadação dos valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos;

d) providenciar, anualmente, a cç>nsignaçãodas dotações destinadas à execução deste Contrato de

Gestão no Projeto de Lei Or~entária, assim como estabelecer a sua previsão no planejamento

plurianual;

e) operacionalizar a aplicação dos recursos disponibilizados no Fundo Estadual de Recursos

Hídricos (FUNDRHI), na subconta da Região Hidrográfica II;

f) transferir quadrimestralmente, a partir da publicação deste contrato, os recursos disponíveis à

AGEV AP, conforme a Previsão de Recursos Financeiros e Repasse (Anexo li) e a aprovação de

projetos pelo Comitê, devendo o primeiro repasse ocorrer até 30 (trinta) dias após a publicação

deste contrato de gestão;

g) franquear à AGEV AP dados e informações disponíveis sobre a bacia hidrográfica do Guandu

para o atendimento às metas deste contrato;

h) disponibilizar à AGEV AP informações relativas à arrecadação e à administração financeira dos

recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos;

i) promover, no âmbito do Governo Estadual, as articulações institucionais necessárias ao

cumprimento deste Contrato de Gestão;

j) dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro do

iIregularidade ou ilegalidade na uti~urso~ ou bens de orig, .

o de qualquer



k) adotar as providências com vista à decretação, pelo juízo competente, da in~isponibilidade dos

bens da AGEV AP e do seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de seus empregados ou

terceiros, sem prejuÍZo da medida a que se refere a alínea anterior, de acordo com o art. go e seus

parágrafos da Lei Estadual n° 5.639/10, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse

público, havendó indícios fundados de malversação de bens ou recursbs de origem pública,

independentemente de representação junto ao Ministério Público Estadual;

1) atuar como depositária e gestora dos' bens e valores seqüestrados ou indisponíveis, no caso do

previsto na alínea anterior, zelando pela continuidade das 'atividades de responsabilidade da

AGEV AP, no que diz respeito ao objeto deste Contrato de Gestão;

m) disponibilizar à AGEV AP, a título de permissão de uso, consoante disposto no art. 5°, da Lei n°

5.639, de 06 de janeiro de 2010, os equipamentos e materiais para cumprimento deste Instrumento;

n) apoiar a implementação dos procedimentos de seleção e recrutamento de pessoal, bem como de

compras e contratação de obras e serviços, em atendimento à solicitação da AGEV AP.

o) publicar anualmente no Diário Oficial do Estado extrato do instrumento firmado com o Estado e

síntese do demonstrativo de sua execução fisico-financeira;

p) publicar anualmente no seu ,sítio eletrônico a íntegra do presente contrato de gestão e seus

aditivos, bem como o demonst::rati;vode sua execução fisico-financeira;
t

q) disponibilizar à AGEV AP, sem custo adicional, local para a instalação dos escritórios técnicos.

§ 1°. Este Contrato não abrange a delegação de competência de que tratam os incisos I, II m e VI

do Art. 59 da Lei Estadual n° 3.239, de 02 de agosto de 1999.

§ 2°. Compreendem atividades de secretaria executiva do Comitê:

I - Preparar as reuniões plenárias do Comitê:

a) manter atualizada a composição do Comitê;

b) preparar a pauta, crachás e material para a reunião;

c) providenciar local, alimentação, material de apoio à Plenária (multimídia, microfone e som) e

registro fotográfico, desde que hajam recursos destinados para essa atividade;

d) enviar a convocação aos membros titulares e suplentes, e convite para autoridades e convidados;

e) verificar quorum;

f) elaborar a ata;

g) darassistênciadurantea reunião/'v



h) preparar minutas de deliberações;

II - Preparar as reuniões das câmaras técnicas e grupos de trabalho:

a) manter atuali7:arl~a composição das câmaras técnicas e grupos de trabalho;

b) preparar a pauta, crachás e material para a reunião;

c) providenciar local. alimentação, transporte, material de apoio à Plenária (multimídia, microfone e

som) e, quando necessário, o registro fotográfico, desde que hajam recursos destinados para essa

atividade;.

e) enviar a convocação aos membros titulares e suplentes;

g) verificar quorum;

j) elaborar a ata;

i) dar assistência durante a reunião; e

1)preparar encaminhamentos propostos na reunião;

III - Apoiar a realização de cursos, seminários e outros eventos;

IV - Coordenar o Escritório Técnico:

a) administrar os recursos humanqs do escritório;

b) confeccionar, expedir, controlar, publicar e arquivar documentos e processos;

c) controlar o material permanente sob responsabilidade do escritório;

d) celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências;

e) elaborar termo de referência relativo a compras e contratação de serviços de terceiros para o

escritório técnico;

f) efetuar seleção de fornecedores, comprar e controlar o inventário de materiais de uso do

escritório;

g) atender ao público em geral, a comitês e outros organismos de bacias hidrográficas, órgãos

gestores de recursos hídricos, usuários da água bruta e prefeituras municipais;

h) manter e atualizar o cadastro de Prefeituras pertencentes à Região Hidrográfica fi;

i}coordenar a atualização da página da Internet;

j} assessorar o Comitê na relação com a imprensa;

k) elaborar prestação de cootas dos 7"""ritóriO;



I) apoiar a elaboração de Termo de Referência de estudos técnicos ou projetos. ~ serem aprovados

pelas Câmaras Técnicas e posterionÍ1ente aprovado pelo Plenârio do Comitê;

m) acompanhar e avaliar, em caráter preliminar, os estudos e projetos contratados pela AGEV AP

no âmbito do Comitê.

§ 10• Os gastos com alimentação, transporte e material de apoio às reuniões do Comitê serão

limitados pelos princípios da economicidade e eficiência inerentes à gestão do dinheiro público,

bem como serão restritos pelos parâmetros previstos na Previsão de Recursos Financeiros e Repasse

(Anexo II).

§ 2°. As atividades previstas para a AGEV AP, neste contrato de gestão, deverão seguir as

resoluções editadas pelo INEA acerca dos procedimentos para seleção e recrutamento de pessoal e

para compras e contratação de obras e serviços.

§ 3°. As atividades para a execução deste contrato poderão ser paralisadas pela AGEV AP quando

houver insuficiência de recursos financeiros repassados pelo INEA.

§ 4°. Os escritórios técnicos previstos para cada região hidrográfica deverão iniciar suas atividades

até 15 (quinze dias) após a conclusão da seleção de pessoal realizada para contratação de

funcionários para atuarem nos ~ctivos escritórios técnicos.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ~CURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Para o cumprimento do Programa de Trabalho, Anexo L o INEA transferirá à AGEV AP recursos

financeiros provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRIll), subconta específica

da Região Hidrográfica lI, decorrentes da cobrança pelo uso de recursos hídricos, conforme Lei

Estadual n° 5.639, de 06 de janeiro de 2010, e da Compensação Financeira pela Exploração de

Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica, instituída pela Lei Federal n° 7.990, de

28 de dezembro de 1989.

§ 1°.Os recursos financeiros repassados pelo INEA à AGEV AP a serem destinados às despesas de

apoio técnico e administrativo do Comitê, conforme Previsão de Recursos Financeiros e Repasse

(Anexo II) assumem o valor de R$ 1.499.992,00 (um milhão e quatrocentos e noventa e nove mil

novecentos e noventa e dois reais) por exercício, previamente reservados conforme a seguinte

dotação orçamentária:

Programa; 185440078.1097

Ação: Gestão de Bacias Hidrográficas

Fonte: 10

Natureza da Despesa: 449039j(,.-1 '

i[



Valor: R$ 1.499.992,00 (um milhão e quatrocentos e noventa e nove milllovecentose ~enta e

dois reais)

§ 2°. Os recursos financeiros repassados pelo INEA à AGEV AP para a execução dos programas de

investimentos em serviços e .obras de interesse dos recursos hídricos, aprovados pelo .comitê, de

acordo com as diretrizes definidas no ·plano de bacia e anuência do INEA, poderão alcançar o vàlor

anual máximo correspondente a R$ 18.136.532,00 (dezoito milhões cento e trinta e seis mil

quinhentos e trinta e dois reais) montante este estimado a partir da previsão de arrecadação com a

cobrança pelo uso da água na respectiva região hidrográfica em 2010, devendo os repasses ser

previamente reservados no orçamento pelo órgão competente do INEA.

§ 3°. Caso seja de interesse conjunto do Comitê e do INEA, a execução dos serviços e obras

aprovados pelo comitê poderá ser cumprida pelo próprio Instituto.

§ 4°. O valor previsto no parágrafo segundo poderá ser adicionado da quaI'ltia de R$ 11.080.854,98

(onze milhões oitenta mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e oito centavos), referente

ao saldo dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água e com a compensação

financeira na respectiva região hidrográfica, não utilizados nos exercícios anteriores.

§ 5°. Eventuais saldos dos repasses financeiros do INEA à AGEVAP serão devidamente

demonstrados quando da prestação de contas do presente Contrato de Gestão, a fim de que sejam

compensados em futuros repasses, com a· devida exclusão dos recursos comprometidos com

despesas futuras.

§ 6°. Os recursos repassados à AGEV AP, enquanto não forem empregados na sua finalidade,

deverão ser aplicados no mercado financeiro, por intermédio de instituição financeira oficial,

observado o disposto no art. 116, § 4°, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 7°. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados na execução do

objeto deste Contrato, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os

recursos transferidos.

§ 8°. Além dos recursos provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos, poderão ser

destinados para o cumprimento deste Contrato de Gestão recursos orçamentários provenientes de

quaisquer outras fontes.

§ 9°. Os recursos a serem transferidos na forma deste Contrato:

--- - - -- L= deverão-ser-mov-imentados-em-çonta-bancári

instituição oficial; e f -espooialmente- para-este-fim,-em-agência-de- - -- .-



II- não poderão ser utilizados para pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou

qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de

entidades das administrações públicas federal, estadua~ municipal ou do Distrito Federal

CLÁusULA QUINTA - DOS .RECURSOS HUMANOS

A AGEV AP deverá cumprir as normas editadas pelo INEA para a seleção e recrutamento do

pessoal necessário ao cumprimento deste Contrato de Gestão, conforme previsto no art. 9<'da Lei n°

5.639, de 2010.

§ 1°. A AGEV AP poderá contar, para o exercício de suas funções, com profissionais pertencentes

ao seu atual quadro funcional com comprovada competência e experiência na área de recursos

hídricos, que poderão ser remunerados por meio deste contrato de gestão, desde que aprovados pelo

INEA, conforme determina o art. 3° da Lei Estadual n° 5.639/10.

§ 2°. A AGEV AP não poderá ceder os empregados remunerados à conta deste Contrato a nenhuma

instituição pública ou privada.

§ 3°. O INEA poderá designar servidor do seu quadro de pessoal para auxiliar à implementação das

atividades da AGEV AP, observado o disposto no Art. 6° da Lei nO 5.639, de 2010, não

configurando, entretanto, cessão.

§ 4°. O desempenho de atividades por servido.res públicos cedidos por Estados ou Municípios não

poderá configurar vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerar qualquer tipo de obrigação

trabalhista ou previdenciária para a AGEV AP, sendo de responsabilidade exclusiva de seus

dirigentes qualquer ação nesse sentido.

§ 5°. A remuneração individual mensal paga a dirigentes e empregados da AGEV AP, com recursos

financeiros provenientes deste Contrato de Gestão, deverá observar o disposto no art. 37, xr, da

Constituição da República Federativa de 1988.

cLÁusULA SEXTA - DA PERMISSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

A AGEV AP fará uso, a título de permissão, pelo prazo de vigência deste Contrato de Gestão, dos

bens móveis, equipamentos, acervo técnico e administrativo e sistemas de informação adquiridos ou

desenvolvidos com os recursos previstos na cláusula quarta, para o cumprimento do Programa de

Trabalho, cabendo-lhe mantê.,.los e conservá-Ios, restrito o uso e a destinação à consecução das .

finalidades pactuadas neste Contrato de Gestão.

§ 1°. Os bens móveis utilizados a título de permissão, na forma desta cláusul ~o ser... /a{não pod~c



§ 4°. O INEA e a AGEV AP considerarão as t:ecomendações da Comissão/

§ 2°. Os bc,'llSadquirido;) çom recursns deste contrato para ~.!SOda AGFV.AP serãO'C<ldastradose

posterionnente transferidos, no caso de extinÇão ou rescisão deste Contrato de Gestão, ao INEA ou

à entidade que exercer funções de agência de águas e vier a sucedê-Ia;

§ 3°. O cadastro referido no parágrafo segundo desta Cláusula será efetuado de modo a pennitir..
identificar, desde seu registro inicia4 a fonte dos recursos que deu origem aos bens adquiridos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

A AGEV AP deverá cu,mprir as normas editadas pelo INEA para as compras e .a contratação de

obras e serviços com recursos provenientes deste Contrato, necessários ao seu cumprliDento,

confonne previsto no art. 9° da Lei nO5.639, de 2010.

CLÁUSULA OITAVA - DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

o INEA constituirá Comissão de Avaliação que analisará, periodicamente, os resultados técnicos e

indicadores alcançados com a execução deste Contrato de Gestão e encaminhará relatório

conclusivo sobre a avaliação reaJi7.ada, acompanhado da prestação de contas correspondente ao

período avaliado, encaminhado à Secretaria de Estado do Ambiente, ao Conselho Estadual de

Recursos Hídricos e ao Comitê.

§ 1°. A Comissão de Avaliação será integrada por especialistas com adequada qualificação,

seguindo a seguinte composição:

I -.:.02 (dois) representantes do INEA;

TI - 01 (um) representante da Secretaria de Estado do Ambiente; e

m - 01 (um) representante do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, desde que não sejam

representantes do Poder Público Estadual ou FederaL

§ 2°. Os procedimentos e critérios de avaliação do cumprimento do Programa de Trabalho

obedecerão ao Manual Operativo para Contratos de Gestão, elaborado pelo INEA com a

participação das enti<iadesdelegatárias de funções de agência de água.

§ 3°. A Comissão de Avaliação reunir-se-á, no mínimo, anualmente, para avaliar os resultados

alcançados pela AGEV AP, face às metas e indicadores de desempenho acordados neste Contrato de

Gestão, na perspectiva de sua eficácia, de sua eficiência e de sua efetividade e, antes de emitir seu

parecer fina4 enviará a minuta do seu relatório para a. AGEV AP e reunir-se-á com ela para as

devidas considerações e explicações.



§ 5°. O Comitê poderá criar grupo de acompanhamento do contrato de gestão, o qÓa1deverá ter

franqueado a si todas as informações relativaS à prestação de contas por parte da entidade

delegatária, a fim de participar das negociações de metas do Contrato de Gestão quando dâ

assinatura de novos termos aditivos.

cLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE"CONTAS

A AGEV AP elaborará e apresentará ao INEA e ao Comitê, em até sessenta dias após os repasses

de recursos financeiros previstos na cláusula terceira, lI, 'e', relatório técnico e financeiro acerca

dos gastos e receitas efetivamente-realizados no quadrimestre anterior ao repasse, de acordo com

normas definidas pelo INEA.

§ 10• A partir do terceiro quadrimestre da vigência deste Contrato de Gestão, o repasse dos recursos

financeiros ficará condicionado à aprovação pelo INEA da prestação de contas parcial referida no

caput desta cláusula.

§ 2°. O INEA e o Comitê poderão exigir da AGEV AP, a qualquer tempo, informações

complementares e a apresentação de detalhamento de tópicos e informações constantes dos

relatórios sobre a execução deste Contrato.

§ 30. A AGEV AP franqueará aos servidores do INEA, devidamente identificados, livre acesso a

todos os atos e fatos relacionados a este contrato de gestão, quando em missão de fiscalização ou

aud.itoria, desde que previamente notificada.

§ 4°. Caberá à AGEVAP promover, até 31 de março de cada ano, a publicação, no seu sítio

eletrônico, de extrato do demonstrativo de execução fisico-financeira deste Contrato, relativo ao

exercício anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato de Gestão vigorará por 05 (cinco) anos a partir da sua assinatura, podendo ser

prorrogado mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO

O presente Contrato poderá ser extinto em três hipóteses:

I - mediante distrato, a qualquer tempo, por acordo entre as partes;

.II - mediante denúncia por uma das partes, desde que notificada à outra parte com antecedência

mínima de 60 (sessenta) dias; e

m - mediante rescisão unilateral pelcr-INEA,

cabíveis, nas seguintes Situaçõer:,. ,"

.



a) descumprimento de qmil(per das cláusulas deste Contrato ce Gestão por parted1'l. ÁGEV AP;

b) não atendimento por parte da AGEV AP às recomendações decorrentes das avaliações realizadas

pela Comissão de Avaliação, que tenham sido validadas pelo INEA;

c) alterações do Estatuto da AGEV AP que impliquem modificação das condições de sua

qualificação para a execução do objeto aqui cOntratado;

d) instituição e instalação da agência de água das bacias hidrográficas respectivas.

§ 1°. A rescisão será precedida de processo administrativo no INEA, assegurada a ampla defesa à..
AGEV AP e a manifestação do Comitê, respondendo os dirigentes responsáveis pela execução deste

Contrato, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.

§ 2°. O INEA poderá, durante o processo administrativo previsto no parágrafo anterior e até a

consecução dos seus resultados, com o objetivo de resguardar o interesse público, nomear comissão

gestora, de comum acordo com o Comitê, anuente de todas as atividades necessárias ao

cumprimento do objeto deste Contrato.

§ 3° A rescisão importará reversão dos bens cujos usos foram permitidos e dos valores entregues à

utilização da AGEV AP, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

§ 4°. Em caso de rescisão deste Contrato, o INEA será instituído como titular em todos os contratos

vigentes fumados pela AGEV AP, atuando como deposi~a de bens e valores necessários ao seu

término, desde que sejam oriundos dos recursos repassados Por meio deste Contrato de Gestão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PIJBUCIDADE

o INEA, até o décimo dia útil após a assinatura do ajuste, providenciará a publicação do extrato

deste Contrato de Gestão e de seus aditamentos no Diário Oficial do Estado, condição indispensável

para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ANEXOS

Constituem anexos integrantes do presente Contrato de Gestão:

a) Anexo I - Programa de Trabalho

b) Anexo II - Previsão de Recursos Financeiros e Repasse.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão dirimidos entre as partes contratantes, observada as atribui, 

INEA e a legislação pertinente.
//

CLÁUSULADÉCIMAQUINTAiRO



.'

Fica estabelecido o foro da Comarca da Capital, Estado do Rio de. Janeiro, para diriinirqualquer

diívida e solucionar questões não resolvidas administrativaniente.

Por estarem de pleno acordo e atendidos os ~tos legais, as partes finnam, com a anuência do

Comitê, o presente Contrato de' Gestão em três vias, de igual teor e forma, com as testemunhas

abaixo nominadas.

L

EDS

DECIO TUBBS FllBO
,r Geral do CBH Guandu

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:
CI:

i!t!GQJ,6,Nome: rt v l Ci'\ C)o.s- $J'\M~
CPF: 032. ~$3· 93-:( -\ \9
CI: .1o.H-iEq· 14-&



CONTRATO DE GESTÃO INEA- AGEVAP - CBH GUANDU

ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO INEA - AGEVAP - CBH GUANDU

INDICADORES,

',:'" :<;,'!.NR;lÇ~P9~~~';';~',·',:/;\;';;';,','~.,.-ii.':~;,i,;:;Ç~!T,ÊftlºS,b,E;,NI.ALIACAo.!:

1

Dlsponlblllzação de
Inciso V, Art, 55 da Lei 3239, de 1999Informações

2

Relatório sobre a Situação da Bacia

Incisos .'v - análise dos investimentos, V - acompanhamento da administração

Planejamento e Gestão

financeira, VII - celebração de contratos para desempenhar as atribuiçõ~s de

Relatório sobre a gestão da Bacia

Agênica de Água, IX - promoção de estudos para gestão e Xlc - proposição do

plano de aplicação, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.
Apoio ao Sistema de Informações3

Instrumentos de GestãoAtualização do Plano de Recursos Hldricos
Incisos X - sobre o plano de recursos hldricos e Xlb - sobre os valores a

Estudos ou Proposta sobre cobrança

serem cobrados, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.

4 Gerenclamento Interno
Cumprimento e pontualidade das Obrigações
Contratuais

Incisos VII - sobre os convênios e contratos e VIII - sobre a proposta

orçamentária, Art. 59 da Lei 3239, de 1999.

Avaliação pelos Membros Titulares do Comitê (ou por5
Reconhecimento Social

votantes na plenária) sobre a Atuação da AGEVAP
Art. 41 - Secretaria-Executiva do Comitê, Lei 9433, de 1997.

Média Mensal de Consulta à PáQina Eletrônica Elaboracão de Pá aina Eletrônica

~

~.
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CONTRATO DE GESTÃO INEA - AG8/AP - CBH GUANDU

_·v-

Disponibilizar em páginas eletrônicas informações atualizadas
dos Comitês, da AGEVAP, entre outras conforme especificado
no indicador.

Alcance de metas de número médio mensal de consultas por
visitantes à página eletrônica.

Elaboração de páginas eletrO~i~_s ~rsonalizadas para osComit~~--'--- -- -

Realização de ações relacionadas a apoio ao sistema de
informações, atualização do Plano de Recursos Hídricos,

estudos ou proposta sobre cobrança.

Atualizar o conteúdo disponibilizado periodicamente.

Elaboração e distribuição de boletim impresso Uomal) com o
total de 4 (quatro) páginas.

anua! Dnde conste: 1-Balanço quantitativo e
qualitativo dos recursos hídricos da Bacia, 2-Registro dos
eventos críticos registrados na Bacia, tanto quanto áqueles
relativos à secas e inundações quanto à alteração crítica da
qualidade das águas, 3-Texto descritivo sobre a situação do
cadastro de usuários dos recursos hídricos na Região
Hidrográfica, 4-Texto descritivo sobre a situação da outorga de.
direito de uso na Bacia, 5-Situação do enquadramento dos
corpos d'água, metas intermediárias e finais, parâmetro
monitorados, plano de efetivação, etc e 6-Avaliação da
situação do abastecimento de água e esgotamento sanitário
na Região Hidrográfica.
Relatório anual onde conste: 1-lnformações gerais sobre o
Comitê (Composição, Deliberações, Moções) e suas
realizações no período de avaliação, 2-lnformações gerais
sobre a Agência e suas realizações no período de avaliação,
3-Balanço da cobrança pelo uso da água (valores
arrecadados, transferidos, apliCados pela Delegatária e
diretamente pelo INEA, etc.), 4- Investimentos aprovados e
contratados no ano oriundos da cobranças pelo uso de
recursos hídricos estaduais e federais.

Verificação do atendimento da AG EVAP , nas datas previstas
anualmente, da apresentação do relatório de gestão, da
prestação de contas, do registro do extrato do demonstrativo
financeiro no Diário Oficial do Estado, da elaboração da
proposta orçamentária anual e encaminhamento ao Comitê e
sobre a aprovação do termo aditívo ao contrato de gestão pelo
Comitê para o ano subseqüente, visando à alocação dos
recursos financeiros.

. '.':;' .C'·._+

Elabora~º~,ª-p-ªgina. eJetrônica._ - -

Média Mensal de Consulta à Página
Eletrônica

Conteúdo disponibilizado

Relatório sobre a gestão da Bacia

~~~~~M_~IQ'Nt~RN9'

"Atualização de infonnações
Elaboração e distribuição de
infonnativo impresso

.'PLANEjÀMÊNT~~'GESTÃb"

.,Relatório sobre a situação da bacia

Avaliação pelos membros titulares do Avaliação realizada pelos membros do Comitê sobre as
jcomitê (ou por votantes na plenária) atividades exercidas pela AGEVAP considerando os aspectos

sobre a atuação da AGEVAP técnicos e administrativos.

. 'jCumprimento e pontualidade das
. Obrigações Contratuais

·'·J~~qºN~~~~~!'st~f#~êt~:~·:;X~J::~:;;:J:·O-~.'.

-c.•INSTRUMENTO~DE GESTÃO'

Apoio ao Sistema de Infonnações

3. ;lAtualização do Plano de Recursos
Hidricos

Estudos ou Proposta sobre cobrança

GLOSSÁRIO SOBRE OS CRITERIOS DE AVALlAÇAO

..,•.'1,' ,C-,""" , , ..••. ',,' .•. , .. .' .•...••. , •..•.,.,:." :.,.;, ..•• , .," c. 0".1,,:, .":"::, D.1~PONIBIÜZ!\çÃdDEn'l.f,QRMÂÇQES':<:~. - .. -' - ..
• • __ + -o __ •__ •• __..



CONTRATO DE GESTÃO INEA· AGEVAp· CBH GUANDU

AVALIAÇAO

3!
2

Out 2010 - 88t 2011

META RESULTADO ~~~~ META

5 8
5 8
1 1

PROCEDIMENTOS DE APURA Ao DE RESULTADO INDICADOR 1 - DISPONIBILIZA Ao DE INFORMA OES

1.1 e 1.2 • Conteúdo dlsponlblllzado e atuallzaçAo de Informações 1.3 - ElaboraçAo 8 DlstribulçAo de Informativo Impresso

FORMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

NP" 10· Resultado I Meia; se Meta •• O enlAo NP" O e Peso"' O, no perlodo; O
s NP s 10

NF •• S(NP • Peso) I S(Pesos)

~.

o ResuJ!iido será verificado pelo número de Itens dlspOn(vels e iitual/lados, tendo cOmo referência alista aclma, na página do Ilte eletrOnlco do Comitê, conforme
detalhado abaixo. Os Itens 3. 4 e 7 serio considerados como meta somente Quando o INEA dlsDonlblllzá-los.

Detalhemento do conteúdo a ser dlsponlblllzado e atualizado na pAgina e no servidor da entidade deleaatAria:

COMrffi: Decreto de Criação, Regimento Intemo e suas alterações, Composição, Deliberações, Moções e Atas.

2 IAGEVÀP: Resolução de Delegação, Estatuto e suas alterações, associados.

,CADASTRO USUÁRIOS: Relação dos usuários cadastrados no INEA com nome, coordenadas geográficas, usos, corpo d'água, se a Informação for
3 dlsponlblllzada pelo INEA ..

COBRANÇA E ARRECADAÇAo: Valores cobrados, arrecadados e transferidos para a enUdade delegatárla, se a Informeção for dlsponlblllzada pelo INEA.

ESTUDOS E PROJETOS: Estudos e projetos sobre a regUlo hldrográflca, Inclusive, o Plano de Recursos Hldrlcos em vigência.

INVESTIMENTOS NA BACIA: InvesUmentos aprovados e contratados no ano oriundos da cobrança estadual na Região Hidrogréflca

MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO: Estações de monltoramento hldrometeorológlco com Upo, coordenadas geográficas, corpo d' água e

rador, se as Informações forem dlsponlblllzadas pelo INEA

SITUAçAo E OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS: BoleUm de monltoramenlo anual dos reservatórios da Bacia

,TO DE GESTÃO: Con.trato e seus adltlvos, Relatórios de GastAo, Relatórios de Avaliação



CONTRATO DE GESTÃO INEA - AGEVAP - CBH GUANDU

COMIT~ GUANDU

AVALlAÇAo

2.1 Relatório sobre a Situação da Bacia (nOItens)
2.2 Relatório sobre a gestão da Bacia

NOTA FINAL (NF)
iPESO H

Out 2010 - Set 2011

M~r RESULTADO ~!
4

Out 2011 - Set 2012

M~I RESULTADO ~
6

4

t NOTA FINAL INDICADOR 2 (NFI 2) I I I

1
23

Os Itens de 1 a 4 somente serão considerados como meta caso o

4
INEA e/ou a ANA disponlbilizem Informações sobre os itens.

5 6

1
~
ª!
§
6

O Item 3 somente será considerado como meta caso o INEA

disponibilize as informações necessárias.

~



CONTRATO DE GESTAO INEA - AGEVAP· CBH GUANDU

Out 2010 - Set 2011Out 2011 - Set 2012

AVAUAÇAo
META

RESULTADO
NOTA

META
RESULTADO

NOTA

4
PESO

3
3

PROCEDIMENTOS DE APURAÇAd DE RESULTADO (INDICADOR 3 -INSTRUMENTOS DE GESTAO
Este Indicador somente será considerado no perlodo de avaliação quando solicitado pelo Comitê e destinado recurso(s)
flnancelro(s) especlflco(s).

O Resultado será verificado, em cada perlodo de avaliação, pelo número de itens atendidos com relação às

atividades a seguir:

1 Apoio ao Sistema de Informações
2 AtualizaçAo do Plano de Recursos Hldricos
3 Estudos OU Proposta sobre cobranca

FÓRMULAS DE CALCULO DAS NOTAS

NP = 10 • Resultado I Meta; se Meta = Oentão NP = O e Peso = O, no perlodo; Os NP s 10

NF = S(NP • Peso) I S(Pesos)

2S;2

~

j



CONTRATO DE GESTAO INEA - AGEVAP - CBH GUAND'

....•..........,!IN[)ICADOR4~,GERENCiAMeNT(fINTERNO",;i:,::·/:· '«,'::
,.·,.·Ôbletlv~:": Át~nd~t,~'U6'i:l'U~'ClI!i~~~inos'lhdl$O~)(;~XIII:~~;Xib;:Ârt:5~'da' iei)~'39;"~~'19~liJ~'.•

COMIT~ GUANDU

ara o ano subseqüente - até 31 de dezembrb
er!odo de avaliacão.

AVAlIAÇAo

ontualldada das Obrigações Contratuals
NOTA FINAL (NF)

10

Out 2010 - Set 2011

META I RESULTADO I NOTA
5

out 2011 - Sat 2012

~I RESULTADO ~
5

FÓRMÜLAS-DECÁLcULO DAS NOTAS

NP = 10' Resultado I Meta; se Meta = Oentão NP = Oe Peso = O, no perlodo; Os NP s 10
NF = S(NP • Peso) I S(Pesos)

~

d-:fJ

J



I NOTA FINAL INDICADOR 5 (NFI6) 1 1 I
PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO (INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL)

CONTRATO DE GESTÃO INEA - AG8IAP - CBH GUANDI

I

I
i

I

i
I

I

I

I
I
I

9

1000

O

META I RESULTADO

6.3 • Atualização e manutenção de PAgina Eletrônica

Este Indicador somente será considerado no perlodo de avàllaçao quando solicitado pelo
Comitê e destinado recurso(s) financelro(s) especlfico(s).

5.2· Média mensal de consultas li pAgina eletrônica

Condicionado a existência da página eletrônica

Número médio mensal de consultas afendas no perlodo da avaliação para acessos
únicos diários.

8

800

1

META I RESULTADO

5

3
2

PESO

·'~I~DTCAO.c)B~'"'J~'\"'~''fjli'~IiI'H••),ij,~.#~!~~~ij~.~

AVALIAÇÃO

5.1 • Avaliação do desempenho Instltuclonal da AGEVAP pelos membros do Comitê

O Resultado será apurado por parlodo de avaliação. A avaliação será

Pontosrealizada pelos membros titulares do Comitê ou votantes na plenária.
Nota maior ou !aual a 9

10
Nota maior ou Igual a 8

9
Nota maior ou laual a 6

7
Valor apuradoNota inferior a 6

será Igual à nota
calculada

O resultado será apurado pela realização da atividade.

erlOOo;OS NP S 10

",,-

..+\\~~\ \j

~



CON'fRATO DE GESTÃO INEA - AGEVAP - CBH GUANDU

.. ' "'.';:RLANlq-iA:'PEA VALlÀçAo,~r'E~íb[)o:ÓÜT'2010\Sf1T'~01i:,
":/ .. ";... :'./\ .... ",.>,.~~'::::-:;!.,.,:...-...'.". '... ,'0.- ...• ," ';'.", " '.,"';'<""",.'-:'::,1,';.: .... :<.';.'):,:',: .. <:.:,:, .

INDICADORES

Nota Nota

Peso I Final Geral

(NF) (NG)

Conceito Geral Fórmula de Cálculo e Conceitos

<1 :lpISF?,ONlal~l~çÂ():DFE:INFORMAções ..'....• ,'o

:'2~'iPLANEJAMI:NIO,-,l:' GESTÃO:,
' .•.• ", "i,; "c',":"" ".' , ." ". ","'" ,> . " .. ',' "';"

'<à-: INST~UMENrOSDEGEST ÃO
~ .. '.:' '; .' , ." .. '., -: .." ,'.' .. :' .... , ,', " ," ....• ' .. .J ' "," ' .- ~ ' '-- ' .. ' .,

.'4.'.; GER~NqI4MENTQ:JNTl::RNO: ,

:::5'>,i~EC()NJ.U;qINlgNTosqCIAi.. '.

Bom 7 S NG < 9

Conceitos

Nota Geral =

L Nota * Peso Indicador I L Peso Indicador)

Ótimo NG ~ 9

Reaular 5 S NG < 7 Ilnsuficiente NG < 5

~~f\l ~ IV



CONTRATO DE GESTÃO INEA - AGEVAP - CBH GUANDU

~fJ

I
I
i

I

I
I

.. ·,,'PLANllHADE·AVALlACAO ..PERfoDO\ OU1·2011 ..SE1·201~2"· .. , ,,,".' .. ,0',' "'·l.' ..•'"·,.·,,,;:;,·.,

\

Nota

Nota

INDICADORES

PesoFinalGeralConceito Geral Fórmula de Cálculo e Conceitos

(NF)

(NG)

:.))

QI~p.,qNlaJ4!~ç~.q:';'q;!;·INr=.Q~'"~ÇÕt:$:.;:.:.., ,1' Nota Geral =

'·:':t:

PIlANEJAMISNTO):e;'·GeSTAo',. ....... ': ..... :.. ' . .'.. 1·. :.
( L Nota * Peso Indicador I L Peso Indicador)

~,: .:..;
;:' ,:':-.'',', •.-.,\',;:,i; ,: :"o' _~.' ',- ';' • _ .~- ~ ••• "': ' •.• ". ' .. .'. ,'. : _.'. "J' . '-. "o ••••

':. ";"J

'.' '.' .'. " :.,,,,, Ã . -::.~
'.

.'1 ..
Conceitos:3"" tN$1;RUMIBN;t:"C~$::pE;'.~Ge$j. Q' ,'...., .'.k.,,::':~

" .. '," .. ":';'_'.'''',,. ,""'" ...·f··, " ,.'," ."-,.', '".

,"4"]

GERENCIAMENT:O"'INTIiRNO:": .' '.' .' .. '.: 1ÓtimoNG~9Bom7 S NG < 9:' "" ,- : ., 'I; ,';' . ", .~..' .~:,',:,'.. , •• _:,~:_.': '.' -.• ' ,;•.0, •.. ,' .: -':, .'~ "," ' .... '

;;$",
REqpNHEÇIMF~rd;$QÇIAL·:·::··...

..

•1· . Reaular 5 S NG < 7InsuficienteNG<5
7'

.....::

~

'>



CONTRATO DE GESTÃO INEA-AGEVAP, com interveniência do Comitê Guan(

ANEXO 11-
PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E REPASSE (Parte 1):

Recursos da sub-con~ da Região Hidrográfica 11

RECURSOS FINANCEIROS DA SUBCONT A DA RH 11COMITÊ GUANDU

Cobrança, Parcelamento e Compensação
Financeira 2.980.140,29

1.491.869,42

2.415.689,84

971.721,06

1.503.968,79

18.136.532,28

18.136.532,28

11.783.015,78

6.353.516,50

1 Valor arrecadado descontado os 10% do Inea' e os 15% da transposição (lei nO4.247/03).
2 Parcelamento Cedae em 60 parcelas corrigidas pela UFIR-RJ (1112009 a 10/2014).
3 Lei n~5.234/08.

Total

Saldo Acumulado

- o financeira

Dezembro 2009 Em 24108/2010

15.373.117,08

6.065.354,70

21.438.471,78

~{



CONTRATO DE GESTÃO INEA-AGEVAP, com interveniência do Comitê Guand

ANEXO 11-
PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEiROS E REPASSE (parte 2):

Despesas de funci~namento da Delegatária - Sub Conta RH 11

234.195,00 ,.

01 gerente, 01 técnico, 01 auxiliar administrativo e seus encargos e
benefícios

1.1.2. Demais Custos Operacionais

Limpeza, aluguel de veículo, combustível, telefone, internet, luz, água,
correio, fotocópia, material de consumo e outros

Publicações (editais e outros), manutenção dos equipamentos de
informática, contabilidade, auditoria e assessoria jurídica

Diárias e deslocamentos dos funcionários do escritório avançado da
AGEVAP, Eventos (reuniões e outros)

234.195,00

513.312,00

302.112,00

127.200,00

84.000,00

1.2.1. Supervisão (Diretores)

1.2.2. Recursos Humanos e Beneficios

Adicional gerente administrativo- financeiro, adicional de 02 técnicos
(áreas adm-financeira e técnica), 02 técnicos (área adm-financeira), 01
auxiliar adm- financeiro, 02 técnicos (área técnica), com encargos e
benefícios

1.2.3. Custos Operacionais

Aluguel de veículo, combustível, telefone, material de consumo e
diárias

TOTAL 2 - CUSTO OPERACIONAL E DE INSTALAÇÃO (10 Ano)

160.560,00

521.845,00

521.845,00

70.080,00

70.080,00

1.711.652,00



D.O. DIAR10 OnCIAL
do EM;J,du di) Riu d\." J.\lh.~il·O

Ano XXXVI· N
R;r; 1](> Janeirc, q~I1I1:;:.-fCH(! • 21 de o'

0800 285 9796

Sr:CRCTARIA DE ESTADO Dto CULTURA
FUr./DACAO AN!TA MANTUANO DE AR!ES

00 ESIf.DO De RIO DE JA~EIRO

[X,RATCS OE" TERM0S A.DITIVOS

INSTRUME.NTO Ti'l':. L•...tT' :"'I"I! •. 11~ 'f ..~:~::iX'I~ PARTES: ;;-U
r~".R.J c, 'JI!~1.:;1:;-.i11;;...,;,-;:, ':>;1'''01 C.:fl':,i'lr,"n'" OBJ: ro; :'':~Ir,::"<;,.{t':1.;'; li!;,"
~ u1,b':.J;.I(,. ,1 ;,\t;I(· p:",,::.j'i·' .• ;,- 1·\". ~"'!fa .-, Ii·.}::b1,.i1'· :r, "~!'I(,I",;d"
I, 5;,)!:lUs, F.IU;;!,f FUNDAMENTO: 1.'"" ~~" ;::·11\:.)'1;. ':1; :;:01(1

f,Iou': :",: •• ;1' .~. ,. ·:·'k ..,
.\" '. :.~,....,., l,r or·,· .li" .;:,11
•••.·\1'10'.:.'; ,~ .••. ·1,2 .·!11 ,"\:""JI ~.;('

IÚ,\;, i.·: f.,',;nil .'\~:1;;:"1 1:'(,:'::I,~'-'

~;~~~::7~}::~~::,;Y,'~~;;~~"~"~'.
. ';~"n,<;; ','i',r:" ;~,::':,.~c"

,., ""~!,-" •...:;:;. rio' .':'jo., •.,t:!.•
r:,,;,n....-· :J,~I:II;, ·,n"'I'; :;"r'1'Y' '''';W''J'
r·,!,>,:",. r.,' C".',, i ··.'Ô·F,,,·,,·,

1'1Vk (",:1\1.11[,,'; F,,,,,::i.;r;,
l,!."'·' PI::::t"!S r1,' ';~I'j':"
V',,<:<, ,.•,..-.t'l
I. 'jr: !.~"":>fI~I.1 ~!·;;-b'

J.-:.'1' *,:, ;.~.11"\ :.>1.'lr.i"N .'\.;. ;~:","',·:I
(,:,'11' ':.1." .c'-~~J.:; :: il~';'
a.'4"'O:F, SiJ·.~, .1(., '~.;-;uI~,,':·I(,
I~:lhl,m~'r;iI (.IU.' f-'.••:';i1 ';\,:.',,:,.
·.'''!CH,' ('., 1,:\'.-<:'" ~""!'..f!
''':'~~;IiI'I,:w' 0 (, ',I· .i ,.::1t~-', ":)

a43j"UMfN'fO; ,•..·;.11"'.· •.", Ial!':' 1)<:' ~>"""'''~'It:>'':) 11i';'':f~j:J PAR
TES' ''...'N';I.(.1 F' ~.-'~t••M "I""".~I :o.":dl.~P.:" "'\":~' CfIf''' ..• Ift''''/·.l:!nlC'f''f' .~
i.;"I·}t~I+,.-'".:l1! F. ',:"fõ\' ~II. E;,{;J.,·) (!(' ;{I(~ ~II ;.'iN~rr:· i)1.l'-tia OBJE*
:0: f,:;' pn:r!'c;·w,": ;,~'., II'~I!: 1:: !.:::)J'~!' I~~t:"!~~.,:{" .~:;.".1e ~(:'11 ..• '.(~I
rr,,1"ra: r.' 11.;'1;".';f' ~:~'lI""~'lll:f,'r, "t,~"•..Jr, "~,,:,,t',,:,~ (Il. ~P.rr.~ '!!'
{:~I"',:".,r·If'~ ••• ·I';-i;,.,,:;·.:r: I'UNOAMf.NTO: ~ P,,~ ,," F·
1~·.!.ur·,'1~r1'~I'I);4

INSTfnJMENT'O, ~\(jihT ;11' ·k·!n;.) d!~ CqIF' .••."';;!;.·, n' ;.<:,;:, •• PAR
TES: .o'ijlo/,':'F.I I' '.I ••r::, G!',n lll,l'" :1:1 ";;"'~.J 1,~11'1t::""".,.. !I.:,:, .••••"':~,.
(': :~ ,'(\I· .•..'I<o:~,;'\ •.lr: "r1""r,.! :hllllll~~=-.:r: l'~F OSJ!:;lO 1',_", VI",.u.-}

~~~I'~~."~:,';~~'~'jr.\~~~'i~:I"~:·;:r,:~,: "'~f'ri11n'
!";';"/'t' 11'\;':' f:UNOAM!;NT'O

E.XTRAro ()E TERMO

'INST~UN!ENTO fcrI""," (.Ir: ':.cml;I\~'·u,'.,--. .•. ,;,.
PARTES () [:;:,I\~' ,je RIO (11: -!.1nE·!;(J I~ I;" -':'r:i;::;,-<\rI::~"t~.'i)O:, !,.'1,~
x',,,

~~Tr:;~NlE~C)~~~i:,~~ÀI:·;,~,;A~~~;~(.~nl'-"~".'~I;!,je,t,~ ",r

r)~JE10' f::t.(d9't') ~'."" ~'I',r;1J1r:f!m~;re9.'1\:~.:", nr: ;1lnL.I'l-.Ur' Pr('~::j(1~.~

i~f:~&A":~~~'::.".~~~~~~~:A' ff~t:I~~t.1H'~. "" JNf' ~;t1~!

Scut.·t.lri.1 dt: E,t,Jdo de
.!~I,~~~~,~_.l.:~~.~.~~~_,~'.,.~,'.~\'::~~,_

!:XTHATO DE rER""O OE corNÊ'NIO

INSTkllMi:NTO C:'''·,i. •.•II' 1": ~i~'::;.:2~'I(J

~~,~,:~~;,;~t.~J.~;;;,;.:.'.·~.'r.liI''':II(. ,: .~ ·\"-.i'(!::j;\'\(
DATA DA ASSINA1 URA: :·-3·~"'~'H~1
VIG~~lCIA:v>.', I ;:J h:
OBJETO; ·/"'bili.:'1 :; tr>i!L:,·,;..k,,Jc;~~ .: '~"-'':Jr"',;:,r' Ik
\:"lo:K.·!-: l: •• Feit.1 ,J.l!. P..l"'I",.I~
VALOR:''';('.C.,:;, C1:) ~!r'::i':.,.,'It.; r", r··i1•.•.1
fOUNDAMCNrO' ;""/.,,,,,,,,, f:' E .1[''''·,:\21:11t:

S/::CHE'fARif. DE ESTAtlO DE CULTURA
FUNCACAO ANITA MANTlIA.NO De ARTes

DO ESTADO DO RIO DE .IANEI.iO

E>íTRA,TOS DE TE~MOS

INSTRUr.1ENTO: ~~;1:'~,O ;:.( G(lr.WI~(lr,,~I:::':;Ú N~ r'~Fí::)1~1 P'd" ''Xi'!'
r~'';''d<-W~ I:'~;~~:(, (;',:n,"!I," ,I E:<;t\i.~;;\!:I"J; S<:'~,;j':;(~~,PARTES: ~L;
~i"R.J " :\11':; ',\,1;".': (:,,!;Ir') (~.• /\''-:;H'iI! ,t,I.",I·"':t"f·olf' ': U!~''''!1'"",ÓJ(i;,' ff~
:I'id '1" E:~i,:I~· (;." H>t. ,Ir' )""-:"'1'" - i.Jf~J."~!(.o O!1JETO r'''''''.llo;: ..".

~I:~~:,~~;~~~~::~·,;"u.~~,~Io:~~.;t;,,~~~;~I'~:~;III~,,~i<~>Jlr:~~I~!:~<~;~;"F~'r.
r-;:'I-\I n,'~. I"'H~,r'S "<1 í..~'1r,'1Jr1;,1 n' 1~ ?,::!!' ,-~~ ~::;'C:~;'-~''X'11~UNOA
"'EN;'O, ;"rf'Io., ,,'. ",-~~;"",af·"$;~(JH;

t"STKUMENlO~ ~;'Ir ':\.(11 '-,nu .•• I" ·;:;'.<:~':''-:!II';P~RH.S, f'U
~i,\f·U n r,.",irr:;)~. :·',)'.I~) F";F'U,: U!",,! OBJE:.TO: P.mll·,f.~:' '". 111'"',
lI~dl;:';'·..JtI. <I 1;lul~, rl''';;'II'~: .•.••• ·1•.•.••.. "'If~, " '~'I,Iv:~,,:,;:;,,, ,-., ,,'1.;J-:'t.i·d(,
"'f:<tn,"!!~...,n,é~,.=· FUNDAMENTO ;'·rv r';':· ~$.'.It\1 ,y;?:.'i"')

su:,~nAR!A DE f"nADO DE CUl iUH'A
HINDACÃO ANITA MANTtJANO Of.: A.R'F.t.

UO [57/4DO DO RiO i)t. JANEIRO

EHR41CS DE TERMO!'

INSTRUMEN10 ;'PL:7. 'Gf'1 ('11\1"... r{' ·:<·:·~:'~:')1:J,J.lARlf;S· t·i.'
T~':.H..I •• T'jtw. 01;, :,'('11" [;,,;,,[I,;!,; OBJETO: ;:·'·O::i.;<';!" 01·.. !;q: a 1,11'

~~::':;~~r~·.:~~.j;~·F~~~;A-;~;~~~;:;:~:.;:."n'·'·~:b.;;:f(;J~;':~:~:·:}·"'":.

co"US:SÁO PERM.t.NENTE DE UCiTAÇAO

AVISO
,'. ':,Oi'''I~~,AOPEí-~!1':"~E:~n:'DE UCF•••.I:,iO I~m~ ;i;11i11~ G H''>~i!
LI:'''"' ;'l'Ial .~'ltr, t.d~" 11'-," (.rn,r\l.;<;' c'ü;'u!<I,;("'; '.~" EJ,:a1 ::i" (.,"~;;nt1··

~: ,t ;o'~}~~;;:í~;'I~~;/1:~Ti~J;:,:!~t~~~.~!~~,~~~:~~~~:r;,'-~~:~~~~,::l~~I:-r:;~~:
\':1"(01" CCCM • Ct:"h(1 c!f' Citj.,da:l1\.a Cid:'!h, M.arav[nIQ'\il :j,~.~:;;Y
I~ .:-c:" ú ':."(..••••~.,r. :~" pl""'''1I'·;,· 'I,"la' •..~:"~, ;1r~,(..,,-.

INS1RUMENTO; rn~E.,';':: (I~: GOW'~'~~1!SSd N' {:1;;·?:)HI /1,,;i«

··";;"itr· :1<;· [f;i''';:<:.' t:.I.lln<'Jlar a f.<;'(l,rl'"11r ..~ G(~.;hl.J<, PARTES:

~.;!J;~,~;;~~~~:~:;1~=~~.~~;::;'::._:rj';;7~.~;~I~~J~~'~~--~~;"~I:,.r
;~~lE:;;:~'~~~~~'-;~;O~~~'II~~~~~~!I~'~/~"~~~,.~,;:~;:~,1~;11~'~;~;..:>~~~~\J'f~~~
r~>\)'.I. nc', I<:'lrl"'·,; ':.~ i.~:ir,·(t':·I;j! n~ l' ,ru,. ':I! ;~~;,,;•.';::):,r;, FUNDA·
M~NTO P'''~'' n" f· :r""":';"'\;: ( •."\~-';;'Ú!U

0<:;t'J~~;rI ~l:, ,)
'I.i': L~·,1 r,~;,lll:" :,

'.I'··",I-': •••.Çi,O O':: 1)\" S6~F.t.,9, (T f",C::i!:-('·fi ••.•..
~.';(,.;;O ;'.'[;;{(::-.'::,.':<\f.·~'!. I:'G;C-.~' H} TU.~"·')
FC".=- ":\;'~f. <I 1-":-:;:·f.C [It: !~!,.> 1"\'~',h~·"
li, CI~ICi~ L ;}R~ ;•.'~'
",::' :~.·'Ii;"
1\:0', !:,>f.~!>

o),..("f 1Ir:.; \;r,r:"'~\I"'r i." I ~'I ;" tI,,"'~.~' ~."~t.~ ~'iIH
.:: •..~;J.,'" ~':;I>'<,!'.t~;r:,J:' '.:.• "lidr .. ; ~":;:''','''-'''.' ; ~'.'1
t:· ,,,,,,;,I"j ~-'.-~ t1~.~;I,I·.' .•:;.:. fi';.•.:~,,::," ;1

,:),r<2'~,~ :i1" j""!'O,1 rt,;SI.~:'!" .';r .,.,."",: ;'A ,L}
I'j,jr:(!'" ,;~, UJ::L;'·;''-.· •. 11./ :".,:-<;';';<1

·h~n,~,,',,'·I~,~ ,~:, .. ,' IP':'Y ~'L~
t{n ,J<;o .ic,!'''H'''. r:.-, tl'-".~r'f' .J'~ ,~),~, .1-;
ri'-; c 'J'" I~ n,; i ..; ~r;,,~,t'j·:;:.·n.

(.~ 1:f'1('H',>i';~"'); p'~IF.'1(> :'II(~;f It'ill\~('.
.;"~,, ~(1l-f\' ú r.::,:'J '!te "!~1.i.r:~~""" !'I\;(.;:'r.~ .~';11!·,'
n,,..pn:;nJf! •..•PI :'.;.:;1' :l'lé~.n\· ;:?,! ;::,.••:'i!.:.U

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBJFNfr.
HiSTlTUTO ESTI'I.;)UAl 00 At.181E:.NTE
COM,ssAO f5PECIAI. DE lICiTAÇAO

AVISO

CONCORrtENCIA j'U~CIO"'AL CN N~ Of:t;201!!

$ECRETARIA DE ESTA;)O DO AMBIENTE
INSTITUTO r.STADt)AL DO AMBJl:NTE
COMiSSÃO ES.·=.CIAC L>E' LtCITAÇÂO

!:ECRETMUA L'E ESTADO DE AGRICUl.TURA, pcC.UA~:I.'\.
PESCA E ABASTECI!tI.ENTO

CENTRA:S O!:: A5ASTt::CI"'Uf!Q 00 ESTA30
00 RIO DE JANEIRO S A,

AVISO

INS1RUMENTO; T.rmo d. P(lrml$s"o Rt'munor.lda de Uso ,~.•
5.639 I!.PR_U.I, PAR1ES~ C[:.s;.-I:J I f!'o. H\), 7~N f..:00 ClBJETO;
;-'fl;;' .IW', "'" iJl~'(I.uJt'" S,-,,' G,.I!1Ç'-'~' 'J'!~,n~.;-d. t()(i.h.•.•••1i! r,r:
::>.,,-,. I, :'~.)t.",:.;:,il.aS:tJ. ::-<::lTI!('II.~II"_· 1? .•••·, ~,~.: FUNl)A~(N1"O. ,',,,,
,'f'!~,.~} .",:'~1ir!''-'I,'~'·:.~n" .>',;;'·1t;:;'} DATA DA ASS:I'\IAI URA.

SECflt;Ar.if, DE [S"'AUO OE: AGRJCUl1üRA. rr:CUM<rA
PESc'A E ACASTE(':II,I![N10 '

CENIR~\IS DE ABASiEC'ME,,"iO 00 l::S-IADO
DO RIO OE JANEIRO S ,4,.

EXTRf. TOS tJE TERMD!.-

INS7R:JMIl!<i fO: ~"mIo de PfrflTlI$~ão R"'.Iu'1<>mGJ t'l1' U••o 1"'*

5,631 IT.P,R_U.) PARTES~ (.U·$·\-~..i .' •.•K.•••i-[)J) G·)Mt! JA Si" •••\
,::!'),J OBJETO: ~;!Y>iI;"tr'~'1r;::. lJ'·i";~'I,· I ,:,,;tr'IJ'~ R!(~ ,r.li;'. 'I:~'!
~l.'':;S, ,=" >'i:,'. 1':1 . t'-:I·':1.,'; .1:S (! ..•'\ v.,r; Ir,; ••1 '!f' }'·'.Oú ~.I.' FLJN·

OAMENTO: Prc'r.l1•...f",·. '.<:nld;',,, ••·~~.o' ;:,,";">,.1"0, j;'I.'jI.!I,; OJ\rA DA
ASSI,,"ATLJRA; 1~"'I);lj 1\,

INSTRUMENTO; Termo [Ir. Pltnni!>s;!o Hf'l"IlurI"I.IIdit di! U·~o r1~
5632 (TPR.lJ\ PARTES: !~EAS.t.·f··Jr' J(\Õ::V'.EH ' •. 1(:1.:.,'[, I-'lin:)
;:/,"1;) OBJETO: Un1;1 ;'Jf·':.1 do Uf"jJ •.•J~, ; . GI"r.~f' :":n ir~Ii';. I~:;>
~;:<I;1:; no r'.",~, <1.~ [i<'''~'O;' .•. :}m 1,11.;1 .1(0 '*'. pu !.•e FUNQ,'\MEN-;Ü:

:I.é'It., .•.••~,.. .l.,dm,,,,:;.t."Ir"C n' E.-fJ~..';'·(jo1,'!,"~0;;:I DATA DA ASSINATU_
RA: r'••.•:1i').'~'U~r'

OTi.:ATO Df. Tf;-RM(I DE CONr:;:A1C

11I:5TfH.'~tNTO ~''''''(' ,i', r •• ,':,."" ;J'" P,:· .•I;,,;,;,·, ,.'
.'\,f.,f'; ·v.~" ;"0.,'" -,\,-r,~.~!I"""'.,,;,,, •.'.; F'r,f1.;,,\.j'" ,~. N•.•.•f'·" .."!.I~:"
,'1.1" ~"~;,: n" r,,:;:· ..•"' •.• 111

PARr~s :'''',1.,,,,11-1"r" ~."",.,!;•... ,~H,,!,tI.,;;. '~~!!'''.I; ,!".,
"'·1'.::· ••.~ :~,.:"II\:.t.I~·.~·:,.·(·:IJ~•." ,,~:~I~u,F,"<t..:) [ ': n~.;'··
;"',.!çÚ,:~l7;)f.
VI:!Jl.l o h.,~.\,,..~,f:,· ;.•, ;{II", i.j';"~I';!r' h':' "'" t"II(;~{"
,·\,,·!.:··.)o.I. -; ,'" ;"'!(C~.f,F:A-JI!· "'Nf' ·'O:!·,,!!", ":i1 ·,,1,,';1, ;'"
",'PI·; •• r"I.1
PRA;O :':l;I,\ 01', :~ "''''~~''''; rO'~;,,:<·J .: I'õ,~"r (!.' 1.;'I,~·llJl'·,

~::~';~~~!:';~:;:~~'!'::::I~,,;;'.~ X,I:';:':;:~,~::.:: ,.;:';~;;:':,;:~~~~~.,~:~'.,~':1i~1:;.~~
I~;··&;,i IJ,.. ·,,~(-n;.r,~ '_1"'1: ;'h:'l'~~':>'.1 ,!:II_, ,,;c••, •.':.":!("IIi'lJ:, n"~""
'~ul':
VALOR •.•• :':~'; ;;0(\ r){,. (:.r-'-':,·:~lr·" ~ C'iLt'''l" ~ •.:i1;.!" ,.,iI ,~ ••,.;
FUNDA),'êNjO - L'" rNP.f·" ":"' !!&"".r.:~,1.; " .;;:,Ir.i~"'. ,,'" f"t,,;e!:,d
õ'" ;;".'!; ,Jf" (~I.'i~~-'1';:.:; ".'" ~'<::'.':' t,>," ••• :·:;-1" ~ li" 210·":'-4' (' .j"
;;".:"","·n:": I (J"",,,"',IG'f-1
PROCESSO N' r. :i./·~1i'r>.'.·'.J(r)
QAIA DE: ASSINATURA 1<.s:1f)::·()11'

S~,:!.T·:l.lI·b 1,14,.::E~I ~1\h) de
rl·.\h.1ihl, e Rn1d,I

_____ .__ :\rj,\~:S( ~~:~t~~'~~~:\IIA __ ._u. __

Sé.CRETARIA DE ESTADO DE AGRiCUU IIRA_ PECUARIA
PESCA r:. ABA5n::CIMENTO

;:u~D.•••.çA(j !NSTnLITOP[ P[SCI\ nc f.::<mot')
:>0 RIO OE .'ANf!n:O

é.XlRAro Df:. lU.MO DE COtnHMO

CONCOó\RtNCIA NACIONAL CN S !'Ij' J1j2~iQ

AVI50

INSIRUMEf'oITO: Cnntr'jlé. 1'11: Ph~U"'':;h' W' '~"""o;.,:,;

p.\RTrs '~17~1.J:"'Ç;·.(. !tjsnfU';O l~:' P·,.o:C:l ;)(' [~~::.••:;~1 :.") .~,;)
'F-- .:.;·~IEHO rH'H~.J •. ~."r.•.•., '.,(:"j/l :'f:.•...:!.••.,:,:.;Df l:Jc(>'I.~ ...•~ti.:>..~::::.
OBJf. 'o .• ,;.:".;".~",.)(,:·;'.·f·;:':.,,~; :~. ":,!~(~,"'~ 1'11: :1••. ~I":.1'· .h~
;';:,h •. ',,, " '-iJI i~._'I"', """,,-, Ifls·>,1,11".'1 ' ~1'·II\..~·i,·',I(;
PR.\ZO: I'~ 1,1I·.l~·III') "'(":,f'; ;, • <-, •.• :., ~I,J ;")1:1:: ;1".1<, ,.,. ( :" Y.:

~~~~~.•,.~~;~:,:}~:;~;~~~::~!~~,.,'.~!~';;\I;'~I~';:;~:;;;~'n
DAI A Df. ASSiNATURA: ,'):~: •.•••:::)

OBJETO

r!po
OA,lA
ri0HARIO
l.OCAl.:

~\ad;SlçAO.

:. (;-: '~.'I:~;'~;;À'"C';"':::CiAl:;r:
:l') M":!.'t;"'Nrl 'f~i:.·\ ~,.n~':
: • ...,.,.~. t..:<;'I--"~' Ir"-;.J~.~

.1. l~Err:::MJS DE: .1o.R/';";'[Ci •..1EIITO :.)(1 f~T;\OO LY.; ~jlJ t~::J\.
~Jf!P.() ~',':(f"õllo(,t>ü,X. li"H ".I~ I~;~n:,~1,il (11, k;;rt'f·.~·;'~<) (. l~r.,'I":f:",. ::::' I

;,~,~:.~~,nn<l;~tl~:'~~f\i:~:~~~~,~~~n'2::~·i~~;~n;~":::~:~,r~~~,,:;;';~~:,~~:;;:
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Oficio n.o 017/2011

À AGEV AP

Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios
Guandu, da Guarda e Guandu Mirim

Seropédica, 31 de março de 2011.

AlC: Diretor Executivo - Edson Fujita

Assunto: Hierarquização dos Projetos.

Prezado Senhor,

Devido à necessidade de revisão do temo de referência do projeto Observatório de

Bacia, encaminho a nova relação de projetos aprovados pelo Comitê Guandu, em ordem de

prioridade, para serem vi:1libilizados pela AGEV AP.

PROJETOS DO COMITÊ GUANDU

1° Produtor de Águas e Floresta

2° Análise de Risco e Plano de Contingência

3° Elaboração e Implantação de Projeto de Comunicação Social

4° Projeto Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tocos

5° Auxílio Financeiro a realização de Estudos para Elaboração de Trabalhos de

Graduação, iviestradu e Doutorado

6° Projeto de Monitorctmento e Controle de Queimadas

7° Projeto de AvaliaçÉo de Águas Subterrâneas (Estudos Hidrogeológico)

8° Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água

9° Projeto Observató! io de Bacia

10° Educação Ambier1tal

11° Saneamento Ambiental

Atenciosamente,

Agência de Bacia do Comitê Guandu - AGEVAP
BR 465, km 07, Campus da UFRuralRJ, Prefeitura Universitária - Seropédica - RJ - CEP 23890-000

Contatos - Cel: (21) 85060712, site: http://www.aQevap.orQbr/aQevap/index.php?comite=cm Quandu, Email:
diretoria@comiteQuandu.orQ.br Quandu@aQevap.orQ.br.
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