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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - ANO BASE 2013 
 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012 

PERÍODO JANEIRO - DEZEMBRO / 2013 

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

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA), referente ao período 

janeiro-dezembro/2013, em cumprimento das disposições do Contrato de Gestão Nº 

006/ANA/2012, formalizado entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e a ABHA, com o 

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

recursos financeiros repassados e listando as principais atividades realizadas para atendimento 

ao respectivo Programa de Trabalho. 

 
A ABHA reveste-se como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paranaíba pela Resolução Nº 134, de 15 de dezembro de 2011, do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), em conformidade com a Lei Federal Nº 

9.433/1997, exercendo a função de Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paranaíba (CBH Paranaíba), com prorrogação pela Resolução Nº 149, de 28 de junho de 

2013, também do Conselho Nacional. 

 

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

enquanto Entidade Delegatária, e a ANA, com a anuência do CBH Paranaíba, com o objetivo 

de assegurar autonomia administrativa e financeira para o exercício de Secretaria Executiva. 

 
1.1 - OBJETO 
 
O Contrato de Gestão em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no 

Programa de Trabalho, pela ABHA, no exercício das funções de Agência de Água da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paranaíba. 

 
1.2 - PROGRAMA DE TRABALHO 
 
O Programa de Trabalho comprende as metas e resultados a serem alcançados em 

determinado período, mensurados por meio de indicadores, e estabelece critérios de 

avaliação e o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável. 
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2 - INDICADORES DE DESEMPENHO 
 
O Programa de Trabalho aqui analisado compreende um conjunto de metas a serem 

alcançadas, cujos resultados estão mensurados por meio de Indicadores de Desempenho, 

na forma do Contrato de Gestão, conforme abaixo discriminado. 

 
2.1 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Como critérios estabelecidos, para cada Indicador de Desempenho é atribuído um peso para a 

apuração da avaliação. Tal critério permite distribuir entre os subindicadores o peso 

correspondente em função da relevância que se apresenta para o indicador em análise. Assim, 

para o Contrato de Gestão são estabelecidas metas progressivas para cada subindicador, 

considerando que cada um deles é composto de itens ou produtos que caracterizam a 

especificidade dos assuntos tratados em cada indicador. 

 
Em razão dos resultados alcançados para cada subindicador, que representa o grau de 

atingimento dos itens e/ou produtos, obtém-se uma Nota Final para cada indicador. A Nota 

Geral considera na somatória de cada Nota Final, o peso correspondente a cada Indicador de 

Desempenho.  

 
Por fim, a estrutura de avaliação procura estabelecer um Conceito Geral que caracteriza o 

desempenho da ABHA em relação à execução do Contrato de Gestão, no período analisado, 

calculado da seguinte forma: Ótimo - Nota Geral maior ou igual a 9,00; Bom - Nota Geral entre 

8,00 e 8,99; Regular - entre 7,00 e 7,99; e Insuficiente - Nota Geral menor que 7,00. 

 

2.2 - RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

INDICADOR 1 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS 
 

1.1 - Cumprimento do calendário de Reuniões Plenárias, da Câmara Técnica de 

Planejamento Institucional (CTPI) do CBH Paranaíba, e da Oficina de 

Implementação do Plano de Recursos Hídricos. 

 
Indicador que objetiva verificar o cumprimento do planejamento das reuniões agendadas. 

 
Para os procedimentos de apuração de resultado, 03 (três) componentes foram estabelecidos, 

cujo detalhamento é demonstrado a seguir. 
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Reuniões Plenárias 

Foram projetadas 02 (duas) reuniões ordinárias e 01 (uma) extraordinária, consideradas como 

meta a ser trabalhada. 

 
Conforme demonstrado abaixo, neste período em análise o CBH Paranaíba promoveu 04 

(quatro) reuniões, tendo havido necessidade de realização de mais 01 (uma) reunião 

extraordinária não prevista inicialmente.  

 
As atas elaboradas, e devidamente aprovadas, podem ser acessadas em: 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/atas/Ata_7_RE_29e30.04.2013.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/atas/Ata08aRE_04062013.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/atas/AtaAssembleiaPosse_11_RO_09122013.pdf. 

Registra-se que a última Reunião Plenária do ano, realizada em 05 de dezembro de 2013, não 

teve sua ata aprovada ainda, o que somente acontecerá na próxima reunião, razão pela qual 

não está disponível na página do Comitê. No entanto, a lista de presença está disponível em: 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/ListaPresenca_12_ReuniaoOrdinaria_05.12.2013.pdf. 

 
O resultado aponta o cumprimento da meta estabelecida. 

 
Câmara Técnica de Planejamento Institucional (CTPI) 

Como meta 2013, e atendendo o calendário previsto pelo Comitê, foram agendadas 04 (quatro) 

reuniões da CTPI, que foram realizadas no período, conforme demonstrado no quadro 

seguinte. 

 
Também, as atas elaboradas, e devidamente aprovadas, podem ser acessadas em: 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/Atas/Ata_21_ReuniaoDaCamaraTecnica.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/Atas/Ata_22_ReuniaoDaCamaraTecnica.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/Atas/Ata_23_ReuniaoDaCamaraTecnica.pdf. 

 
De igual forma, vale registrar que a última reunião da CTPI, realizada em 07 de novembro de 

2013, não teve sua ata aprovada ainda, o que somente acontecerá na próxima reunião, razão 

pela qual não está disponível na página eletrônica do Comitê. A lista de presença, 

comprovando a realização da reunião, pode ser acessada em: 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/24_ReuniaoCPTI_07112013.pdf. 

 
O resultado comprova igualmente o cumprimento da meta estabelecida. 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/atas/Ata_7_RE_29e30.04.2013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/atas/Ata08aRE_04062013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/atas/AtaAssembleiaPosse_11_RO_09122013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/ListaPresenca_12_ReuniaoOrdinaria_05.12.2013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/Atas/Ata_21_ReuniaoDaCamaraTecnica.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/Atas/Ata_22_ReuniaoDaCamaraTecnica.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/Atas/Ata_23_ReuniaoDaCamaraTecnica.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/24_ReuniaoCPTI_07112013.pdf
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Oficina de Planejamento Estratégico do CBH-Paranaíba 

Em cumprimento à Agenda de Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, 

conforme disposto no inciso I do Art. 1º da Deliberação nº 43, de 21 de junho de 2013, 

(http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201343.pdf), foi realizada 

durante o mês de setembro/2013 a Oficina de Planejamento Estratégico do Comitê, tendo 

como um dos objetivos estabelecer um Plano de Ação para implementação das estratégias e 

diretrizes apontadas no Plano de Recursos Hídricos (PDRH). 

 
O material apresentado durante a Oficina de Planejamento Estratégico, com a lista de 

presença, pode ser acessado em http://www.paranaiba.cbh.gov.br/OficinaPlanejamento.aspx.  

O Relatório Final da referida Oficina de Planejamento Estratégico está disponível em  

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/OficinasPlanejamento/RelatorioCBH-Paranaiba_revisado_112013.pdf. 

  
Vale justificar que na previsão inicial constava a realização de Oficina de Acompanhamento de 

Implementação do Plano de Recursos Hídricos. Pelo fato da aprovação do Plano ter ocorrido 

em junho/2013 (http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201338.pdf), 

e aliado à posse da nova Diretoria do CBH-Paranaíba, também em junho, houve decisão 

plenária pela realização do planejamento estratégico como forma de compatibilizar ações em 

conformidade com os pontos levantados no PDRH. 

 
Esta Entidade pede que seja considerada a realização desta Oficina em substituição à Oficina 

de Acompanhamento do Plano, caracterizando assim, o cumprimento da meta estabelecida. 

 

INDICADOR 1 

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS 

Referência: 30.12.2013 

AVALIAÇÃO 
1.1 - CALENDÁRIO REUNIÕES 

PLENÁRIA CTPI OFICINA 

PESO 7 

META 3 4 1 

REALIZADO 4 4 1 

DATA 

7ª Extraordinária (29-30.04.13) (25-26.03.13) (25-26.09.13) 

8ª Extraordinária (04.06.13) (22-23.08.13)   

11ª Ordinária (20-21.06.13) (27.09.13)   

12ª Ordinária (05.12.13) (07.11.13)   

% 100,00 100,00 100,00 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201343.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/OficinaPlanejamento.aspx
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/OficinasPlanejamento/RelatorioCBH-Paranaiba_revisado_112013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201338.pdf
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1.2 - Cumprimento das reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs) do CBH Paranaíba. 

 
Indicador que também objetiva verificar o cumprimento do planejamento das reuniões dos 

Grupos de Trabalho agendadas. 

 
Vale lembrar inicialmente que ocorreu um lapso temporal entre a posse dos novos membros do 

Comitê e a eleição do novo Coordenador da CTPI, que ocorreu somente em agosto, motivando 

inclusive um processo de discussão e consolidação de novos Grupos de Trabalho que 

passarão a vigorar, o que pode ser constatado pelas Portarias da CTPI até então publicadas, e 

verificadas em http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI.aspx. De fato, somente a partir de 

novembro/2013 houve início das atividades dos Grupos de Trabalho, não tendo sido possível 

antecipar a realização de reuniões. 

 
Para a apuração de resultados, apenas 01 (um) componente foi estabelecido, e algumas 

considerações são expressas a seguir. 

 
Grupo de Trabalho Plano de Recursos Hídricos (GT Plano) 

Registra-se que não houve previsão inicial de meta a ser alcançada, por imaginar na ocasião 

da formalização do Programa de Trabalho que o PDRH já teria sido aprovado ainda em 2012. 

Entretanto, em virtude da prorrogação das discussões até meados de 2013, com a 

consequente aprovação do Plano somente em junho/2013, houve a necessidade da realização 

de 02 (duas) reuniões do Grupo de Trabalho, conforme está demonstrado no quadro seguinte. 

 
Não existindo registro formal das reuniões, a comprovação da presença está disponível em:  

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/GT_Plano_25032013.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/GT_Plano_26032013.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/GT_PlanoListaPresenca_24.05.13.pdf. 

 
O objetivo maior do CBH Paranaíba era ter aprovado o PDRH ainda na gestão da Diretoria 

anterior, e com o processo de renovação dos membros já agendado, não se caracterizou a 

necessidade de reunião de outros Grupos de Trabalho no primeiro semestre do ano. 

 
Outros Grupos de Trabalho (GTs)  

Para os demais Grupos de Trabalho, foram projetadas 06 (seis) reuniões a serem realizadas 

em função da necessidade de cumprimento de seu objetivo, tendo havido a realização de 05 

(cinco) desses eventos, como demonstrado a seguir. 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI.aspx
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/GT_Plano_25032013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/GT_Plano_26032013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/GT_PlanoListaPresenca_24.05.13.pdf
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INDICADOR 1 

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS 

Referência: 30.12.2013 

AVALIAÇÃO 
1.2 - REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO 

GT Plano Outros GTs 

PESO 3 

META 0 6 

REALIZADO 2 5 

DATA 

(25-26.03.13) Agência e Cobrança (25-26.03.13) 

(24.05.13) Indicadores de Potencialidade de Conflitos (08.11.13) 

 São Marcos (08.11.13) 

 São Marcos (02.12.13) 

  Indicadores de Potencialidade de Conflitos (10.12.13) 

% - 83,33 (100,00) 

 

Como mencionado, a nova Diretoria do Comitê e a Coordenação da CTPI iniciaram um 

processo de discussão sobre a efetividade e a necessidade desses grupos, resultando na 

redefinição dos Grupos de Trabalho que passaram a vigorar. Com essa renovação, é possível 

um novo arranjo no volume demandado de reuniões dos grupos instituídos. Todo o processo 

conduziu para o início dos trabalhos dos GTs somente a partir de novembro/2013.  

 
As listas de presença comprovando a realização das reuniões podem ser acessadas em: 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/GTAC_25032013.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/GTAC_26032013.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/ListaPresenca_1_Reuniao_GTIPC_08_11_2013.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/ListaPresenca_1_Reuniao_GT_SaoMarcos_08.11.2013.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/ListaPresença_2_Reuniao_GTSaoMarcos_02.12.13.pdf. 

  
Para os dois novos Grupos de Trabalho instituídos (GT Indicadores de Potencialidade de 

Conflitos e GT São Marcos), o registro das reuniões está disponível em: 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/MemoriaReuniaoGTIPC_2013_11_08.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/AjudaMemoria.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/Memoria_2a_ReuniaoGTIPC_2013_12_10.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/Memoria_2_Reunio_GT_SaoMarcos.pdf. 

 

 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/GTAC_25032013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/GTAC_26032013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/ListaPresenca_1_Reuniao_GTIPC_08_11_2013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/ListaPresenca_1_Reuniao_GT_SaoMarcos_08.11.2013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/ListaPresença_2_Reuniao_GTSaoMarcos_02.12.13.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/MemoriaReuniaoGTIPC_2013_11_08.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/AjudaMemoria.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/Memoria_2a_ReuniaoGTIPC_2013_12_10.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/Memoria_2_Reunio_GT_SaoMarcos.pdf
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Pelas considerações expostas, embora sem o estabelecimento de meta para as reuniões do 

GT Plano, esta Delegatária solicita que o resultado da realização das 7 (sete) reuniões dos 

Grupos de Trabalho seja caracterizado como cumprimento da meta estabelecida. 

 

INDICADOR 2 - RECONHECIMENTO SOCIAL 

 
2.1 - Avaliação pelos membros do CBH Paranaíba. 

 
Indicador que objetiva verificar a atuação da Entidade Delegatária sob o ponto de vista de, no 

mínimo, 60% (sessenta por cento) dos membros do Comitê. 

 
Para os procedimentos de aferição, como resultado do reconhecimento das ações realizadas, 

utilizou-se como ferramenta a aplicação de um questionário, cujo modelo está acessível em    

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/QuestionarioAvaliacao2013.pdf. 
 
Cumpre salientar que 48 (quarenta e oito) membros responderam à avaliação, com 36 (trinta e 

seis) titulares ou suplentes em exercício da titularidade, representando 80% (oitenta por cento) 

da composição do Comitê, caracterizando o cumprimento da meta estabelecida. 

  
O resultado ilustrado no quadro abaixo reflete a média das notas atribuídas por aqueles que 

responderam ao questionário, cuja síntese das avaliações individuais pode ser acessada em  

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/ResultadoAvaliacaoABHA_2013.pdf. 

 

INDICADOR 2 

RECONHECIMENTO SOCIAL 

                                                            Referência: 30.12.2013 

AVALIAÇÃO 2.1 - AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS 

PESO 10 

META 9,0 

REALIZADO 8,31 

DATA 12ª Reunião Ordinária (05.12.2013) 

% 92,33 

 

 

 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/QuestionarioAvaliacao2013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/ResultadoAvaliacaoABHA_2013.pdf
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Registra-se que esta Entidade adotou corretamente todos os procedimentos para aplicação do 

questionário aos membros do Comitê, apresentando-o em uma Reunião Plenária como matéria 

de pauta (http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/atas/Pauta_12_ReuniaoOrdinaria_05122013.pdf), 

além do envio e recebimento por via eletrônica e postal. No entanto, salvo melhor 

entendimento, não se pode atribuir à ABHA a responsabilidade por eventual resultado não 

satisfatório, uma vez que o seu cumprimento está totalmente condicionado à disponibilidade e 

ao interesse dos membros do CBH Paranaíba.  

 

INDICADOR 3 - GERENCIAMENTO INTERNO 
 

3.1 - Pontualidade quanto ao cumprimento das obrigações contratuais. 

 
Indicador que retrata o atendimento às datas previstas para o cumprimento das obrigações 

previstas no Calendário Anual de Atividades. 

 
Para a apuração de resultados, 03 (três) componentes foram estabelecidos. Está prevista a 

apresentação do Relatório Anual de Execução do Contrato de Gestão e da Prestação de 

Contas, do ano anterior, além da publicação do extrato da execução físico-financeira no Diário 

Oficial da União, respeitando-se as datas-limite no Programa de Trabalho. 

 
O quadro abaixo demonstra o registro das datas de encaminhamento da referida 

documentação, situação em que se verifica o cumprimento parcial da meta estabelecida. 

 

INDICADOR 3 

GERENCIAMENTO INTERNO 

                                                                                        Referência: 30.12.2013 

AVALIAÇÃO 
3.1 - PONTUALIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  

Relatório de Execução Prestação de contas Publicação DOU Média 

PESO 10  

META 1 1 1  

REALIZADO 1   1  

DATA (28.01.13) (25.02.13) (25.03.13) 
 

 

% 100,00 0 100,00 66,67 

 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/atas/Pauta_12_ReuniaoOrdinaria_05122013.pdf
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A publicação do extrato da execução físico-financeira no DOU (25.03.2013) está disponível em: 

(http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/PublicacaoDiarioOficialUniao_25-03-2013.pdf). 

 
Vale justificar que a Auditoria Interna da ANA solicitara alguns ajustes na Prestação de Contas, 

exatamente no momento em que se encontrava pronta para o encaminhamento. Tal razão 

resultou na adequação da documentação solicitada, motivando o atraso no encaminhamento, e 

impedindo o cumprimento do cronograma estabelecido. 

 

INDICADOR 4 - MOBILIZAÇÃO PARA AS REUNIÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

4.1 - Mobilização para as Reuniões Plenárias e da Câmara Técnica de Planejamento 

Institucional (CTPI) do CBH Paranaíba. 

 

Indicador que objetiva verificar a eficácia da comunicação com os membros do Comitê e suas 

instâncias, com o incentivo à participação nos eventos programados, e considerando a 

presença de pelo menos 70% (setenta por cento) dos membros no exercício da titularidade. 

 

Para os procedimentos de apuração de resultado, 02 (dois) componentes foram estabelecidos, 

apresentando-se a seguir, as considerações sobre os resultados alcançados. 

 

Torna-se importante ressaltar que os resultados demonstrados no quadro seguinte ilustram o 

comportamento dos membros do CBH Paranaíba quanto à sua participação nas reuniões. 

Embora o resultado não tenha sido totalmente satisfatório, pode ser observada a presença dos 

membros um pouco maior em relação ao ano anterior, ficando algumas reuniões com índice 

bem próximo da meta estabelecida.  

 
De forma análoga à análise anterior, justifica-se que todos os procedimentos regimentais foram 

adotados em relação à convocação para as reuniões, além do esforço adicional de contatos 

por via eletrônica e chamadas telefônicas, no sentido de procurar incentivá-los à participação. 

No entanto, salvo melhor entendimento, não se pode atribuir à ABHA a responsabilidade pelo 

resultado abaixo do objetivo projetado, uma vez que o seu cumprimento está totalmente 

condicionado à disponibilidade e ao interesse dos membros do CBH Paranaíba.  

 
Vale lembrar que a exigência de quórum para as reuniões plenárias corresponde, em segunda 

convocação, à metade da composição do Comitê e, no caso da CTPI, nem sequer há exigência 

de quórum para a realização dos trabalhos.  

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/PublicacaoDiarioOficialUniao_25-03-2013.pdf
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Os documentos regimentais do CBH Paranaíba e da Câmara Técnica estão disponíveis em  

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201234_RegimentoInterno.pdf), e 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/Deliberacoes/Deliberacao_201235_RegimentoCTPI.pdf. 

 
Pede-se, assim, que se considerem as ponderações expostas para análise deste indicador, 

caracterizando o cumprimento total das metas estabelecidas.   

 
Reuniões Plenárias 

Conforme já mencionado, foram realizadas 04 (quatro) Reuniões Plenárias, sendo 

consideradas, no entanto, para efeito de cumprimento de metas, a realização de duas reuniões 

ordinárias e uma extraordinária. 

 
Pelas informações abaixo, constata-se que apenas a 7ª Reunião Extraordinária não atingiu a 

presença mínima de 70%.  

 
As listas de presença das Reuniões Plenárias podem ser acessadas em: 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/7_ReuniaExtraordinariaPresenca_29_04_2013.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/7_ReuniaExtraordinariaPresenca_30_04_2013.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/8_ReuniaoExtraordinariaPresencaMembros_04_06_13.pdf 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/AssembleiaPosse_11_ReuniaoOrdinariaPresenca_20_06_2013.pdf 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/AssembleiaPosse_11_ReuniaoOrdinariaPresenca_21_06_2013.pdf 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/ListaPresenca_12_ReuniaoOrdinaria_05.12.2013.pdf. 

 

Câmara Técnica de Planejamento Institucional (CTPI) 

Igualmente, foi demonstrada a realização de 04 (quatro) reuniões da CTPI, conforme 

calendário do Comitê. 

 
Pela demonstração seguinte, duas das reuniões não apresentaram a presença mínima de 70% 

dos membros da Câmara Técnica. 

 

As listas de presença das reuniões da CTPI podem ser acessadas em: 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/21_ReuniaoCTPI_25032013_Novo.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/21_ReuniaoCTPI_26032013_Novo.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/22_ReuniaoCPTI_22082013.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/22_ReuniaoCPTI_23082013.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/23_ReuniaoCPTI_27092013.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/24_ReuniaoCPTI_07112013.pdf. 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201234_RegimentoInterno.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/Deliberacoes/Deliberacao_201235_RegimentoCTPI.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/7_ReuniaExtraordinariaPresenca_29_04_2013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/7_ReuniaExtraordinariaPresenca_30_04_2013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/8_ReuniaoExtraordinariaPresencaMembros_04_06_13.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/AssembleiaPosse_11_ReuniaoOrdinariaPresenca_20_06_2013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/AssembleiaPosse_11_ReuniaoOrdinariaPresenca_21_06_2013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/outros/ListaPresenca_12_ReuniaoOrdinaria_05.12.2013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/21_ReuniaoCTPI_25032013_Novo.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/21_ReuniaoCTPI_26032013_Novo.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/22_ReuniaoCPTI_22082013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/22_ReuniaoCPTI_23082013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/23_ReuniaoCPTI_27092013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI/24_ReuniaoCPTI_07112013.pdf
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INDICADOR 4 

MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Referência: 30.12.2013 

AVALIAÇÃO 
4.1 - MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES 

PLENÁRIA CTPI 

PESO 4 

META 3 4 

REALIZADO 2 2 

DATA 

29-30.04.2013 = 67% 25-26.03.2013 = 67% 

20-21.06.2013 = 93% 22-23.08.2013 = 86% 

05.12.2013 = 78% 27.09.2013 = 66% 

 07.11.2013 = 80% 

% 66,67 50,00 

 

4.2 - Boletim eletrônico mensal. 

 
Indicador que objetiva verificar a elaboração do boletim eletrônico veiculado mensalmente e a 

avaliação de seu conteúdo pelos membros do CBH Paranaíba. 

 

Para aferição da execução do objeto em análise, e como resultado da avaliação do conteúdo 

veiculado, utilizou-se como ferramenta a aplicação de um questionário, aplicado conjuntamente 

com a avaliação tratada no Item 2.1. Registra-se que o percentual de membros do Comitê que 

responderam à avaliação está dentro da meta proposta: mínimo de 60%. O modelo do 

questionário pode ser acessado em:  

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/QuestionarioAvaliacao2013.pdf. 
 
Para os procedimentos de apuração de resultado, 02 (dois) componentes foram estabelecidos, 

apresentando-se a seguir, algumas considerações. Os boletins podem ser acessados em 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/Boletins.aspx. 

 
Frequência de publicação 

A meta projetada consiste na veiculação mensal do boletim, totalizando 12(doze) edições neste 

período em análise, lembrando que a veiculação se dá no início de cada mês, tendo como 

referência o mês anterior. 

 
O quadro abaixo demonstra o resultado, podendo-se notar o cumprimento da meta projetada. 

 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/QuestionarioAvaliacao2013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/Boletins.aspx
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Vale ressaltar que com a contratação da empresa de comunicação, e a disponibilização de 

Assessora de Comunicação, já quase no final do período, houve uma repaginação do boletim 

informativo, e aliado às novas demandas da Diretoria do CBH Paranaíba, constata-se um 

pequeno atraso na veiculação do material, registrando, não obstante, não ter havido 

comprometimento da meta estabelecida. 

 
Avaliação do conteúdo 

O quadro apresenta a média das notas atribuídas pelos membros que se dispuseram à 

avaliação, cuja síntese das avaliações individuais pode ser acessada no link seguinte: 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/ResultadoAvaliacaoBoletim_2013.pdf. 

 

INDICADOR 4 

MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Referência: 30.12.2013 

AVALIAÇÃO 
4.2 - BOLETIM ELETRÔNICO MENSAL 

FREQUÊNCIA AVALIAÇÃO 

PESO 1,5 1,5 

META 12 10,00 

REALIZADO 12 7,96 

PERÍODO Janeiro a Dezembro 12ª Reunião Ordinária (05.12.2013) 

% 100,00 79,60 

 

4.3 - Página eletrônica. 

 
Indicador que objetiva verificar a qualidade das informações inseridas no sítio eletrônico do 

Comitê (http://www.paranaiba.cbh.gov.br/), destacando-se o conteúdo e sua atualização. O 

quadro seguinte demonstra o resultado alcançado. 

 
Para os procedimentos de apuração de resultado, 03 (três) informações são destacadas: 

calendário de reuniões, produtos das reuniões e composição do Comitê, da CTPI e GTs. 

 
Na página inicial do sítio encontra-se em destaque a Agenda Anual de Atividades e a 

convocatória das reuniões próximas e as demais informações e produtos estão disponíveis em 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/Documentos.aspx e http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI.aspx. 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/ABHA/ResultadoAvaliacaoBoletim_2013.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/Documentos.aspx
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/CTPI.aspx


 

 

Página 16/18 

INDICADOR 4 

MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Referência: 30.12.2013 

AVALIAÇÃO 4.3 - PÁGINA ELETRÔNICA 

PESO 3 

META 12 

REALIZADO 12 

PERÍODO Janeiro a Dezembro 

% 100,00 

 

Registra-se, por fim, que uma nova página eletrônica encontra-se em processo de 

desenvolvimento (http://www.cbhparanaiba.org.br), motivando a substituição do sítio atual. 

 

3 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA 
 
Como simples demonstrativo, as informações seguintes ilustram a movimentação dos recursos 

financeiros repassados pelo Órgão Gestor, para o desempenho das atribuições desta Entidade 

Delegatária, em cumprimento do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão em curso. 

 
3.1 - EXTRATO SIMPLIFICADO DE RECEITA E DESPESA 
 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012 

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITA E DESPESA (valores em R$) 

Ano Referência: 2013 

RECEITA 

Saldo anterior transportado (31.12.2012) 351.233,79 

Repasse - 2ª parcela 475.000,00 

Rendimentos de aplicação financeira 15.301,74 

Outras movimentações  3.014,38 

Subtotal 844.549,91 

DESPESA 

Despesas operacionais e administrativas 362.098,63 

Tributação de rendimentos e tarifas bancárias 4.326,19 

Outras movimentações 2.788,50 

Subtotal 369.213,32 

SALDO FINAL (31.12.2013) 475.336,59 

http://www.cbhparanaiba.org.br/
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3.2 - EXTRATO POR NATUREZA DE DESPESA 
 

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS CONFORME A NATUREZA DE GASTO 

Ano referência: 2013 

NATUREZA DA DESPESA TOTAL (R$) 

Vencimento - Pessoal Civil 46.325,02 

Obrigações patronais 24.824,77 

Diárias 65.993,11 

Material de consumo 11.748,93 

Passagens e despesas com locomoção 10.436,57 

Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 201.821,23 

Equipamentos e material permanente 949,00 

TOTAL GERAL 362.098,63 

 

3.3 - EXTRATO POR FINALIDADE DAS AÇÕES 
 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A FINALIDADE DAS AÇÕES 

Ano referência: 2013 

FINALIDADE TOTAL (R$) 

Viabilização de reuniões  112.221,23 

Processo eleitoral  14.660,46 

Custeio administrativo 234.267,94 

Equipamentos 949,00 

TOTAL GERAL 362.098,63 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Para a apresentação dos resultados alcançados neste Relatório de Gestão foram observadas 

as considerações dispostas no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão, sem, contudo, 

querer expressar qualquer conotação conclusiva sobre o desempenho desta Delegatária. 

 
Ademais, este relatório retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, ressaltando 

que os documentos comprobatórios originais encontram-se à disposição na sede desta 

Associação, em Araguari - MG, ou na sede da Secretaria do Comitê, em Itumbiara - GO. 
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Como informação adicional, em 2013 foram efetuadas 02 (duas) visitas técnicas para 

acompanhamento da execução do Programa de Trabalho, realizadas em 17 de abril na sede 

do CBH Paranaíba, em Itumbiara - GO, e 22 de agosto, na cidade de Araxá - MG.  

 
Nessas duas visitas técnicas mencionadas estiveram presentes representantes do Grupo de 

Acompanhamento do Contrato de Gestão, em âmbito do CBH Paranaíba, devidamente 

instituído pela Deliberação Nº 30/2012, e alterações posteriores, Deliberação Nº 33/2012 e 

Deliberação Nº 42/2013, podendo ser acessadas em:  

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201230.pdf; 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201233.pdf, e 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201342.pdf. 
 

 

Araguari - MG, 28 de janeiro de 2014. 

 

 
 

ORIGINAL ASSINADO 
Ronaldo Brandão Barbosa 
Diretor Presidente Interino 

 
 
DE ACORDO: 

Data: 28 de janeiro de 2014. 

ORIGINAL ASSINADO 
PÉTULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  

Rogério Milani Zanzarini - OAB/MG 113.331 

Consultoria Jurídica 

http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201230.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201233.pdf
http://www.paranaiba.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_201342.pdf

