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Piracicaba, 10 de fevereiro de 2014.

01100 AGENCIA DAS BACIAS PCi N 2 051/2014

Assunto: Encaminha Prestacâo de Contas ExercIcio 2013

Prezado (a) Senhor (a),

A Fundaco Agenda das Bacias PC e pessoa juridica de direito privado, sem fins

lucrativos, responsável peto gerenciarnento dos recursos financeiros oriundos da

cobrança pelo uso dos recursos hidricos nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba,

Capivari e Jundial.

Conforme Iegislacäo vigente, encaminharnos a documentaçao solicitada para

instruir o processo de prestaço das contas do exercicio de 2013, conforme cláusula

Nona do 12 Termo Aditivo do Contrato de Gestão n 2 003/2011 celebrado entre a

Agenda Nacional de Aguas e a lundaço Agència das Bacias PCi.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção dispensada

e nos colocamos a disposico para outros esciarecimentos.

Atenciosamente,
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fundacao@agenciapcj.org - br
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DADOS GERAIS DE INDENTIFIcAcA0 DA ENTIDADE DELEGATARIA DE

FuNç6E5 DE AGENdA DE AGUA (EM CONFORMIDADE COM A LEI
FEDERAL 10.881/2004)

Nome Completo

Fundaçäo Agencia das Bacias Hidrogréficas dos Rios Piracicaba, Capivari e

,JundiaI - Agencia das Bacias PCJ

Námero do CNPJ

11.513.96110001-16

Natureza Juridica

Pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos

Endereço/telefone

Rua Alfredo Guedes, 1949, Sala 604, EdifIcio Rácz Center, Bairro HigienOpolis,

CEP 13416-901, Piracicaba, SP, Brash

Endereço da pAgina institucional na internet

www.agenciapci.org.br

www.co mite pci.sD.dlov.br
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Rua Alfredo Guedes, 1949
Edificia Racz Center Sala 604

Fone 1934372100
1 341 6.901 Piracicaba SP Brasil

fundacao@agenciapcj.org.br

www.agenciapci.org.br

Agenda das Bacias PJ

2— Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro

Name: Ivens de Oliveira

RG: 43.483.151-7

CPF: 325.062.778-03

Endereço Residencial: Avenida Dais Cthrregos, 1513, Bloco Azaleia, apartamento 03,
Residencial Jardins, CEP 13420-610, Piracicaba, SP.

Periodo de responsabilidade: 12/11/2013 a 31/12/2013

3—Cargo: Diretora Técnica

Name: Patricia Gobet de Aguiar Barufaldi

RG: 18.408.721 SSP/SP

CPF: 110.166.178-01

Endereço residencial: Avenida Piracicamirim, 2448, Bairro Piracicamirim, CEP 13417-
780, Piracicaba, SP.

Perlodo de responsabilidade: 01/01/2013 a 31/12/2013

Piracicaba, 10 de fevereiro de 2014.

IVENS DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
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Este material apresenta Os resultados obtidos corn a execuào do Prirneiro Termo Aditivo do

Contrato de Gestao n° 003/ANAI201 1 - exercicio 2013, assinados entre a Agencia Nacional

de Aguas - ANA e a Fundaçao Agência das Bacias PCJ.

Alern dos resultados obtidos corn a execuçào do Contrato de Gestão apresentarnos urn

resumo das atividades desenvolvidas pela Fundaçâo Agencia das Bacias PCJ, bern corno

pelos Cornitês das Bacias Hidrogràficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai (CBF-i-PCJ,

PCJ Federal e CBH-PJ), ou seja, as Comites PC.), no anode 2013.
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1. DADOS GERAIS DE IDENT!FlcAcAo DA ENTIDADE DELEGATARIA:

1.1. Nome Completo:

Fundaçao Agéncia das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial -
AGENCIA DAS BACIAS PCJ.

1.2. Nümero do CNPJ:

1l.513.961/0001-16.

	

1.3.	 Natureza Juridica:

Fundação de direito privado, sem fins lucrativos, corn estrutura adrninistrativa e financeira
prOprias, instituida corn a participação do Estado de São Paulo, dos Municipios e da
Sociedade Civil, conforrne consta de sua escritura pUblica de constituiçào.

	

1.4.	 Endereço/telefone:

AGENdA DAS BACIAS PCJ:
Rua Alfredo Guedes, 1949— HigienOpolis - Edificio Racz Center— Sala 604
Piracicaba/SP - Brasil - CEP: 13416-901
Fone: (19) 3437.2100.

	

1.5.	 Endereço da página institucioñal na Internet:

aciencia Dci .org . hr

www.cornitesDci.org.br , opção Cornités PCJ

	

1.6.	 Normas de Criaçao e Finalidade da Unidade Jurisdicionada:

Norma de criação - estatuto social.

A Fundação Agencia das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai
(AGENCIA DAS BACIAS PCJ), constituida em 05 de novernbro de 2009, é pessoa juridica
de direito privado, sern fins lucrativos, corn estrutura administrative e financeira prôprias,
instituida corn a participação do Estado de São Paulo, dos Municipios e da Sociedade Civil,
conforrne consta de sua escritura pUblica de constituição. A sede e foro da AGENCIA DAS
BACIAS PCJ reside na cidade Piracicaba e tern area de atuaçâo nas bacias hidrográficas
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai (Bacias PCJ) e corn seu prazo de duraçao
indeterm i nado.

A AGENCIA DAS BACIAS PCJ foi reconhecida pelo Conseiho Nacional de Recursos
Hidricos - CNRH, ern sue Resolucao n o 111 de 13 de Abril de 2010, como entidade
delegataria de funçoes de Agéncia de Ague das bacias hidrograficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiai, e ern 2011, corn a interveniência dos Cornites das Bacias Hidrogrãticas
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1.7. Normas que estabelecema estrutura orgãnica no peilodo de gestäo:

Estatuto Social: Constituiçao da Fundaçào da Agéncia das Bacias PCJ - 05 de Novembro
de 2009 - http:/fwww.agenciaci.org.br/novo/institucionaI/jnstitucionap-cjfestatuto
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	2.1.	 Identificaçao do Programa Governamental (ANA):

Programa: 1107— PrO-bacias
Contrato (Contrato de Gestao): no 003IANA/201 1.

	

2.2.	 Descriçào do Programa:

o Primero Termo Aditivo ao Contrato de Gestao no 003/ANA/201 1 celebrado entre a ANA e
a Fundaçao AgOncia das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai
(AGENdA DAS BACIAS PCJ), corn a interveniência dos Cornites PCJ em 03 de abril de
2012, tern por objeto o alcance pela AGENdA DAS BACIAS PCJ, das metas constantes no
Prograrna de Trabaiho, Anexo I, do Contrato de Gestao n o 003/ANA/2011, no exercicio das
funçoes de Agéncia de Agua nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundial.

o Prograrna de Trabaiho contempla o detalhamento dos objetivos estratégicos, rnetas
resultados a serern alcançados pela AGENdA DAS BACIAS PCJ, rnensurados por meio de
indicadores de desernpenho.

A area de atuaçao da AGENdA DAS BACIAS PCJ e a bacia hidrografica dos rios
Piracicaba, Jundiai e Capivari envolvendo os Estados de São Paulo e de Minas Gerais,
numa extensão territorial de 15.320 km 2 . As Bacias PCJ abrangem areas territoriais de 77
municipios, dos quais 62 possuem sede municipal dentro destas bacias hidrográficas.
Destes, 59 estão no Estado de São Paulo e 04 no Estado de Minas Gerais.
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3.1.	 Critérios de Avaliaçao:

Programa de trabaiho:

INDICADORES	 CRITERIOS DE AVALIAcAO

DISPONIBILIZAcAO DE	 1k ConteUdo disponibilizado e atuahzado na pâgina
I INFORMAcOES	 eietronica dos COMITES PCJ ou da CONTRATADA

2A. Piano de Apiicaçäo Plurianual.

2 PLANEJAMENTO E GESTAO 	 26. Enquadramento
2C. inipiementaçao das açoes do Piano das Bacias
PCJ
3A. indice de desembolso anual

C0BRANçA PELO (iSO	 36. Indice de desernboiso acumulado
DOS RECURSOS HIDRICOS	 3C. Avaliaçäo ca cobrança pelo uso de

hidricos na Bacia pelos usuãrios

0PERAcI0NALIZAcAO DA 4A. Atendimento ao usuário em cobrança.

COBRANcA	 46. Manter 0 Cadastro de Usuários de Recursos
- 	 Hidricos

5 RECONHECIMENTO SOCIAL	 5A. Avaiiaço ca Entidade Delegatária pelos membros
dos COMITES PCJ

3.1.1 Disponibilizacao de lnformacoes - indicador 1:
Esse indicador tern como objetivo disponibihzar informaçOes atuaizadas sobre Os Comites
PCJ, a AGENCIA DAS BACIAS PCJ, sobre Legisiação de Recursos F-Iidricos, Central de
Documentação, Piano de Aplicação, Cadastro de Usuários, Cobranças e ArrecadaçOes e
sobre o Contrato de Gestao n o 003IANAI2011, bern como do Sistema Nacional de
Gerenciarnento de Recursos Hidricos (SINGREH), nas Bacias PCJ.

3.1.2 Plane jamento e Gestao - indicador 2:
Esse indicador tern por finandade a elaboração do Piano de Aphcaçao Plurianuai 2013-2016,
Contendo:

• Os programas e subprogramas priorizados no periodo, corn aicance de metas para
2016, contendo Os tipos de açães possiveis de serem financiadas;

• A estimativa da disponibihdade de recursos financeiros para aphcaçáo em cada
prograrna/subprograrna discrirninado porfonte; e

• Os critérios para hierarquizaçao das dernandas de açöes e projetos.

3.1.3 Cobranca pelo Uso dos Recursos Hid ricos - indicador 3:
o indicador 3, Cobrança peio uso dos recursos hidricos objetiva desenvoiver metas
progressivas visando ma j or eficiencia na apicaçao do valor repassado pela ANA a
AGENdA DAS BACIAS PCJ e proporcionar o aumento da aphcaçâo de recursos externos
(contrapartida) em açöes voltadas para a meihoria dos recursos hidricos. Esse indicador
visa airida aiocar os recursos financeiros corn a finandade de atingir as metas progressivas,
objetivando a eficiencia adrninistrativa da AGENdA DAS BACiAS PCJ na execução das
açOes previstas no Piano de ApliCaçäo.
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3.1.4 Operacionalizaçäo da Cobranca - indicador 4:
Corn esse indicador visa o fornecirnento do serviço de atendirnento aos usuários em
cobrança pelo uso de recursos hidricos nas Bacias PCJ, corn conhecirnento técnico
suficiente para sanar eventuais dvidas e orientar as usuàrios no acesso e preenchimento
do Cadastro Nacional de Recursos Hidricos (CNARH), bern como fornecer as serviços de
atualização dos dados cadastrais de usuârio corn problemas de endereço. Além do
atendirnento ao usuário em cobrança este indicador visa manter atualizado cadastro dos
usos e usuàrios de recursos hidricos interestaduais nas Bacias PCJ, e apresentar relatOrio
anual corn a estado ca arte do cadastro.

3.1.5 Reconhecimento Social - indicador 5:
No âmbito desse indicador procura-se avaliar, par meio da opiniào do mernbros dos Cornités
PCJ, as atividades exercidas pela AGENdA DAS BACIAS PCJ, considerando as aspectos
técnicos e administrativos e, ainda, aumentando a inserçào do terna "Gestäo de Recursos
I-Iidricos nos Orgäos de imprensa ou na midia das Bacias PCJ, por meio de reportagens e
artigos, espaços pars divulgação de noticias e elaboraçào de prograrnas (corn ou sern
parcerias) sabre ternas especificos.

3.1.6 Conclusäo:
A cada INDICADOR estào associados seus correspondentes sub-indicadores e rnetas,
conforme apresentarernos a seguir. Aos sub-indicadores estao associados pesos,
estabelecidos conic indicação de sua relevância para o indicador correspondente. As metas
estão associadas aos sub-indicadores, de maneira que, em função do desempenho
conseguido e pesos atribuidos a cada sub-indicador, obtém-se uma nota final pars o
desempenho dos respectivos indicadores. 0 que permite definir uma nota final para o
desernpenho da AGENdA DAS BACIAS PCJ em cads indicador.

Essa estrutura está demonstrada nas planilhas qua constituem o Anexo I do Contrato de
Gestao n° 003/ANAI201 1, e permite que seja estabelecido urn conceito para a desernpenho
conseguido em cada indicador, dependendo da nota calculada, sendo considerado: Otimo
(nota major ou igual a 9); Born (nota entre 7 e 8,99); Regular (nota entre 5 e 6,99) e
Insuficiente (nota rnenorque 5).
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3.2.	 Anãlise dos resultados alcançados:

INDICADOR I - Disponibilizacao de informacoes:

CRITERIO DE AvALIAcA0 	 DETALHAMENTO

1) COMITES PC.: decreto de criaçäo, regirnento inlerno e
aiteraçöes, composiçao, dehberaçöes, rnoçOes, alas das
euniães.

2) Entidade Delegatária: resoiuçao de delegação, eslatuto e
alleraçoes, associados,

3) Legislaçac do Recursos Hidricos: leis e decretos relatives a
recursos hidricos no ambito federal e dos estados de SP e
MG; portarias dos orgâos gestores esladuais; resoluçdes ca
AMA, do CNRH a dos conseihos Estaduais de Recursos
F-fidricos que tenharn pertinencia corn as atividades definidas
no Piano de Recursos Hidricos ca bacia, contrato do geslao,

CONTELJDO	 cadastro e cobrança.
DiSPONIBILiZADO E	 4) Centro do Documentaçao: Estudos, projetos, reialOrios e

1A	 ATUALIZADO NA	 denlais docurnentos tecnicos produzidos sabre a Bacia.
PAGINA ELETRONICA
DO COMITE OU DA	 5) Piano de Aplicaçao: Reialorio anuai de acompanhamento
CONTRATADA	 das açOes executadas corn os recursos da cobrança.

6) Cadastro de Usuârios: relaçao dos usuários ca bacia dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiai em cobrança peia ANA e Palos
orgãos gestores estaduais, no exercicio corrente, contendo
none, niunicipio, hF, finaildade de use, vazOes e valor
cobrado.

7) Cobrança e Arrecadaçao: valores cobrados, arrecadados a
transferidos a Entidade Delegatâria a rendirnentos financeiros
anuais.

8) Contrato do Gestao: contrato a seus aditivos, Relatorios do
Gestão, Relatorios de Avatiaçaa e prestaçôes do contas
apresentadas.

1A
AvALIAcA0	 PESO	 NOTA FINAL (NF)

META	 8
2012	 RESULTADO

NOTA (NP)
META	 8

2013	 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 8

2014	 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 8

2015	 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 8

2016	 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 8

2017	 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 8

2018	 RESULTADO
NOTA (NP)

2019	 META	 8

12
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FORMULA DE CALCULO DAS NOTAS

Para o indicador 1k sera atribuindo urn ponto para cada urn dos oito itens
descritos no detaiharnento.

NP 10 * RESULTADO I META
0 5 NP S 10

NF= (NP 4 PESO)! Z (PESOS)

3.2.1. INDICADOR IA. - CONTEUDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO:
1) Dados Institucioriais dos Comites PCJ:

Os dados institucionais dos Comites PCJ, decreto de criaçào, reginiento interno
alteraçOes, composição, deliberaçOes, moçôes, atas das reuniOes, mecanismo de
funcionamento das Câmaras Técnicas, caracteristicas das bacias PCJ e demais
informaçôes e	 materiais,	 encontram-se disponiveis para consulta 	 no site
http://www.comitespcj.org.br

Dados Institucionais:
- CBH/PCJ (Faulista)

/ Decreto de Criaçao:
http://www.comitespcj.org.br/images/Download/Lei7663-91  .PDF

/ Estatuto do CBH/PCJ:
http://www.comitespcl.org.br/index.php?option=com content&view=article&id
r 214&ltemid21 9

V Composiçâo:
http://www.comitespcj.org.br/index.php?optjon=com  content&view=article&id

256&ltemid=354
V DeliberaçOes:

http://www.comitespci.org.br/index.php?option=com content&view=article&id
=181 &ltemid=223

V Atas:
http :I/ww.comitespd.orQ.br/index.php?optjon =com content&view=article&id
=1 67&ltemid=229

V Moçoes:
http://www.comitespcj.org.br/index.php?optjon=com content&view=article&id
=168&Itemid=230

- PCJ Federal
/ Decreto de criação:

http://www.comitespcj . orci. br/i  macies/Download/Decreto-PCJ-FED ERAL-20-
03-02.pdf
http://www.comitespcj.orp ,br/imagesfDownload/Resolucaoos-2000. PDF

V Regimento PCJ Federal:
13
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http ://comitesp cj org .br/index.oh p ?o ption =com con tent&view=article&id
=31 &ltemid=1 11

V Composiçao:
http ://www.comitesoc j org .br/index.Qhp ?option =com content&view=article&id
=257&ltemid=355

V DeliberaçOes:
http:f/w#w.comitespci.orq.br/index.tho?ootion =com content&view=article&id
r181&ltemidr223

/ Atas:
http:/twwcomitespciorQ.br/index.oh p ?option =com content&view=article&id
=167&ltemid=229

V MoçOes:
http://www.comiiesrci.org .br/index. p h p?option =com content&viewrarticle&id
=1 68&Remid=230

- CBH/PJ (Mineiro)
V Decreto de criação e Regimento do CBH/PJ:

httry/Iwww.comitespcj.orQ.br/index. p hQ?ortion=com content&view=article&id
=242&Itemid220

/ Composição:
http:f/www.comjtespcjorg.br/index.php'?option =com content&view=article&id
=258&ltemid=356

/ Deliberaçöes:
httø://w.comites pcj .org .br/index. p h p?option =com content&viewarticle&id
=181 &ltemid22S

/ Atas:
http://w.comitespcj.orp br/indexoho?option =com content&view=article&id
=1 67&ltemid=229
Moçöes:
http:/fwwwcomitespcjorg.brfindex.php?option=corn content&view=article&id
=168&ltemid=230

2) Dados Institucionais da Entidade De!egataria:
Os dados institucionais da AGENdA DAS BACIAS PCJ, tais como: resoluçao de delegaçao,
estatuto e suas alteraçOes, associados, estao disponiveis nos links a seguir:

• Resoluçao de Delegacao:
http:/fwww.agenciapciorgbr/novo/jnst jtucional/80-instjtucional/institucional-
pci/resolucao-de-delegacao
(httl://www.apenciapcj.org.br/novo/images/stories/cjestao/CNRH  111 201 0pdf)

• Conseiho Deliberativo:
htty://www.agenciapcj.org.hr/novo/institucional/1  3-institucional/institucional-
12cj/conselho-dcliberativo

• Conselho Fiscal:
http://wwwapenciapciorgbr/novo/institucional/1 4-institucional/institucional-

•	 pci/conselho-fiscal

14
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Proqrama 0 Valor da Aqua 11 - publicado em 15/03/2013:
http://www.youtube.com/watch?v=hkciLtvecN8s

Programa O Valor da Aqua 12- publicado em 01/04/2013:
http://www.youtube.com/watch?v=fY6cca7Atrk

Programa 0 Valor da Aqua 13- publicado em 23/04/2013:
httlx//www.youtube.com/watch?v=5FcAtkZIDTjA

Programa 0 Valor da Aqua 14- publicado em 14105/2013:
http://www.youtube.com/watch?v=5e Cy2W7fvc

Programa 0 Valor da Agua 15- publicado em 19/06/2013:
http://www.Voutube.com/watch?v=22RrWOD2NpM

Programa 0 Valor da Aqua 16 - publicado em 01/07/2013:
http://vjww.Voutube.com/watch?v=aKW7YexMbyl

Programa 0 Valor da Aqua 17 - publicado em 22/07/2013:
http://www.Voutube.com/watch?v=xB7lY4JiJdo

Programa 0 Valor da Aqua 18 - publicado em 06/08/2013:
http://www.youtube.com/watch?v=OWDIeSD490M

Programa 0 Valor da Aqua 19- publicado em 24/09/2013:
http://m,w.youtube.com/watch?v=45LBLhuhDVU

Proqrama 0 Valor da Aqua 20- publicado em 15/10/2013:
http://wwwyoutube.comfwatch ?v=pH62hasCSlo

Programa 0 Valorda Aqua - TV PCJ (Especial 20 anos) - publicado em
23/11/2013:
htti)://www.youtube-com/watch?v=KMvIGFRcCtY&feature=voutu.be

Proqrama Valor da Agua 21 - publicado em 09/12/2013:
http://www.Voutube.com/watch?v=n-Z5qNl4luM

o Informativos >> Institucional>> Folder Digital:
Cobrança Paulista PCJ - Exercicio 2014
htti://issuu.com/pcjdipital/docs/cobranca-paulista-201  4?e=631 8376/1884736

Agéncia das Bacias PCJ e os ComitOs de Bacias
htt://issuu.corn/pcidigital/docs/folderpcj-djpital?e=631 8376/1151930

Piano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial -2010
17
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—2020
httn://issuu.com/nc j di p ital/docs/pcj readeguado 201 3?e =631 8376/1186601

Informativo Comitês PCJ Jan/Mar -2013
http://issuu.com/pcjdigital/docs/info  unidades

A Cobrança pelo Uso dos Recursos 1-lidricos nas Bacias PCJ - Ediçäo 2013
http://issuu.corn/pcidigital/docs/folder  web -
cobran as?workerAddress=ec2-23-23-6-21 5.com pute-1 .amazonaws.com

Documentos Bâsicos sobre Constituiçao e Funcionamento dos Plenàrios e
Cãmaras Tecnicas dos Comitês PCJ
http ://issuu.com/pcidig ital/docs/apostila IDC j -
visualiza	 o?workerAddress=ec2-23-22-206-140.compute-

1 amazonaws.com

Renovaçào da Outorga do Sisterna Cantareira - Documentos para Consulta e
download
http://www.agenciapci.org.br/novo/component/contentlarticle/8-
institucional/219-outorpa-2014-renovacao

Os Coniitês PCJ e as Competencias das suas Càmaras Técnicas
http://issuu.com/pcjdiQital/docs/folder  comites - web

Informativo Comites PCJ Abr/Jun - 2013
htti)://issuu.com/pcidigital/docs/informativo  abr 4 -
web?workerAddress=ec21 07-22-119-1 06.compute-1 .amazonaws.corn

Relatorio de Gestao das Bacias PCJ —2012
http://issuu.com/pcidip ital/docs/relatoriodegestaodasbaciaspcj2ol  2

Relatorio de Fundamentaçao
http ://www.agenciapcj.org . br/docs/relatorios/relatorio-fundamentacao-pcipdf

Informativo Comités PCJ Jul/Set - 2013
http://issuu.com/pcidigital/docs/informativoweb

Coniites PCJ 1993-2013
http://www.agencia pci. orq br/fotos/folder-2Oanos. pdf

Informativo Comitès PCJ Out/Dez —2013
http:llissuu.com/pcjdi p ital/docs/jnformatjvo out nov dez 2013 - web

18
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Projetos:
Mapa dos projetos:
Conforme a demanda referente ac Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestao n°
003/ANA/201 1 - indicador 1 Disponibilizaçao de lnformaçöes, iniciamos a
disponibilizaçao das informaçöes fisicas e financeiras sobre estudos e projetos em
andarnento e finalizados afim de que a sociedade em geral e, em especial os atores
das bacias PCJ, acompanhem a evoluçao das açOes contratadas -
http://www.agencia pc org . br/novo/p roi etos

Captação de Recursos: HOME/ PROJETOS
http://ww.agenciapcj.org.br/novo/projetos/captacao-de-recursos

Mecanisnio de abatirnento:
htt p :Ilwww. agenci a pcj . org . br/nova/p rojetos/mecanismo-de-a batirnento

Relatorio de empreendimentos: (Andamento de todos as projetos indicados)
No relatorio de empreendimentos pode-se verificar a andamento de todos as projetos
indicados e financiados cam recursos das cobranças PCJ pelos Comités. Para ter
acesso se fez necessário apenas digitar a sigla do tomador, coma por exemplo, no
caso do tomador ser uma prefeitura basta digitar a name do municipia (aparecerá
uma informaçao de que 6 necessãrio indicar a periodo, por(§m ao dat OK 6 possivel
ter acesso ao gráfico da situaçao de todas as empreendimentos do referido tomador.
Neste mesmo espaço 6 possivel se ter acesso a mais inforniaçOes sobre a
empreendimento/ tomador, baste clicar no name do tomador, a esquerda do gráfico).
http ://www..org.br/novo/projetos/mecan isrno-de-a batirnento/70-
projetos/relatorio-de-empreendimentos

• No site dos Cornités PCJ, as inforrnaçOes citadas podem ser encontras nos links:
http://ww.cornitespcj.org.br/indexphpThption=com content&view=featu red &Iternid=
101

a Documentos:
Pradutos elaborados corn recursos do FEHIDRO
http ://www.cornitespci.org.br/index.php?option=com  content&view=category&I
ayout=blog&id =61 &ltemidl 17
EIAs/RIMAS na area do PCJ
http://www ,comitespcj.org.br/index.php?optjon=corn  content&view=article&id=
159&lternid=1 18
PublicaçOes teses sobre as Bacias PCJ
http ://'w.comitespcj,org.br/index.php?option=corn content&view=article&id=
160&lternid=376
Downloads diversos
htti)://www.comitespci.org.br/index,php?option =com content&view=article&id=
1 72&ltemid=239
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5) Piano de Ap!icação:
Trata-se de relatorio anual de acompanhamento das açôes executadas corn os recursos da
cobrança nas Bacias PCJ. Este relatôrio contem: ldentificaçao do programa/subprograma
em que a açào se enquadra; objeto e valor da ação; modalidade de aplicaçao: direta,
indireta (contrato de transferOncia) e financiamento, sendo no caso de execução indireta, 0
tornador dos recursos e, no caso de financiamento, o mutuário; cOdigo da ação no Piano de
Aplicaçao Plurianual; prazos previstos x prazos realizados: contratação (assinatura do
contrato de repasse), reahzação de Iicitaçáo (quando houver), inicio das atividades e entrega
do produto; prazos medios de execução: andamento do cronograma fisico-financeiro; e
identificaçao dos principals atrasos e justificativas.

o Plano de Aplicação das Bacias PCJ referente o ano de 2013 disponivel no site ca
AGENCIA DAS BACIAS PCJ, no menu: Contrato de Gestao e Base Legal - Contrato de
Gestâo>> Contrato - 2013>> Piano de Aplicaçao:

• Pode, tambem, ser acessado pelo Link:
http://www.agenciapci.org.br/docs/contratos/l a-5-1jlano-aplicacao-201 3.pdf

6) Cadastro de Usuár!os:
A relaçao de usuãrios das Bacias PCJ em cobrança cadastrados no CNARH em todos Os
dominios (Federal e Estadual) com nome, municipio, UF, finandade de uso, vazOes e valor
cobrado estao disponiveis no site da AGENdA DAS BACIAS PCJ, no menu: Instrumentos
de Gestao >> Outorga e Cadastro >> lnformaçôes sobre CaptaçOes e Lançamentos (ref.:
2013) - http ://www.acienciapci.orp.br/novofinstrumentos-de-gestao/outorga-e-cadastro/35-
instrumentos-de-gestao/outorga-e-cadastro

• 0 Cadastro de Usuários em Cobrança Estadual Paulista - 2013 pode também, ser
acessado polo Link: (home/instrumentos de gestäo/ outorga e cadastro)
httrx//wwwa gencia pcj .org .br/docsfcobranca/cadastro-cobranca-paulista-201  3.odf

• 0 Cadastro de Usuários em Cobrança Federal —2013 podem também, ser acessado
pelo Link: (homefinstrumentos de gestâo/ outorga e cadastro)
http ://w'ww.a pencia pc j .org .br/docs/cobranca/cadastro-cobranca-federal-201 3.pdf

• 0 Cadastro de Usuários em Cobrança Estadual Mineira - 2013 pode também, ser
acessado polo Link: (home/instrumentos de gestao/ outorga e cadastro)
http ://w'ww.a gencia pc j .org .br/docs/cobranca/cadastro-cobranca-mineira-2Q1 3.Qdf

7) Cobrança e Arrecadaçao:
Dados relacionados a cobrança e a arrecadação, no periodo de 2013, tais como: valores
cobrados, arrecadados e transferidos para a entidade Delegatéria, bem conio os
rendimentos financeiros, estão disponiveis no site da AGENdA DAS BACIAS PCJ, no
menu: Instrumentos de Gestao >> Cobrança pelo uso ca água >> Cobrança Federal >>
Arrecadaçao	 -	 httrx//www.agenciapci.orci.br/novo/instrurnentos-de-gestao/outorga-e-
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cadastro/33-in strum entos-de-pestao/cobranca-pelo-uso-da-agua

• Pode ser acessado pelo Link:
http ://www2.ana.Qov.br/Pa ginas/servicos/cobrancaearrecadacao/BaciaPCJ .Arrecada
caoeRepasse.aspx

8) Contrato de Gestào:
Por tempo determinado, através do Contrato de Gestão no 003/ANA/201 1, firmado em 24 de
janeiro de 2011 corn a Agenda Nacional de Aguas (ANA), a FIJNDAçAO AGENCIA DAS
BACIAS PCJ exerce as funçOes de Agencia de Agua, previstas nos artigos N O 41 e No 44 da
Lei Federal no 9.433/97, prestando apoio técnico, administrativo e financeiro para o born
funcionamento dos Cornites PCi.

Para 2012, a AGENdA DAS BACIAS PCJ assinou corn a Agência Nacional de Aguas o
Prirneiro Termo Aditivo do Contrato de Gesteo. 0 contrato prevê inicialmente que a
AGENCIA DAS BACIAS PCJ exerça as funçOes de Agéncia de Agua como entidade
delegatária pelo periodo de dez anos.

• 0 Contrato de Gestào no 003/ANA/2011 e seu anexo podem ser acessados pelo
Link:
httD://w,acienciapci.org.br/novoJimacjes/stories/gestao/contrato-003-2O1  1.0d
http://wv.agenciapci.org.br/novo/jmaces/stories/pestao/contrato-003-201 I -anexos.ødf

• 0 Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestao no 003/ANAJ20I 1, assinado ern
2012 pode ser acessado pelo link:
http ://aQencia pcjorp.br/nOvo/imaQes/storjes/Qestao/aditjvo1  2011 .pdf

• 0 Relatório de Gestao 2013 estâ disponivel através do link:
http ://www.agenciapdi.orQ.br/docs/relatorios/relatorio-gestao-2Q 1 3.pdf

As prestaçOes de contas apresentadas podem ser acessadas através do link abaixo
relacion ad Os:

• Diàrio Oficial da União Dernonstrativo de execução Fisico-Financeira:
http ://wNw.agencia pcj.org.br/docs/diarios-oficiais/dou-28-03-1 3.pdf

• Oficio no 029/2013 - Encarninhamento ca Minuta do Termo Aditivo ao Contrato de
Gestao 003/ANN201 1:
http:/Mww.apenciapci.org.br/novo/imapes/stories/estao/1  %20-
%200fcio%20n%20428 2011%20-
%20EncaminhamenLQ%20da%2OMinuta%20do%2OTermo%2OAditivo%20ao%2OContrato%2
Ode%20Gesto%20003-ANA-201 1 .odf

• Oficio n o 029/20113 - Encaminharnento do RelatOrio de Gestáo referente ao anode
2012
htti)7//www.agenciai)ci.org.br/docs/oficios/oficio-pci-29-13.pdf
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3.3.	 Planejamento e Gestao:

INDICADOR 2— Publicacao e RelatOrio:

DE
	

DETALHAMENTO
Fara 0 exercicio de 2012:
1. Elaboraçao de Proposta de Piano de Aplicaçao Piurianual

2013-2016, contendo:
• Prograrnas e subprograrnas priorizados no periodo,

corn alcance de melas Para 2016, contendo os tipos
de açöes possiveis de sereni financiadas;• Estirnativa da disponibilidade de recursos financeiros
para aphcaçao em cada prograrna/subprograma
discrirninado por fonte); e

• Criterios Para hierarquização das demandas de açães
e projetos.

Para o exercicio de 2016:
Eiaboraçao da Proposta de Piano de Aplicaçao Plurianuai
2017-2020, contendo:
V Programas e subprogramas priorizados no periodo,

com aicance de metes Para 2016, contendo Os tipos
de açöes possiveis de serern financiadas;

V Estirnativa da disponibihdade de recursos financeiros
Para apiicaçao em cada prograrnafsubprogrania
discriniinado por fonte);e

V Criterios Para hierarquizaçâo das demandas de acöes
e projetos.

i Para Os exercicios de 2013 a 2020:I PLANO DE APLICAQAO
2A	 PLURIANUAL	 Ii. ReiatOrio anuai de rnapeamento de fontes de

I	 disponiveis: identificaçao dos recursos que podern
I	 acessados Para aphcaçáo na Bacia, de forma a so avaliar
I	 os investinientos em andarnento e dimensionar
I	 principais avanços e gargalos para a concretizaçao do
I	 Piano de Recursos Hidricos da bacia.

2. ReiatOrio anuai de acompanharnento das açöes
executadas corn os recursos da cobrança pelo uso de
recursos hidricos na Bacia, descrevendo p01 açâo, quando
couber:
V identificaço do prograrna/subprograma eni qua a

açao se enquadra;
V Objeto e valor da açáo;
V Modalidade de aplicaçäo: direta, indireta (contrato de

transferencia) e financiarnento;
No caso de execuçäo indireta, o tornador dos recursos
e, no caso de financian,ento, 0 mutuario;

V Codigo da açäo no Piano de Aphcaçao Plurianual;
V Prazos previstos x prazos realizados: contratação

(assinatura do contralo de repasse); reahzação da
iicitaçâo (quando houver); iniclo das atividades e
entrega do produto;

• Prazos médios de execuçao: andamento do
cronograma fisico-fmnanceiro; e,

• idenlificaçao dos principals airasos e juslificativas.

Para 0 exercicio de 2014:
2B	 ENQUADRAMENTO	 1.	 Aprovaçao peio CNRH do enquadrarnento dos corpos

d'água interestaduais da bacia nas classes de uso
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ReiatOrio bianual de avaliaçâo da execuçäo das açOes
previslas no Piano (corn recursos da cobrança peios usos de
recursos hidricos e outras fontes), descrevendo o cumprirnento
do cronograma de investinientos, contendo principairnente:

I As providencias adotadas peia CONTRATADA Para a
2C	 iMPLEMENTAcAO DO	 execução des açoes previstas no Piano (inclusive

PIANO DAS BACIAS PCJ 	 articuiação corn outros entes do SiNGREI-1):
V identifrcaçao do prograrna/subprograma executados

(descrevendo objeto e valor da acao) e deficiencias
enconU'adas;

de açOes corn vista a aceleraçao da

2A 1 21 I
AVALIAçA0	 PESO	 NOTA FINAL (NV)

4	 2	 4
META	 1	 0	 0

2012	 RESULTADO
NOTA(NP)
META	 2	 0	 1

2013	 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 2	 1	 0

2014	 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 2	 0	 1

2015	 RESULTADO
 NOW NP)

META	 3	 0	 0
2016	 RESULTADO

NOTA (NP)
META	 2	 0	 1

2017	 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 2	 0	 0

2018	 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 2	 0	 1

2019	 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 2	 0	 0

2020	 RESULTAOO
NOTA (NP)

FORMULA DE CALCULO DAS NOTAS

Para 0 indicador 2A, sere atribuido 1 (urn) ponlo Para a elaboraçao do Piano de
ApIicaçäo Plurianual nos exercicios de 2012 e 2016; e I (urn) ponto Para

eiaboraçao de cada urn dos relatorios DOS exercicios de 2013 a 2020,
descrirninados no detaiharnento do indicador.

Para o indicador 213, sera atribuido 1 (urn) ponto Para a Resolucao CNRH
publicada.

Para o indicador 2C, sera atribuido 1 (urn) ponto pare a elaboraçao do RelatOrio.

NP= 10 * RESULTADO I META
0 5 NP S 10

NF = I (NP * PESO)! Z (PESOS)
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3.3.1. INDICADOR 2A.— PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL:
Em 2012, a AGENdA OAS BACIAS PCJ eiaborou o Piano de Apiicaçao Plurianual para o
periodo de 2013 a 2016, contendo: prograrnas e subprograrnas priorizados no periodo, corn
aicance de metas para ate 2016, corn os tipos de açOes possiveis de serern financiadas;
estimativa ca disponibihdade de recursos financeiros para apiicaçào ern cada
prograrna/subprograrna discriminado por fonte e critérios Para hierarquização das dernandas
de açOes e projetos. 0 Plano de Aplicaçao Piurianual 2013-2016 foi anahsado e aprovado
pelos Cornites PCJ por melo ca Dehberaçao dos Comites PCJ n° 163/2012, de 14 de
dezernbro de 2012, a quai se encontra publicada nos sites dos Comités PCJ e ca AGENdA
OAS BACIAS PCJ.

• Piano de Aphcaçao Piurianual - PAP (Deliberaçao dos Cornités PCJ n° 163/2012)
poderá ser acessado através do link:
httrx//www.ag enciapci.org.br/novo/images/pestao/2A -

Piano de ADhca%C3%A7%C3%A3o Plurianuai - Bacias PCJ - 2013-2016.pdf

Para o exercicio 2013 a 2020, temos a destacar:

Atencão: Conforme orientaçOes recebidas, em reuniOes de avahaçao do Contrato de
Gestâo, reahzadas durante 0 ano de 2013 (CACG corn a Agencia PCJ) informamos qua Os

arquivos hnkados nos indicadores 2A item 1 e 2C são Os mesrnos, pois se compietam e
tarnbém atendern as sohcitaçOes de ambos indicadores.

Item 1 - ReiatOrio anual de mapeamento de fontes de recursos disponiveis: identificação dos
recursos qua podern ser acessados para aphcaçao na Bacia, de forma a se avahar os
investirnentos em andarnento e dimensionar Os principais avanços e gargalos para a
concretizaçao do Piano de Recursos Hidricos das Bacias PCJ:

• Avahaçao ca Irnpiernentaçao do Piano de Bacias 2010-2020:
http://www.agenciapci.org . br/docs/contratos/avahacao-imoiementacao-rjiano-
bacias-Dcj-201 0-2020.pdf

• Monitoramento das Metas do Piano de Recursos i-lidricos das Bacias PCJ 2010-
2020:
http://www. apencia Dci. org . br/docs/contratos/rnonito ía ento-metas-oiano-bac ias-
Dci-201 0-2020.pdf

o Mapearnento de fontes:
A partir de 2013 ! a Agéncia das Bacias PCJ
reahza pesquisa de fontes de recursos
financeiros para captaçao de recursos visando
cornpiernentar Os recursos necessârios para 0
atendirnento das açOes e metas previstas no
Piano de Bacias PCJ 2010-2020. As fontes
pesquisadas ern 2013 poderão ser acessadas
através do link:

EOITMJS	 E0ITA1S
4 VIGENGIA	 WENC(DOS

Thfl.T d*	 tn' R.t;, PcX
Pza,än defcnles dGrws.' i 	 WLtfl

COP4c . de r.cvro. MnQ Qperm5n4c
'gtbrscs rw.wa,os p1t	 ,dvnditflonIQ do

e 'nek pcai*s noR.0 d . &4i PO&
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http://www.agenciapcj.org . brfnovo/com ponent/contentlarticle/8-institucional/298-
fontes-recursos

Editais vencidos (2013)
http://www.apenciapcj.orp .br/docs/contratos/fontes-recursos-20  1 3-editais-
vencidos.pdf

Editais em vigëncia:
http://www.aQenciapci .org.br/docs/relatorios/fantes-recursos-editais-vigentes-
2013.pdf

Item 2 - Reiatário anual de acompanhamento das acães executadas corn os recursos da
Cobrança pelo tJso dos Recursos Hidricos das Bacias PCJ:

Dernanda espontânea:
bttp ://www. ag encia pci. orp . br/docs/re Iatorios/reIatorio-an uaI-acoma pa nh amento-de-
2013 pdf
• Piano de Apkcaçào Piurianual:
http://wwagenciapcj.org.br/docs/reiatorios/reiatorio-antjai-acomapanhamento-pap-
201 3.pdf

3.3.2. INDICADOR 2C.— IMPLEMENTACAO DO PLANO DAS BACIAS PCJ:
Para 2013, a Agencia PCJ em cumprimento as metas do Primeiro Termo Aditivo - Contrato
n° 003/ANA/201 1 apresenta relatório bianual de avahaçao da execução das açôes previstas
no Piano (com recursos ca Cobrança Palos Uses de Recursos Hidricos e outras fontes),
descrevendo o cumprimento do cronograma de investimentos. 0 referido reiatorio poderá
ser acessado através dos links:

• Avahaçao da Impiernentaçao do Piano de Bacias 2010-2020:
http://wv.apenciapcj.orqbr/docs/contratos/avaIiacao-inipIementacao-pIano-bacias-
pci-2010-2020.pdf

• Monitorarnento das Metas do Piano de Recursos Hidricos das Bacias PCJ 2010-
2020:
http :/fwww.a genciapcj .orp .br/docs/contratos/rnonjtoramento-metas-plano-bacias-pci-
201 0-2020.pdf

Observacão: Lembrando que os relatOrios linkados nos indicadores 2A item 1 e 2C são Os
mesmos, pois se compietam e tambérn atendern as sohcitaçOes de ambos indicadores.

OBsERvAçAO: 0 indicador 28. não se aplica para o anode 2013.
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3.4.	 Cobrança:

INDICADOR 3— Cobranpa pelo uso dos Recursos Hidricos:

	

CRITERIOS DE AvAUAcA0	 .DETALHAMENTO

Proporçao (%) entre o valor desembolsado anual neste
Contrato (desde 0 primeiro mês do repasse ale o mes de
apuracao), e a valor anual repassado pela ANA, incluindo
as rendimenlos financeiros.

	

3A INDICE DE DESEMBOLSO 	 Férmula de cálculo

	

ANUAL (%)	 ID (%) = (VD / VR) *100

Sendo:
ID = Indice de Desembolso Anual, ate o limite de 100%
VU = valor desembolsado, em reais par ano;
VR = valor repassado, em reals par ano.

Proporçao (%) entre o valor desembolsado acumulado
neste Contrato (desde a prirneiro repasse ate a rnès de
apuração), 0 a valor acumutada repassado pela ANA,
incluindo os rendimentos financeiros,

	

INDICE DE DESEMBOLSO	 Formula do cálculo
3B ACUMULADO (%)	 IDA (%) = (VDa / VRa)*100

Senda:
IDA = md ice do Desembolso Acumulado;
VOa = valor desernbolsado acumulada, em reais;
VRa = valor repassado acuniulado, em reais.

	

-	 Aplicaçao de pesguisa sabre o atendimento dos objelivos
3C	 AVALIAAO DA COBRANA ca cobrança pelo uso de recursos hidricos, a ser feila junta

	

PELOS USUARIOS	 aos usuários em cobrança, e apresentaçao de relalOrio de
avaliaçâo dos resultados.

	

-	 3A	 3B	 j	 3C	
NOTA FINAL

	

AVALIA AO	 .	 (NE)
PESO

	

4	 4	 2

	

META	 10	 30	 0
2012 RESULTADO

NOTA (NP)

	

META	 20	 30	 0
2013	 RESULTADO

NOTA (NP)

	

META	 35	 35	 I
2014	 RESULTADO   

NOTA (NP)

	

META	 50	 35	 0
2015	 RESIJLTADO

NOTA (:NP)

	

MEEk	 55	 40	 0

2016	 RESULTADO
NOTA (NI')

2017	
MEEk	 60	 45	 0

RESULTADO

it'
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NOTA (NP)

META	 65	 50

2018	 RESULJADO

NOTA (NI')

META	 70	 55	 0

2019	 RESULTADO
NOTA (NP)

META	 75	 60	 0

2020	 RESULTADO

NOTA (NP)

ULA DECALCULO DAS NOTAS

Para 0 indicador 3A o resultado seth equivalente an Indice de Desembolso Anual - ID,
conforme detalhaincnto do indicador

Pm-a o indicador 38 o rcsultado será equivalcnic ao Indice de dcscmbo]so Acutnulado -
IDA, confonne detalhanicnto do indicador.

Para o indicador 3C. seth atribuido I ponto Para a aplicaçào da pesquisa. conforme
estabelecido no detallianiento do indicador.

NP= 10 * RESULTADO / META
OS NP Sb

NT = 7 (NP * PESO) / > (PESOS)
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INDICADOR I
31

cosr(ANçA I
PEW 050 I

I	 (3A)DOS	 I
IRECURSOS	 Indite de
I

HIDRICOS I Desembolso
I	 Anual

fev/13

mar/13

a br/i 3

mai/13

jun/13

jul/13

ago/13

set/13

out/13

nov/13

dez/13

TOTAL

gcfJ
Agent/a in Bat/as Pt,!

3.4.1. INDICADOR 3.A - INDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%):
Desde 201, a AGENdA DAS BACIAS PCJ assumiu as funçOes de Agenda de Agua para as
Bacias PCJ. Em 2013 de 0 indice de desembolso anual foi de 94% em relaçao ao total
repassado pela Agenda Nacional de Aguas ANA (valor repassado (exerdicio 2013) +
rendimentos), conforme mostra tabela 1, a seguir:

Tabela I - indice de Desembolso Anual (%):

AS 1684.993,32

AS 2387.650,71

AS 0,00

AS 3.665.355,34

AS 1.788.371,83

R$ 17.376.022,21

rendimentos de

REPASSE

AS 690.144,79

R$ 0,00 -

AS 0,00 -

AS 1.614.831,83 -

AS 1.392.150,83 -

AS 1.751.923,56

aplicaçâo financeira e desembotso
REPASSE indicede+RENDIMENTO	 DESEMBOLSO	 DesEmbRENDIMEN	 olsoTO

AS 316.366,35

AS 316.398,16

AS 316.565,97

AS 317.869,71

R$ 341.5 13,74

AS 304.125,28

R$ 310.641,53

AS 327.295,88

	

AS 1.007.111,14	 AS 1.404.680,21	 139,48%

	

AS 1.038.390,72	 328,19%

	

AS 316.565,97	 AS 1.672.381,62	 528.29%

	

AS 1.932.701,54	 AS 1.649.888,22	 85,37%

	

AS 1.733.664,57	 AS 1.960.516,28	 113,09%

	

AS 1.403.576,54	 68,27%

	

AS 310.641,53	 AS 1.336,419,77

	

AS 4.012,289,20	 AS 2.986.616,69

	

AS 3.098.516,28	 AS 1.676,486,52	 54,11%

	

AS 344,296,99	 AS 1.610.165,84	 467,67%

	

AS 4,031.974,28	 AS 1.360.755,08

	

AS 2.132.759,50	 AS 1,851.387,47	 86,81%

	

AS 21.292.968,00	 85 19.951.264,96	 93,70%

AS 344.29699

AS 366.618,94

AS 3,916.945,79

Quanta ao desempenho da Agéncia das Bacias PCJ no cumprimento da meta segue abaixo
quadro com a percentual.

Quadro I - Desempenho da Anencia das Bacias PCJ em relacao a meta contratual (%}:

OBS.: Pai

Quadro de flesempenho da Agéncia cm relaçAo a meta contratual (%)
Meta do	 Indice tie flcscmbolsoI'ERiODO Contrato	 Anual	 Desempenho Anual

2006	 14,82%

2007	 22,27%

2008	 25,20%

2009	 39,06%

2010	 54,32%

2011	 57,37%

2012	 10%	 109,81%	 1098%

2013	 20%	 93,70%	 468%

'a as anos de 2006 a 2011 nao existiam a indicador de desembolso anua

• A tabela e a quadro acima poderâo ser acessados através do link:
http ://www.agencia pcj .org ,br/docs/contratos/iniceesernbolso..anuaiQ 3.pdf

29



JJ1&J
AqënciadasBaciasPti

3.4.2. INDICADOR 3.B - INDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%):
Em 2013 de o indice de desembolso Acumulado foi de 57% em relaçao ao total repassado
pela Agenda Nacional de Aguas ANA (valor repassado + rendimentos), conforme mostra
tabela 2, a seguir:

Tabela 1 - Indice de Desembolso Acumulado (%):

Repasses, rendimentos de aplicaçâo financeira e desembolso
PERI000	 REPASSE +	 Indite de

(ano) REPASSE	 RENDIMENTO	 RENDIMENTO	 DESEMBOLSO Desembolso
Acumulado

2006	 10.366.779,37	 405.414,95	 10.772.194,32	 1.596.613,88	 15%
2007	 13.599.321,85	 1.322.359,22	 14.921.681,07	 3.323.304,94	 19%

*INDIc.400R 3	 2008	 17.038,837,82	 2.585.485,71	 19.624.323,53	 4.944.355,14	 22%
COBRANçA	 (38)

PELO USO DOS	 indite de	 2009	 16.955.757,89	 3.063.268,68	 20.019.026,57 	 7.818.897,93	 27%
DesembolsoRECURSOS	 2010	 17.608.136,90	 4.024.991,40 	 21.633.128,30 	 11.750.662,60	 34%AcumuladoHIDRICOS	 201116.525.414,95	 4.069.349,03	 20.594.763,98 	 11.814.946,86	 38%

2012	 18.116.075,82	 4.147.634,17 	 22.263.709,99	 24.448.572,39	 51%
2013	 17.376.022,21	 3.916.945,79	 21.292.968,00	 19.951.264,96	 57%

TOTAL	 121.586,346,81 23.535.448,95	 151,121.795,76 	 85.648.818,70 	 57%
Saldo	 65.472.977,06

Quanto ao desempenho da Agéncia das Bacias PCJ no cumprimento ca meta segue abaixo
quadra corn o percentual.

Quadro 1 -Desempenho da ApOncia das Bacias PCJ em relacao a meta contratual (°A):

Quadro de Desempenho daAgneia em relacao a meta contratual (%)
Indice de

	

PERIODO (ano) Meta do Contrato 	 Desembotso	 Desempenho
AcumutadoAcumulado

2006 	 15%
2007 	 19%
2008	 18%	 22%	 121%
2009	 23%	 27%	 118%
2010	 45%	 34%	 75%
2011	 40%	 38%	 1	 96%
2012	 30%	 51%	 169%
2013	 30%	 57%	 189%

Para os anos de 2006 a 2007 nao existiam a Indice de desembolso acumulado
a valor contratado sabre a valor repassado.

• A tabela e o quadro acima poderão ser acessados através do link:
http://w.agencjapci ,org,br/docs/contratos/indice-acurnuIado2o1 3.pdf

OBSERvAçA0: 0 indicador 3C. nao se aplica para a anode 2013.

OBS Sim
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3.5.	 Gerenciamento Interno:

INDICADOR 4— Gerenciamento Interno:

CRITERIOS DE AvALIAcAO	 DETALHAMENTO

Fornecimento do serviço de atenriimentos aos usuários em
cobrança pelo usa de recursos hidricos na Bacia, cam
conhecimento lécnico suticiente pare sanar eventuais

4A ATENDIMENTO AO USUARIO	 dUvidas, e orientar as usuários no acesso e preenchimento do
EM COBRANA CNARH, no periodo de segunda a sexta-feira (exceto

feriados). Devera ser fornecido tambem serviço de
atualizaçao dos dados cadastrais de usuarios corn problemas
de endereço.

Manter atualizado a cadastro dos usas e usuarios de recursos
48 CADASTRO DE USUARIOS	 hidricos de corpos de agua interestaduals na bacia, e

apresentar Relatorio Anual cam a estado ca ante do cadastro

4A	 I	 4B
AVALIAQAO	 PESO	 NOTA FINAL (NE)

META	 12	 0
2012 RESULTADO

-WO-TA(NP)
META	 12	 1

2013 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 12	 1

2014 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 12	 1

2015 RESULTADO
NOTA(NP)
META	 12	 1

2016 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 12	 1

2017 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 12	 1

2018 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 12	 1

2019 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 12	 1

2020 RESULTADO
NOTA (NP)

FORMULA DE CALCULO DAS NOTAS

Para a indicador 4A será atribuldo 1 ponto pam cada més de funcionamento da Central de
Atendimento ao IJsuario.

Para a indicador 413. sera atribuldo I ponto pam a apresentaçao do RelatOrio.

NP = 10 RESULTADO/ META
05 NP S 10
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NF= E(NP PESO)! I(PESOS)

3.5.1. INDICADOR 4A - ATENDIMENTO AO USUARPO EM COBRANCA:
•- -ç,	 A Furidação Age ncia das Bacias PCJ, em 2013,

_B'2' !ktcS$iiiffiuj. realizou atendimentos aos usuários
Cobranças Federal e Estadual Paulista.

Servico de Atendimento ao Usuârlo
(19) 3437-2108

cobranca@agendapcj.org.br

Para esciarecimentos, Os atendimentos sos
usuários da Cobrança Estadual Mineira, não
são realizados pela Fundaçao Agéncia das
Bacias PCJ. Os atendimentos aos usuários são
realizados pelo Instituto Mineiro de Gestao das
Aguas - IGAM qua é o órgão arrecadador da
Cobrança Estadual Mineira e também pelo fato
desta Fundação nao ser a entidade equiparada
das funçOes de Agència de Bacias.

A Central de Atendimento sos Usuários das Cobranças PCJ está estruturada e em
perfeito funcionamento desde o segundo semestre de 2011. Os atendimentos iniciaram-
se prirneiramente aos usuários da Cobrança Estadual Paulista e, posteriormente, em
janeiro de 2012, aos usuários da Cobrança Federal, confomie meta estabelecida no
Indicador 4A do Primeiro Ternio Aditivo - Contrato de Gestao n o 003/ANN201 1 - ano
2013.

o periodo de atendimento e de segunda a sexta-feira, exceto feriados e finals de
semana, das 8h00 as 12h00 e das 13h30 as 17h30.

Quanto aos meios de contatos e atendimentos, estes são realizados por telefone, via
rnensagem eletrônica e atendimento pessoal.

Os atendimentos são registrados em planilhas (Excel), conforme processo nietodologico
desenvolvido internamente. For meio destas planilhas, foi possivel computar quantos
atendimentos que foram realizados por dia, por semana, por més e por ano, bem como,
registrar o assunto, o usuário (por meio de razão social, nome do contato, e-mail e
telefone), nome do atendente e data do atendimento.

• Os RelatOrios de Atendimentos aos Usuarios da Cobrança Federal - 2013 poderäo
ser acessados através do link:
bttp:/w.agencianci.org .br/docs/contratos/atendjmento-cobranca-federal-201 3.pdf
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3.5.2 INDICADOR 4B - CADASTRO DE USUARIOS:
Para 2013, corno meta deste indicador a Agenda das Bacias PCJ apresenta 0 relatôrio
corn o estado da site dos cadastros dos usos e usuários em Cobrança Federal, Estadual
Paulista, nas Bacias PCJ. Quanto so cadastro dos usos e usuários em Cobrança
Estadual Mineira informamos que a Agencia das Bacias PCJ nâo tern acesso ao mesmo
no âmbito do Estado de Minas Gerais e nao exerce o papel de Entidade Equiparada das
funçoes de Agenda de Bacias. Os dados apresentados no relatôrio foram fornecidos
pelo Instituto Mineiro de Gestao das Aguas - IGAM, em janeiro de 2014. Para
apresentação dos dados foram considerados os usuários corn cadastro ativo na
Cobrança pelo Uso de Recursos 1-fidricos e a classificaçao de finalidades utilizada pelo
IGAM.

• 0 relatôrio sobre o estado ca arte dos cadastro podera ser acessado através do link:
http://www.agenciajci ,org.br/docs/contratos/4b-cadastro-usuarios-2Q1 3.0df
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3.6.	 Reconhecimento Social:

INDICADOR 5— Reconhecimento Social:

DE

Aplicaçao de pesquisa anu& sobre o desernpenho da
Entidade Delegataria no exercicio de suas alribuiçoes,
aplicada junto aos COMITES PCJ, confomie metodologia a
ser definida pela ANA em conjunlo COfl OS orgaos geslores

SA RECONHECIMENTO SOCIAL	
estaduais, tendo porfoco:

• Cumprimento do contrato de gestäo;
• AçOes tomadas corn vista a implementaçao do Piano

de Recursos Hidricos da Bacia
• Atuaçâo como secretaria-execuliva dos COMITES

PCJ.

5a
AVALIAçAO	 PESO	 NOTA FINAL (NF)

I
META	 10

2012 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 10

2013 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 10

2014 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 10

2015 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 10

2016 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 10

2017 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 10

2018
NOTA (NP)
META	 10

2019 RESULTADO
NOTA (NP)
META	 10

2020 RESULTADO
N-0—TA (NP)

FORMULA DE CALcULO DAS NOTAS

Para o indicador 5A 0 resultado sera equivalente a media aritmetica das avaliaç.oes
respondidas pelos membros dos COMITES PCJ, podendo a nota de cada avaliaçao variar de 0

(zero)a 10(dez).

Media maior ou igual a 9 e considerada 10
Media maior ou igual a 8 é considerada 9
Media major ou igual a 7 é considerada 8
Media maior ou iaual a 6 é considerada 7
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Fame: Fundação Agenda Jas Sacias
PCi (2013)

Born

Regular

Semdadcs para
avaliacio

Aqéncia i/as Sacias PCJ

Media inferior aS — valor apurado sera igual a media calculada

NP = 10 RESULTADO I META
0 5 NP 5 10

NF = (NP * PESO) I Z (PESOS)

3.6.1. INDICADOR 5A - RECONHECIMENTO SOCIAL:
De acordo corn o Prirneiro Termo Aditivo do Contrato de Gestao n° 003IANAI201 1 é
necessário avaliar as atividades exercidas pale AGENdA DAS BACIAS PCJ durante o
periodo, 2013. Para ta! foi utilizada a rnetodologia de inferir por amostragem a satisfaçao ao
Sisterna de Gestão pela AGENdA DAS BACIAS PCJ, conforme exposto no link:

http://www.agenciapcj.org.br/docs/pespuisasf5a-rnetodo!opia-cornjtes-pc-%2O2O1 3.Ødf

Foram distribuidos, no dia 7 de novembro de 2013, durante a 12 a Reunio Ordinaria dos
Comités PCJ (Reuniao Plenaria dos CBH-PCJ, PCi Federal e CBH-PJ), na cidade de
Campinas(SP), Para a avaliaçao das atividades da AGENCIA DAS BACIAS PCJ, forrnulários
de pesquisa, conforme modelo encaminhado pela ANA, pare Os membros titulares e
suplentes do Plenârio dos Comitês PCJ,

Para efeito de cumprirnento das metas do Frimeiro Termo Aditivo do Contralto de Gestao,
consideramos os seguintes forrnulários preenchidos por 28 membros titulares de plenário
dos Cornitês PCJ 24 membros suplentes de plenário dos Comites PCJ, totalizando 52
(cinquenta e dois) questionários respondidos.

Para tratamento dos dados foi utilizado banco de dados em sisterna Microsoft Excel, no qual
foram internalizados e processados Os dados referentes a pesquisa. Atraves do
processamento dos dados da pesquisa foi possivel obter a nota final de 9,13 junto aos
rnernbros dos Comités PCJ.

Grâfico corn resurno da
Pesp uisa Aplicada:

Reconhecimento Social- Quadra Geral
Avaliaço da Fundaçâo Agenda das Bacias PC) pelos

membros dos Comités PCI - Anode 2013

I Ekceler,te
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o conteUdo da pesquisa aplicada, corn os membros dos Comités PCJ, pode ser obtido no
site da AGENdA DAS BACIAS PCJ através do Pink:
http ://www.aeenciaQcj .orcl.br/docs/pespuisas/5a-puestionario-cornites-pcj-20 13

A cornpilaçào dos dados da pesquisa aplicada, resultado final, poderá ser acessada através
do link abaixo no site da AGENdA DAS BACIAS PCJ:
http://www.agenciapci.org . br/docs/pesguisas/5a-resultado-cornites-cj-2O1 3
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As justificativas para Os casos de nao atendimerito da meta estâo descritas nos respectivos
tens especificos anteriores. E informamos qua nâo foram registradas disfunçôes durante a
processo.
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5.	 RELATORO CONTRATO DE GESTAO 2013:

Os demonstrativos e documentos que cornprovam o alcance das metas e objetivos estão
disponiveis no site da FUNDAçAO AGENdA DAS BACIAS PCJ (wwwagenciapcjorg.br),
no Link "RelatOrio de Gestâo - Relatorio - Ano de 2013 e nos arquivos junto a sede da
AGENdA DAS BACIAS PCJ.

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-cjestao-201 3. pdf

Piracicaba, janeiro de 2014

FuNDAçA0 AGENdA DAS BACIAS PCJ
Entidade Delegatéria de funçöes de Agencia de Agua nas Bacias dos Rios Piracicaba,

Capivari e Jundial, conforme previsto na Politica Nacional de Gestão dos Recursos Hidricos,
Lei n° 9.433, de 1997.
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Seguem informaçôes complementares e relevantes referentes a Fundaçao Agencia das
Bacias PCJ e os Comites PCJ em 2013:
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RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA
FuNDAçA0 AGENdA DAS BACIAS PCJ:

No dia 17 do janeiro estiverarn reunidos na Fundação Agenda das Bacias PCJ integrantes do
chamado GT-Eieiçi5es, grupo qua trabaiha integrado ao processo eleitoral dos Comités PCJ. As
eieiçOes para o cargo de presidente dos Comités, entidades diversas e demais segmentos acontecern
a cada dois anos e dernandam acompanhamento dos trabaihos por parte de integrantes dos Cornités
quejã conheçam previarnente a dinãrnica do processo.

a'>
-7'.-

I-- --	 I
	

,v' H

--
.4-

•	
tfr JJ

Grupo acoinpanha processo eleitoral dos Comites PCJ

PREFEITO DE SAO PEDRO V1S1TOU AGENdA DAS BACIAS PCJ

No dia 21 de janeiro de 2013, 0 Prefeito de São Pedro, Hélio Zanatta, esteve na Agenda das
Bacias PCJ, pare sohcitar apoio técnico e financeiro ao, entao, Presidents da entidade, Barjas Negri,
bern corno ao Diretor Administrativo e Financeiro, Sérgio Razera e a Diretora Técnica, Patricia Gobet
de Aguiar Barufaldi.

0 prefeito Rého Zanatta estava acompanhado da equipe qua presta assessoria pare 0
rnunicipio, José Augusto Seydefl e Tiago Seydeil, ambos da Saaesp.

Durante a visita foram discutidos, ainda, itens ja em andarnento nos Comités corno:
Elaboração do Piano Municipal de Sanearnento Básico de São Pedro; Eiaboraçao de Projeto
Executivo pare 0 Sistema de Tratamento da Ease SOhda da Estação do Tratarnento de Agua - ETA
do São Pedro e Eiaboraçao do Piano Diretor de Macrodrenagern urbana e manejo de ãguas piuviais
no municipio de São Pedro.
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Direçao da Agéncia das Bacias PCI rccebeu Preleito do Sao Pedro e consultores

ESCLARECIMENTOS SOBRE 0 COMITE PJ EM CAMANDUCAIA

No dia 22 de janeiro, estiverani reunidos no escritOrio do CBH-PJ, em Carnanducaia, a
Coordenadora de Gestao ca Agência das Bacias PCJ, Katia Rossi Gotardi Piccin e o Diretor
Administrativo e Financeiro, Sergio Razera. Na oportunidade pane da equipe da Fundaçao Agéncia
das Bacias PCJ se deslocou para 0 escritOrio avançado a fim de realizar esciarecimentos sabre o
funcionamento dos Comitês PCJ,

IL 4-

Reunjâo em Camanducaja esclareceu .Iuncionamcnio do C8II-PJ
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INTEGRANTES PA EQUIPE DA SANASA ESTIVERAM NA AGENdA
DAS BACIAS PCJ

No dia 23 de janeiro, dois diretores da Sanasa visitararn as dependencias cia Agenda das
Bacias PCJ. Fernando Rossliho, Diretor Financeiro e Paulo Tinel, Consultor Operacional Sr.
Recepcionados pelo Diretor-Presidente, Barjas Negri; Diretor Adrninistrativo e Financeiro, Sérgio
Razera e a Diretora Técnica, Patricia Gobet de Aguiar Barufaldi ambos vierarn discutir a disposiçao
de lodos de ETEs tanto na regiao de Campinas quanto nas Bacias PCJ como urn todo.

Paulo Tinel cornentou que face a experiência técnica e administrativa dos duretores da
Agéncia das Bacias PCJ 'seria interessante articular regionalmente soluçöes para a destinaçâo final
de lodos de ETEs e das ETAs'.

Direção daAência das Bacias PC) recebeu funcionarios cia Sanasa
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.Reuniao do Conselbo Deliherativo foi realizada no Auditorio do Museu da Agua
em Piracicaba

REUNIAO DE ESCLARECIMENTO REALIZADA EM EXTREMA
CONTOU COM REPRESENTANTES DE ENTIIDADES DA PARCELA

MP4EIRA

Em reuniào realizada no dia 15 de fevereiro na Oficina Ambiental de Extrema - local de
reunOes e encontros diversos de representantes de entidades da parcela mineira das Bacias PCJ, foi
realizada uma sessao de esclarecimentos para aqueles que, na ocasião, pleitearam uma vaga como
representantes no Comitê Mineiro, o CBH-PJ.

Reuniao em Extrema contou corn Diretor da AgCncia das I3acias PCJ
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OFICINA PREPARATORIA FEHTDRO/COBRANAS ic.
ACONTECEU EM CAMPINAS

A 30 Edição da Oficina Preparatoria Fehidro/Cobranças PCJ foi reahzada no dia 20 de
fevereiro, em Carnpinas no lAG.

Os assuntos abordados foram: indicadores do acompaniiarnento das Bacias PCJ; Piano de
Aphcação; Dehberaçao 164 sobre projetos de dernanda espontânea; Manual Orientativo e Regras
para captação de recursos; Docurnentos inseridos no site da Agencia PCJ e 0 Piantão de
Atendimento PCJ.

o Coordenador do Sistema de lnformaçOes da Agéncia das Bacias PCJ, Eduardo Cuoco Leo,
faiou sabre os indicadores do acampanharnento das Bacias PCJ, "Para iniciar esta nossa oficina,
dianto do aigurnas colocaçOes quo tivemos nos Carnités PCJ, principaimento aquelas que foram
eiencadas na Câmara Técnica do Piano do Bacias, decidirnos que seria preciso divuigar aiguns
indicadores sabre a situação das Bacias PCJ. Sobretudo, porquo nos ternos urn riorte a ser
perseguido, que 6 0 nosso Piano de Bacias Hidrograficas. E a nossa visão e de que Os tomadoros
quo ostão captando recursos são parceiros que estão viabihzando melhorias para toda a Bacia".

Em seguida, a Coordenadora de Gestao da Agenda das Bacias PCJ, Kátia Rossi Gotardi
Piccin, talou sabre fontes disponIveis para investirnento nas Bacias PCJ. Então fai reahzada urna
posquisa Para reahzaçao do ievantamento financeiro e tambern para verificar do que forma nos
iriamos trabaihar esto ano de 2013 corn a aphcação 0 destinaçaa de rocursos das cobranças PCJ e
do Fehidro. Assim, consuitarnos 18 fontes de recursos financeiros pars ontender de onde Os
municipios captavam recursos para investir em saneamento. E, a rnontanto levantado fal de R$ 2,8
biihOos do roais, investidos em sanearnonto - urn valor significativo. Lovantamos ainda a situação do
cada rnunicipio: quais SO Os municipios quo precisam de piano de combate a perda, piano do
saneamenta bãsico, ou seja, quais são Os rnunicipios que precisarn do apoio para desenvolver o
projeta executiva Para aiavancar suas estaçOes de tratamonto de esgoto. Eiencarnos dados quo
apontam diversas demandas e, agora, e precisa trabalhar cam tais dados".

Na sequencia, a Coordonadar Adrninistrativo o Financeiro da Agenda das Bacias PCJ, Sergio
Razera, faiou sabre o Piano de Aphcaçãa. "0 Piano Piurianuai modifica a forma de trabaiho realizado
nas Bacias PGJ porque a rnaiaria dos projetos sorão reahzadas através de dernanda induzida e não
rnais por demanda espontãnea".

Afala seguinte, diz rospeito a dohberaçao 16412012 dos Cornités PCJ o define o cranograma
e as regras Para seleçao do empreendimentos do Demanda Espontãnoa, A Coordenadora de Projeto,
Elaine Franco do Campos, faiau ainda sobro a Manual Orientativo - urna material mais detaihado do
que a apostiia distribuida no local da aficina e que estã disponivei para consuita no site da Agencia
das Bacias PCJ.

Elaine comenta quo a "dehberação foi construida polo GT-Critérios - corn novidades e
supressdos nocossãrias para osta nova fase de distribuição de recursos. E urn trabaiha quo rernonta
ao passa-a-passo para a captação de recursos das cobranças PCJ".

Outro dado irnportante são as datas para inscriçao de projetos, as datas das anahses e
verificaçao de documentaçao e em seguida o material segue para urna das doze Cãrnaras Técnicas
dos Comités PCJ - são cãrnaras técnicas segmontadas par temas do trabaiho.

A Agenda das Bacias PCJ tambern anahsarã os projotos da seguinte forms, "a tornador serã
chaniado e haverã uma conversa, seu projeto estã ok, ou não faita urn deterrninado docurnonta,
enfirn, uma anáhse detaihada que dernandará grande esforço da equipe competente".
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Oficina PreparatOria realizadas em Campinas no 1AC (eve como ponlo central a
elaboraçao de projetos

REUNIAO DE AVALIAçAO DO CONTRATO DE GESTAO
ACONTECEU EM BRASILIA NAS DEPENDENCIAS DA ANA

A reuniAo de avaliaçao do contrato de gestao - estabelecido entre a Agenda Nacional
de Aguas e a Fundaçao Agenda das Bacias PCi - ocorreu no dia 21 de fevereiro para
verifkaçao do andarnento do contrato que estabelece anualniente metas que devern ser
curnpridas a Em de que as mesmas possam garantir o born andarnento da entidade e sua
equipe.

Diretoria da Agéncia das t3acias PCJ esteve em Brasilia para reuniao dc acompanhamento do
contrato de gestao
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REUNIAO PLENARIA DOS COMITES PCJ FOJ REALIZADA EM
PIRACICABA

No dia 27 de marco de 2013 foi realizada em Piracicaba a 11a Reuniao Ordinãria dos Cornites
PCJ. 0 evento sera na Faculdade Anhanguera de Piracicaba a partir das 9h30. Na abertura foi
veiculado mais urn programa 0 Valor ca Ague - exibido quinzenalrnente na TV PCJ.

Na oportunidade, foram deliberados os seguintes assuntos: posse dos novas membros eleitos
ca Sodedade Civil (usuarios e organizaçOes civis) e indicados pelos órgos governamentais
(municipios, estados e Uniäo); eleiç6es e posses de: Diretorias dos Comités PCJ; municipios corn
direito a voto nos plenários; membros ca CT-PL; representantes no CRH/SP, CONESAN/SP e
Conselho Estadual (SP) de Mudanças Climaticas; Rede Brasil de Organisrnos de Bacias
Hidrograficas —REBOB e FOruns Nacional, Paulista e Mineiro de CBHs; aprovaçao do RelatOrio Anual
ca Situação dos Recursos Hidricos nas Bacias PCJ 2012 - ano base 2011; aprovação das
adequaçoes do CBH-PCJ quanta a participaçäo do segmento Universidades, Institutos de Ensino
Superior e Entidades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnalogico, vinculados a Administração
PUblica, nas Camaras Técnicas dos Comitës PCJ e 0 Premio Yarn de Comunicaçao.

4

Rcuniao Pleiuiria dos Comités PCJ rea]izadas em I'iracjcaba deliniu composicao dos membros e
diretoriaparao biênio 2013-2015
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INscRIçA0 BE PROJETOS OCORRE1J NAS DEPENDENCIAS BA
AGENdA DAS BACIAS PCJ

No mOs de abril ocorreu ernie as dias 10 a 3 das 8h as 17h00 a inscrig go de
empreendimentos de Dernanda Esporotânea, na Agenda das Bacias PCJ, para a fase de pre-
qualificação corn a entrega dos docurnentos constante dos documentos necessérios para a referida
inscriçao, conforme Deliberaçao dos Comites PCJ.

E, entre Os dias 4 a 18 de abril ocorreu a anáFse para a pré-qualificaçao dos
empreendirnentos pela Agenda das Bacias PCJ e Orgaos Licenciadores e Outorgantes.

Jé entre Os dias 19 de abril a 03 de rnaio ocorreu a anélise de pré-qualificaçao dos
ernpreendirnentos pelas Carnaras Técnicas dos Cornités PCJ.
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Workshop realizado pela
TNC em Atibaia discutiu
andamento do Produtor de
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Reakzado nos dias 14 e 15 de nialo em Atibaia 0 workshop Liçôes Aprendidas' que discutiu
0 Projeto Photo Produtor de Agua reuniu técnicos e especialistas durante dois dies para debater o
andamento do projeto que foi implantado em municipios das Bacias PCJ.

No evento, as participantes foram divididos em quatro grupos para avaliar o projeto em quatro
eixos, concepçáo, articulaçao, implementaçao e monitoramento.

A Fundaçào Agenda das Bacias PCJ representada pela Coordenadora de Prelates, Elaine
Franco de Campos, proferiu palestra coma forma de colaborar com as discussoes e apresentar
alternativas para o andamento do 'Produtor de Agua'.

4 n

ME- MI

=1..........
Coordenadora de Projetos da AgCncia PC] palcstrou cm Atibaia

CAMARA TECNICA BE SAUI)E AMBIENTAL REALIZOU
SEMDJARJO EM PINACICABA PARt DISCUTJR QUALIDADE DA

AGUA

Realizado no dia 24 de maio, 0 Seminário de SaUde Ambiental reuniu cerca de 200
pessoas na Camara Municipal de Vereadores de Piracicaba. 0 encontro sobre sauce
ambiental apresentou alternativas sobre a qualidade da âgua para abastecimento pUblico,
fornias de avaliação e verificaçao da sua qualidade, reuniu especialistas e técnicos para
exposição do tema durante o dia todo, ao final das apresentaçOes foi realizado urn debate
para esciarecirnento de düvidas do pCiblico.

As apresentaçOes do periodo da rnanha foram rnediadas peio Presidente do
Comdema Piracicaba, Renato Morgado. Os debatedores, Eduardo Mazzolenis (CETESB),
Eduardo Cuoco Leo (Agéncia das Bacias PCJ), Renato Rosseto (Sanasa Carnpinas) e
Marcos Assenburg (Aquapolo) reforçaram em suas falas a importãncia do gerenciarnento
adequado dos recursos hidricos.

No periodo da tarde, a mediadora dos debates foi a Diretora da Divisao Regional de
SaUde de Piracicaba, Cleia Bauer.



Agenda dasBacias PCJ

Os debatedores falaram sobre 0 tema, Piano de Segurança da Aqua e as manancials
regionais Para abastecirnento pUblico.

o assunto foi exposto p01: Luiz Sergio Ozario Valentim (Diretor T(knico da Divisào
de Açoes de Melo Ambiente SES - SP), Mariely Daniela (Departamento de Vigilancia em
SaUde Ambiental e SaUde do Trabaihador do Ministério da Saüde) e Gisela de Aragão
Umbuzeiro (Facuidade de Tecnologia - Unicamp).

Prornover a discussao do terna foi uma forma de levar a população e aos técnicos
que cuidarn da aqua para abastecimento pUblico dos municipios a oportunidade de que as
pessoas que dependem da âgua para viver entendam porque esta deve apresentar
quandade quimica e biologica, a que garantirá a segurança ahrnentar da popuiaçaa.
Acrescenta-se ainda, a preocupaçao quanto a real qualidade da água, urn bern precioso do
cidadao.

Vale ressaitar que nas Bacias PCJ, os Comites das Bacias Hidrogréficas dos nos
Piracicaba, Capivari e Jundiai, Comites PCJ, promovern a participação do Poder PUblico,
dos Usuários e das Cornunidades, na gestäo dos recursos hidricos, atuando como um
'Parlarnento das Aquas'. E, dada a intensidade de utilização e reutilização das aquas nos
Cornitês PCJ, instituiu-se urn grupo de trabaiho denominado Câmara Técnica de Sauce
Ambiental (CT-SAM) cujas principais atribuiçoes são: aumento e integraçao, quanta a
detecção de fatores que influenciam a quandade dos recursos hidricos.

A responsabilidade dos Comites PCJ é organizar e orientar processos decisôrios e
participativos a fim de assegurar beneficios Para todos os usurârios de recursos hidricos das
Bacias PCJ, buscando avaliar a quantidade e quandade de aqua disponivel e as
necessidades caracteristicas dos diversos usuários de rnodo a garantir seu uso racional.

Plenario da Camara Municipal ficou lotado durantc scminário da CT-SAM.
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INTEGRANTES DA BACIA HIDROGR4FICA DO RIO PARDO
CONIITIECERAM A ESTRUTURA DOS COMITES ic

A Agéncia pas Bacias PCJ, recebeu no dia 27 de nab, o diretor-presidente Dioneb Minuzzi
Delevati, Verushka Goldschmidt Xavier e Julio César Salecker, integrantes da diretoria do Cornite da
Bacia Hidrografica do Rio Pardo (RS). 0 encontro teve a finalidade de apresentar de forma objetiva a
estrutura organizacional da Agéncia pas Bacias PCJ e Os Comités PCJ e mostrar como sac
deliberados recursos pare investirnentos em projetos e obras nas Bacias PCJ.

Participaram do encontro, a Diretora Técnica e Presidente em exercicio, Patricia Gobet de
Aguiar Barufaidi; 0 diretor Administrativo e Financeiro, Sergio Razera; 0 Coordenador Administrativo,
lvens de Oliveira; o Coordenador de Sistema de InformaçOes, Eduardo Cuoco Leo; a Coordenadora
do Sistema de Apoio ao Sistema de Gestão dos Recursos Hidricos, Vanessa Cristina Bortolazzo
Longato. Alérn do secretario-executivo dos Comités PCJ, Luiz Roberto Moretti, que iniciou a reuniäo
exphcando a estrutura dos Comités PCJ e dos Plenarios, as fornias de captacão de recursos e
instrumentos de gestâo, mostrando todo 0 trabalho realizado pelos ComitOs PCJ que prima pela
transparéncia de dados, que estäo disponiveis online, no site dos Comités PCJ -

A'w.comitepci .sn.qov.br e w'w.aoenciaDci,orq,br.
Posteriorniente, 0 Diretor administrativo e financeiro da Agéncia PCJ, Sergio Razera,

esclareceu dUvidas em relação aos projetos em andamento, diferenças legislativas entre os Comites
estadual (CBH-PCJ) e federal (PCJ FEDERAL).

Eduardo Leo, Coordenador de Sisternas de Informaçoes, logo em seguida apresentou 0
Piano de Bacias PCJ a diretoria do Comite Pardo, que cornpreendeu todos Os desafios enfrentados
pela Agéncia PCJ e Comités PCJ para atendimento das metes ate o ano de 2020 corn proposta de
efetivaçao do enquadrarnento dos corpos d'água ate 2035.

No dia 28 de maio, houve mais urn encantro intermediado pelo Coordenador administrativo da
Agéncia PCJ, Ivens de Oliveira, sobre o tuncionamento da Administraçao dos Recursos Financeiros
da Secretaria Executiva, encerrando assim a programaçao.
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CAMARAS TECNICAS DOS COMITES PCJ ELEGEM NOV05
COMPONENTES

Os Comites PCJ escoiheram entre as dias 3 e 7 de junho, membros das Camaras Técnicas
dos Comites PCJ. Os encontros coordenados pelo secretario-executivo dos Comités PCJ, Luiz
Roberto Moretti, pela Coordenaçao de Apoio ao Sistema de Gestao dos Recursos Hidricos e
colaboradores da Agencia das Bacias PCJ, foram sediados em Piracicaba, no AuditOrio do Armazem
14 do Engenho Central.

As reuniOes tiveram como objetivo eleger Os novos coordenadores, cordenadores-adjuntos e
secretários de suas respectivas Câmaras Técnicas e oficializar a posse de seus membros para
gestão de 2013-2015; definir as agendas para as prôximas reuniöes e aprovar atas de encontros
realizados anteriormente.

Integrarites das Cániaras Técnicas dos Cornités PCi conhecem a dinainica de trabaiho
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Foram eleitos Coordenadores, Coordenadores-adjuntos e secretáos para as 12 CTs.

n
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No dia 2 de juiho foi realizada em Piracicaba, a coletiva de imprensa para 0 lançarnento do
Premio Yara de Comunicaço 2013. 0 evento que ocorreu nas dependencias do Buffet Andarela
reuniu representantes dos Comites PCJ, Agncia das Bacias PCJ ejornalistas.

Os Comités das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai completam em
2013 duas decadas de intenso trabaiho no sistema de gestâo dos recursos hidricos. Ha 20 anos, Os
Comites PCJ acompanham e avaliarn as politicas e tomadas de decisOes em beneficio das Bacias
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundial (Bacias PCJ).

Vale lembrar qua alem ca comemoraçäo dos 20 anos de instalaçao do Comite das Bacias
Hidrogréficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai (CBH-PCJ), este ano também se comemorou Os
10 anos de instalaçâo do Comitè das Bacias Hidrograflcas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial
(PCJ FEDERAL) e as 5 anos de instalaçao do Comite das Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba-
Jaguari (CBH-PJ).

Coletiva de lançamento do Prêmio Yarn de Coinunicaçao 2013

PREFEITA DE PIRACAIA CONHECETJ 0 TRABALHO PA AGENdA
DAS BACIAS PCJ

No dia 11 de juiho esteve em Piracicaba para conhecer mais detalhadamente o
trabalho desenvolvido pela Agéncia das Bacias PCJ, a prefeita de Piracaia - SP, Teresinha
das Graças da Silveira Peçanha.

0 encontro reuniu tOcnicos da Agenda para discussao sobre o andamento dos
trabaihos do Canal de Piracaia e outras demandas.
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Diretoria da Agenda PC) e ComitCs PC) rcccbeu prefeita de Piracaia

PRES]DENTE BA BAC.I.A FHDROGRAFICA DO RIO GRAVATA!
CONHECEU A AGENdA PCJ

No dia 23 de juiho esteve na Agenda das Bacias PCJ, 0 Presidente do Comité de
Gerenciarnento da Bacia Ridrografica do Rio Gravatai, Paulo Robinson cia Silva Samuel, o Cornitê do
Rio Gravatai tern 23 anos de existéncia, tendo sido o primeiro Comité do Estado do Rio Grande do
Sul a ter concluido o seu Piano de Bacia na integra.

0 encontro nas Bacias PCJ contou corn a presença de técnicos ca Agéncia das Bacias PCJ
que exphcararn 0 funcionamento da entidade e a dinãmica estabelecida pare atender aos CornitOs
PCJ, o Piano das Bacias PCJ 2010 a 2020 corn efetivação do enquadrarnento dos corpos d'Agua ate
2035.

Além disso, Paulo R. da S. Samuel conheceu a estrutura administrativa cia entidade e Os
desdobramento do trabaiho dos profissionais ca Agenda PCJ.

Diretoria cia AgCncia das Bacia.s PC) e lécnicos recebcu representante
do Conuté do Rio Gravalai
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CAMARAS TECNICAS DOS COMITES PCJ REALIZARAM
ENCONTRO PARA DISCUTIR PLANO DE TRABALHO

No dia 26 de juiho nas dependencias da Sanasa em Campinas foi reaflzado urn
encontro corn os novos integrantes das Cãrnaras Técnicas dos Cornites PCJ pare discussâo
do Piano de Trabaiho que compreende o biênio 2013-2015.

Integrantes das 12 Camaras TAcnicas dos Cornites PCJ discutirarn 0
encaminharnento dos trabaihos para o periodo citado a fim de equacionar as diversas
demandas dos mais variados segmentos que participarn das CTs representando a
sociedade.

Aléni disso, foram discutidos outros temas como a participaçao dos membros das
Camaras Técnicas em encontros - como o ENCOB - que prornove troca de conhecirnento e
experiências na area de gestäo dos recursos hidricos.

0 secretário-executivo dos Cornites PCJ, Luiz Roberto Moretti, explicou 0
funcionarnento das 12 Câmaras e as atribuiçOes de cada urna Para a born andamento dos
trabaihos dos Comites PCJ.

Secrctario-cxccuiivo falou para as integranles das CAmaras Técnicas dos
Coniitês PCi.

PROJIETOS BASICOS DAS BARRAGENS PEDREIRA E .DUAS PONTES
FORAM ENTREGUES

No dia 30 de juiho, foram entregues no Gabinete do Secretãrio de Sanearnento e Recursos
Hidricos do Estado de Sao Paulo, Edson de Oliveira Giriboni, as Projetos Básicos das Barragens de
Pedreira e Duas Pontes.

Estiverarn presentes na entrega do docurnento o Presidente do CBH-PCJ e PCJ FEDERAL,
Sr. Gabriel Ferrato dos Santos, Prefeito de Piracicaba; a Vice-Presidente do CBH-PCJ, Sr. Marco
Antonio dos Santos; a Secretàrio-executivo dos Comites PCJ, Sr. Luiz Roberto Moretti e a Diretora-
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presidente em exercicio da Agencia PCJ, Sra. Patricia Gobet de Aguiar Barufaldi. Tambem
prestigiaram 0 evento Os senhores Francisco Nascimento Brito, prefeito de Embu das Aries e
presidente do CBH-AT e o Sr. Richard Hiroshi Ouno, da CETESB, representando 0 Secretário
Executivo do CBH-AT.

As copies dos projetos básicos das barragens Pedreira e Duas Pontes foram entregues
diretamente ao Secretario de Saneamento e Recursos Hidricos do Estado de São Paulo, Sr. Edson
de Oliveira Giriboni, e ao Superintendente do Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado
de Sao Paulo (DAEE), Sr. Alceu Segarnarchi Jr. e foram solicitadas as providéncias necessãrias
visando 80 prosseguirnento dos estudos, aos licenciamentos cabiveis e a viabilização dos recursos
financeiros necessãrios a implantação das duas barragens propostas, tendo em vista o coniprornisso
pCiblico firmado pelo Excelentissimo Governador do Estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin,
perante Os Cornites PCJ, durante a realização do "1 0 SimpOsio dos Cornites PCJ - Gestão das Aguas:
Construindo urn Futuro Sustentével", ocorrido na cidade de São Pedro, em 31/07/12. Os Comités
PCJ, desde a sua instalação, em novembro de 1993, vém enfrentando o problerna cia disponibilidade
hidrica (qualitativa e quantitativa) nas Bacias PCJ, destacadamente a jusante do Sisterna Cantareira.

A partir de 2006, corn o apoio financeiro cia empresa Petroleo Brasileiro S.A./Petrobras,
devido a arnpliaçao da vazão outorgada a essa ernpresa, foram intensificados as estudos visando a
construçao de barragens a jusante do Sistema Cantareira.

Recentemente, foram concluidos os projetos basicos das barragens Pedreira e Duas Pontes,
pela empresa Projectus Consultoria Lida., Os quais foram submetidos a analise e aprovação das
Cãmaras Tecnicas de Monitoramento Hidrologico e de Planejamento, dos Comitês PCJ.

Enlrcga dos Prjctos Básicos de duas harragens contou corn a
partieipayao do autoridades e integrantes dos Cornitãs PCi
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RENOVAçAO DA OUTORGA DO SISTEMA CANTAREIRA JA TEM

AGENDA DEFINIDA

Em reunião realizada na quarta-feira 7 de agosto, nas dependncias da Agenda Nacional de
Aguas (ANA), em Brasilia, foi debatido a calendario e o material tecnico de referëncia pare apoiar as
discussOes sabre a renovaçâo da outorga do Sistema Cantareira.

Participaram das discussoes, a Prefeito de Piracicaba e Presidente dos Comités PCJ Gabriel
Ferrato; a Diretor-Presidente da Agencia Nacional de Aguas, Vicente Andreu Guillo; a Secretario de
Saneamento e Recursos Hidricos de São Paulo, Edson Giriboni; 0 Superintendente do DAEE-SP,
Alceu Segamarchi Jr. e a Prefeito de lndaiatuba e Presidente do ConsOrcio PCJ, Reinaldo Nogueira.
Também participaram demais dirigentes dos Cornites PCJ, da AgOncia das Bacias PCJ do ConsOrcio
PCJ e tOcnicos dos Orgãos envolvidos (ANA, SSRH e DAEE).

0 material técnico de referencia reüne as informaçOes máis relevantes e atualizadas para
embasar as discussOes, quais sejam: a caracterização do sistenia; a outorga emitida em 2004; dados
hidrologicos e de operação; estimativa de demandas de aqua; dados de qualidade; balanço hidrico e
cenãrios de referencias.

Para a presidente dos Comitês PCJ e prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato, "a discussão foi
muito importante, pois estabeleceu um calendário, possibilitando a participacao de todos as
envolvidas no assunto, sendo que as ComitOs PCJ já mobilizaram suas cãmaras técnicas e a Agência
das Bacias PCJ pare a estudo do assunto a, cam a "documenta de referência" fornecida pelos Orgâos
gestores (ANA e DAEE), a discussao se dará sob as mesmas bases técnicas, fato este que não
existia em 2004".

Ao final da reunião foi aprovado a seguinte calendário de discussôes: ate S de novembro de
2013 as entidades envalvidas, incluindo as Comités PCJ e 0 Comité do Alto Tietê, devem encaminhar
sugestOes e justificativas sabre a outorga. De 9 de novembra de 2013 a 6 de dezembro de 2013 as
Orgäas outorgantes (ANA, DAEE/SP e IGAM/MG) devem compilar as dadas e apresentar a prapasta
base para as trabalhas e para novas discussoes nos comitës de bacias. Ate a dia 22 de marco de
2014 devera ocorrer a conclusão do processo. 0 material técnico de referenda esté disponivel nos
sites: www.comitespcj.org.br e w.agenciapcj.org.br .

Reunião realizada na ANA definiu agenda para
renovaçäo da outorga do Sisterna Cantareira	 58
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CAMARAS TECNICAS DOS COMITES PCJ DISCUTEM
CALENDARIO PARA A RENOvAçAO DA OUTORGA DO SISTEMA

CANTAREIRA

Em reunião realizada no dia 13 de agosto, nas dependencias da Agenda das Bacias PCJ em
Piracicaba representantes das 12 Câmaras Tecnicas dos Comités PCJ discutiram entre outros
assuntos, o cronograma de trabalbo pare atendimento a renovaçao da outorga do Sistema
Cantareira, qua expire em 2014.

o objetivo das Câmaras Técnicas dos Comités PCJ foi cumprir 0 cronograma acordado em
reunião realizada no dia 7 de agosto, nas dependências da Agenda Nacional de Aguas (ANA), em
Brasilia, quando foi debatido 0 calendérlo e o material tecnico de referencia pare apoiar as
discussdes sobre a renovaçäo da outorga do Sistema Cantareira,

o calendario de discussOes aprovado na Agéncia Nacional de Aguas ja havia definido as
seguintes datas: ate s de novembro de 2013 as entidades envolvidas, incluindo Os Comités PCJ e o
Comité do Alto Tiete, deveriam encaminhar sugestöes e justificativas sobre a outorga. De 9 de
novembro de 2013 a 6 de dezembro de 2013 05 ôrgãos outorgantes (ANA, DAEE/SP e IGAM/MG)
deveriam compiler Os dados e apresentaram a proposta base para os trabalhos e pare novas
discussOes nos comitês de bacias. Ate o dia 22 de marco de 2014 devera ocorrer a conclusão do

TO CO S 5 0

Coordenadores da CTs elaboraram agenda para discussão de outorga

CONFERENCIA REGIONAL DO MEIO AMBIENTE FOI REALIZADA
EM PIRACICABA

0 professor Paulo Affonso Leme Machado fez palestra de abertura sobre a Politica Nacional
de Residuos SOlidos - Lei 12.305, durante a 2 Conferëncia Regional do Meio Anibiente que ocorreu
em Piracicaba.

Na sequOncia, foi profeuida uma palestra pelo gerente da Agéncia Ambiental de Limeira
(CETESB), Adilson José Rossini, sobre a disposiâo dos residues sôlidos nas Bacias PCJ. Adilson
chaniou a atençâo para 0 fato de qua na regiäo das Bacias PCJ hoje já temos um cenário mais
confortãvel, pois as politicas püblicas tern incentivado a coleta seletiva e outras formas do
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aproveitamento de materials recicláveis, fator que contribul para a minimizaçao dos prablemas
envolvendo aterros sanitários e lixOes.

A 2 ConferOncia Regional do Meio Ambiente (CRMNPCJ) realizada em Piracicaba no dia 30
do agosto reuniu cerca de 200 pessoas na Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP/FUMEP).
Pramovida pelos CornitOs PCJ corn apoio da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente da Prefeitura do
Municipio de Piracicaba, a conferencia teve corno terna central: A Politica Nacional de Residuos
Sólidos".

Alberta a comunidade em geral, a canferencia teve por objetivo debater a implementaçao da
Politica Nacional de Residuos SOlidos, corn base em quatro eixos temãticos: a produção e consumo
sustentáveis; a reduçao dos impactos ambientais; a geração de emprego e renda e a educaçäo
ambiental. Para cada eixo temático se forrnou urn grupa de trabalho, que teve urn orientador e urn
relator para conduzirern a discussão, coletarem propostas, submete-las a votaçao e encarninha-las a
Cornissäo Organizadora Regional, pare serern submetidas a Plenaria.

A 2a Conferencia Regional de Meio Arnbiente/PCJ elegeu, ainda, delegados, par segmentos
(poder pUblico, sociedade civil e setor ernpresarial) e encarninhou ate 20 propostas a Conferencia
Estadual do Meio Arnbiente.

kTL?az :j
Conferéncia Regional do Meio Ambiente discutiu ternas da atualidade sobre a

questSo ambiental

Grupos definirarn delegados para representar Piracicaba
Conlerencia Estadual de Meio Ambiente
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No dia 2 de setembro teve iniclo na Agéncia das Bacias PCJ a primeira discussào sobre
DeclaraçOes Corporativas. Os trabaihos conduzidos pelo psicOiogo Merando Santana Boaventura
pretence elencar a Missão, Visao de Futuro e Os Valores da Agenda das Bacias PCJ.

0 trabaiho esta sendo desenvoivido pelos diretores e coordenadores corn a objetivo de fixer
as pontos que deverao nortear as trabaihos da Agenda das Bacias PCJ ate 2035 - horizonte do
Piano das Bacias PCJ.

4

Trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Acompanhamento sobre Dec!araçoes
Corporativas leve infcio em setembro

AGENdA DAS BACIAS PCI FIRMOL PARCERIA COM A FUMEP

0 Curso de Especializacao em Gerenciamento de Recursos Hidricos, prornovido peia
Fundaçao Municipal de Ensino de Piracicaba (FUMEP), em Piracicaba, tern por objetivo quahficar e
especiahzar profissionais das mais variadas areas do conhecimento para atuarem em sistemas,
processos e funçoes definidos nas Politicas de Gerenciamento de Recursos Hidricos vigentes no
Brasil. 0 terna "recursos hidricos" não O novo no Brasil.

Contudo, o atuai Sisterna de Gerenciamento de Recursos Hidricos esté em processo de
impiantaçao em todo o territôrio brasileiro. A primeira iegislacão estaduai sobre o tema é a de São
Paulo (Lei n o 7.663, de 1991), sendo 0 ComitO das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari
e Jundial (CBH-PCJ) o primeiro a serimpiantado no pals, em novembro de 1993.

E nesse contexto que a proposta deste curso está inserida, corn vistas a propiciar ao pübhco
dos sistemas de gerenciamento de recursos hldricos a aprirnoramento dos conhecirnentos e das
tecnicas de gerenciamento de recursos hidricos, para a meihoria da qualidade das decisOes e das
açOes, em todos as nEveis de atuação.

Acreditando na busca pela de quahticaçao e conhecimento, a Fundaçao Agéncia das Bacias
PCJ, firmou parceria corn a FIJMEP, pois entendeu quo este seria o momento ideal para oferecer aos
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seus funcionarios e aos mernbros das cémaras tecnicas dos Comités PCJ a oportunidade de uma
especializaçao na area de recursos hidricos.

Assim, 0 Curso de Especialização em Gerenciamento de Recursos Hidricos da FUMEP, corn
duraçao de dois anos, jé previsto o prazo pare entrega do trabaiho final para a sua conclusão,
reconhecido pelo Conseiho Estadual de Educaçâo de São Paulo, corn urna grade cuidadosamente
montada e urn quadro de professores corn titulação de mestres e doutores se mostrou apto a abordar
Os diversos aspectos da gestão dos recursos hidricos atendendo a demanda de capacitação dos
membros dos Comités PCJ, nos moldes aprovados no PAP PCJ 2013-2016.

As aulas quinzenais ocorreni em Piracicaba sempre as sextas-feiras apos as 19h00 e aos
sãbados das 8F100 as 18h00. Os alunos vém de diversas partes das Bacias PCJ para estudar a
gestão dos recursos hidricos. Sidnei José da Rosa encara horas de estrada de Itapeva (Minas
Gerais) ate Piracicaba, forrnando esse primeiro grupo de 13 alunos, que esta empolgado corn o
curso, que teve inicio em marco de 2013.

Especializ.acao em recursos hidricos garantc cxperiência e troca de conhecimento em
Universidade do Piracicaba (EEP/FUMEP)

COMITES PCJ REALIZARAM 0 1° 1NTERCAMARAS PARk DEBATER A
RENOvAcAO DA OUTORGA DO SISTEMA CANTAREIRA

Os Comites PCJ (CBH-PCJ, PCJ FEDERAL e CBH-PJ) realizaram, em 17 de setembro nas
dependéncias do DAE Jundiai, 0 1 0 INTERCAMARAS; atividade que discutiu a renovação da outorga do
Sistema Cantareira.

o evento teve a participaçao de cerca de 200 pessoas entre representantes dos Comitês PCJ
e entidades parceiras que atenderam ao calendario definido em reunião na Agéncia Nacional de Aguas.

o Coordenador da Camara Técnica de Monitorarnento Hidrologico dos Cornites PCJ, Astor
Dias de Andrade falou sobre as regras operacionais do Sistema Cantareira, as discussôes para a
aprovação da outorga atual, o Banco de Aguas e outros assuntos pertinentes ao tema. Vale ressaltar que
o processo histOrico que definiu a outorga ern 2010 teve inicio ern 1974.

Eduardo Cuoco Leo, Coordenador de Sisterna de lntorrnaçães da Agéncia das Bacias PCJ,
tambem colaborou corn a apresentaão e cornentou alguns pontos sobre 0 Plano das Bacias PCJ 2010 a
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2020 que apresenta cenários tendencisis de cresdmento populacional e demanda de àgua para as Bacias
PCJ corno urn todo, sendo que tal cenärio fol modelado para urn quadro de ponderação e urn cenário que
exigiria malor quantidade de água. Ressalta-se que desde a aprovação do Piano, em 2008, ate hoje,
houve urn censo dernografico que trouxe inforrnaçoes relevantes para as Bacias PCJ, já qua a censo
aponta uma tendéncia de crescimento populacional acelerada na região.

A Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Monitoramento das Aguas do IGAM - instituto
Mineiro de Gestao das Aguas, Jeane Denies de Carvalbo, também apresentou dados sabre a parcela
mineira das Bacias PCJ, corn as cinco municipios de Minas Gerais que integram as Bacias PCJ, Extrerna,
Camanducaia, Toledo, Itapeva e Sapucai Minim, sobretudo, os dais corn major desenvolvimento, Extrerna
e Camanducaia, qua ja apontarn dernanda crescente de ãgua tanto pare a abastecirnento coma para a
indCistria. 0 encontro que reuniu vários segrnentos das Bacias PCJ foi a primeiro momenta para
discussOes sabre a renovaço ca outorga do Sisterna Cantareira.

10 Inlercámaj-as realizaclo em Jundiai deu inidio aos debates sabre a Renovacâo
da Outorga do Sistema Cantareira

AGENdA DAS BACIAS PCJ REALIZOU APRESENTAçA0 PARk INiCTO
DOS TRABALHOS DE ELABORAçAO DOS PLANOS MUNICIPATS BE

SANEAJVIENTO BASICO

Agencia das Bacias PCJ reahzou apresentaçâo, no dia 25 de seternbro, do piano de trabaiho
das empresas que estao elaborando as Pianos Municipais de Sanearnento Bãsico dos municipios das
Bacias PCJ que ainda nao possuern o PMSB.

0 trabalho e resultado de urna pesquisa realizada em rneados de 2012 pela Agöncia das
Bacias PCJ para saber quais erarn as rnunicipios ca area de abrangOncia das Bacias PCJ que ainda nâo
haviarn elaborado seus Pianos Municipais de Saneamento Básico.

Ressaltarnos entào que de rnodo geral a pesquisa realizada pela Agenda PCJ, identificou 24
rnunicipios que demandavam o PMSB - Rafard, Elias Fausto, JaguariOna, Charqueada, Louveira, Jarinu,
Valinhos, Morungaba, Born Jesus dos Perdoes, Nazaré Paulista, Vargem, JoanOpolis, Pedra Bela, IpeUna,
Saltinho, Toledo, Tuluti, Bragança Paulista, Itatiba, Pinhalzinho, Extrema, Itapeva, Carnanducaia e
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Sapucal-Mirim.
Diante deste quadra, a Fundação Agenda das Bacias PCJ ponderau que era preciso auxihar

as munidipios na eiaboração do já citado Piano Municipal de Sanearnento Básico, jé qua se trata de urna
exigOncia da lei n° 11.405/2007, a qual determina que todos Os municipios precisarn ter a lei aprovada ate
dezembro de 2013, a firn de que possarn captar recursos financeiros junta ao gaverno federal para
investimento em obras e projetos de saneamento basica.

Todos as trãrnites para apravação da citada lei e apravaçâo do Piano Municipal de
Sanearnento Bãsico (PMSB) dos municIpios serão aconipanhados peios procuradores do Ministério
PUbhco da região corn preendida peias Bacias PCJ, a processo dernandara inclusive, audiencias püblicas
nos niunidipios.

Identificada, portanto, tais dernandas e visando cooperar corn as municipios, a Fundaçao
Agenda das Bacias PCJ eiaborou urn terrno de referenda - baseado em técnica e preço - para
contratação dos Pianos Municipais de Sanearnento e Piano de Gestao Integrada de Residuos SORdos. 0
processo finalizado no dia 16 de setembro. Sendo que a empresa B&B Engenharia Ltda foi a vencedara
dos Lotes 1, 2e 3. F a empresa MS Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda fai a vencedara do Late 4.

Os referidas Lotes são: Late 1 (Rafard, Elias Fausto, Jaguariuna, Charqueada, Louveira e
Jarinu); Late 2 (Valinhos, Morungaba, Born Jesus dos Perdoes, NazarO Pauhsta, Vargern e JoanOpahs);
Late 3 (Pedra Bela, ipeUna, Saltinho, Toledo, Tuiuti e Bragança Pauhsta); Late 4 (itatiba, Pinhalzinho,
Extrema, itapeva, Carnanducaia e Sapucai-Mirirn).

Todas as atividades serão acampanhadas par urn Grupo de Trabaiho que sera cornposto par
profissionais da Agenda das Bacias PCJ e técnicas dos rnunicipias escoihidos entre as secretarias de
governo, saneamento, sauce, defesa civil, rneio ambiente, agricultura, educação, obras, habihtação e
organizaçöes civis reiacionadas aa terna.

Dinârnicu sobre os Pianos de Sanearnento l3ásico fai apresentada em Campinas

AGENdA PCJ RECEBE INTEGRANTES DO COMITE DO RIO
PARAIBA DO STJL

No dia 30 de setembro foi reahzada urna reunião de apresentaçaa da Agencia PCJ aos
representantes do ComitO das Bacias Hidrograficas do Rio Paraiba do Sul - CBH-PS.

Os responséveis peia apresentação foram a Secretario-executivo dos Cornites PCJ, Luiz
Roberto Moretti, a Diretora-Técnica da Agéncia das Bacias PCJ, Patricia Gobet de Aguiar Barufaldi, a
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Diretor Adrninistrativo e Financeiro, Sergio Razera, e tarnbern a Coordenadora de Apoio ao Sisterna
de Gestao dos Recursos Hidricos, Vanessa Bortolazzo Longato.

0 objetivo ca visita foi apresentar toda a histôria e o funcionarnento ca Agencia PCJ aos
membros do Cornite do Rio Paraiba do Sul, devido ao fato de estarern implantando urna agëncia de
água na região.

Luiz Roberto Moretti apresentou a histôria da irnplantaçao ca Fundaçäo AgOncia das Bacias
PCJ. Além de detalbar as leis, deliberaçOes, e açöes realizadas apôs a criaçäo ca Agenda.

Na parte final ca reunião foi apresentado o organograrna de funcionarnento e a infraestrutura
ca Agéncia PCJ pelo DiretorAdministrativo e Financeiro, Sergio Razera.

ESTUBANTE BE DOUTORADO RECEBE AUXJLIO BA AGENCIA PCJ
PARA TESE SOBRE RESIDUOS SOLIDOS.

Por sugestáo de urn professor, a doutorando ca Escola Politecnica da USP. Luciana
Spigolon, procurou a AgOncia das Bacias PCJ para receber auxilio e coletar dados para sua Tese de
Doutorado na area de logistica sobre residuos sOlidos.

0 encontro aconteceu no dia 20 de setembro, no oitavo andar da Agéncia PCJ, corn a
participação do Coordenador de Sisterna de InforrnaçOes, Eduardo Leo; e das Analistas Técnicas
Maria Eugenia e Helena.

Luciana Spigolon procura estudar rnelhor a localizaOo dos aterros sanitãrios pare consôrcios
rnunicipais. Sabendo que a Agenda poderia auxiliar corn as inforrnaçOes georreferenciadas.

A tese é irnportante, pois busca otirnizar Os locais dos aterros sanitários. Para isso, ela vai
considerar Os fatores econOrnicos e ambientais. Que devern auxiliar na gestão arnbiental da UGRHI
5, que e a parte paulista das Bacias PCJ.

Equipe da Coordenaçan do Sislerna de lnforrnaçoes recepcionou aluna de dnuiorado
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GOVERNO DO ESTADO APRESENTOU NAS BACIAS PCJ ESTUDO
QUE APONTA ALTERNATIVAS DE ABASTECtMENTO PARk A

MACROMETROPOLE PAULISTA

o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Aguas e Energia Elétrica
(DAEE), e sob coordenação das Secretarias de Estado de Sanearnento e Recursos Hidricos, Meio
Ambiente e Pianejamento e Desenvolvirnento Regional, contratou no ano de 2008 Os estudos do
Piano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hidricos pare a Macrometrópole Pauhsta, corn o
objetivo de anahsar aiternativas de novos rnananciais Para o suprirnento de água para a região ate o
ano de 2035.

o trabalho que foi concluido em 2013 fol apresentado na região das Bacias PCJ no dia 2 de
outubro, nas dependencias do IAC em Carnpinas.

Estiveram presentes na cerirnOnia Os representantes do grupo coordenador criado para a
condução e o acornpanharnento desses trabalhos, p01 rneio do Decreto n o 52.748/2008, Carrnern
Granziera, representante da Secretaria de Planejarnento e Desenvolvimento Regional; Rui Brasil
Assis, representante da Secretaria de Sanearnento e Recursos Hidricos e Laura Estela Perez,
representante ca Secretaria de Meio Arnbiente; alérn do operador do contrato, 0 representante do
Departarnento de Aguas e Energia Eletrica, Giuliano Deliberador e 0 Presidente dos Comites PCJ
(CBH-PCJ e PCJ FEDERAL), 0 prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato dos Santos a o Secretario de
Meio Arnbiente de Carnpinas, Rogério Menezes.

A apresentaçao do Piano foi reahzada inicialrnente por urn dos Diretores da Cobrape, Carlos
Alberto Pereira, que aponta: A discussäo sobre as alternatives pare abastecimento nesta região ca
Macrometropoie não se esgotarn neste rnornento, muito pelo contrario, ainda ternos urn longo
carninho pela frente de discussoes pare que consigarnos aprirnorar 0 suprirnento de égua dessa
região, sendo a égua urn insumo absolutarnente essencial para a qualidade de vida da popuiaçao e o
desenvolvirnento econOrnico da região corno urn todo, 0 nosso trabalho começou em novembro de
2008 e, encerrarnos agora, corn série de serninários retevantes do ponto de vista da importancia dos
recursos hidricos e ca disponibilidade de ague para esta região.

0 prirneiro foco do nosso trabaiho foi a cornpreensão de que nos deveriarnos nos concentrar
na ideia de garantir ate 2035-0 horizonte de pianejamento do trabaiho - a segurança hidrica dessa
região, porque logo no corneço dos trabaihos, nos verificamos que, ainda não havia, uma cultura na
gestäo de recursos hidricos voltada para a questao de entrentarnento dos periodos rnais criticos,
mais desfavoraveis hidrolágicos que ocorrem na região, quando se observa as series histOricas
hidrologicas disponiveis. Entao, o tow do nosso trabaiho foi este, como garantir a seguranca hidrica
para esta regiào".
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IV ENCOB REALIZADO EM CUIABA CONTOU COM
REPRESENTANTES DOS COMITES ic.

De 14 a 18 de outubro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi realizado o XV Encob -
Encontro Nacional de ComitOs de Bacias Hidrograficas que tern corno foco a busca de alternativas
para a boa gestão dos recursos hidricos. Uma das iniciativas brasileiras nesta luta é a criação dos
cornités de bacias hidrograficas.

Estiverarn participando do Encob representantes das 12 Camaras TOcnicas dos Comités PCJ,
Anualmente, 0 encontro reUne especialistas e técnicos do segmento ca gestào dos recursos hidricos
para discutir o processo de gerenciarnento dos recursos hidricos nas Bacias Hidrograficas do pals.

Em 2013 corn 0 terna "Cornités de Bacias: Porte para cooperação pelas águas" 0 encontro
reuniu centenas de pessoas pars debater assuntos pertinentes ao terna que preocuparn Os grandes
especialistas e revelam a maturidade dos Comites de Bacias Hidrograficas do Brasil.
Integrantes dos Comités PCJ cornentam que 0 ENCOB vem meihorando a cada ediçao e que Os
Comités PCJ destacam-se por seu pioneirismo no quesito irnplantaçao dos instrurnentos de gestao e
capacidade de consenso na tomada de decisoes, quando da utilizaçao de recursos advindos ca
cobrança pelo uso dos recursos hidricos, entre outras questoes pertinentes a gestao.

-	
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durante abertura do XV Encob

Representantes dos Comités PCJ e Agéncia das Bacias PCi durante a
XV Encob em Porte Alegre 67
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CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO DA FUNDAçAO AGENdA
DAS BACIAS PCJ SE REUNIRAM EM OUTUBRO

Neste quinta-feira, 10 de outubro, foi reahzada no AuditOrio do Museu da Ague em Piracicaba,
a 6a Reunião Extraordinãria do Conseiho Deiiberativo da Agencia das Bacias PCJ A abertura foi
realizada pelo Presidents do Conseiho, Luiz Roberto Moretti, que passou a paiavra sos diretores da
Agéncia das Bacias PCJ, Sergio Razera, Diretor Administrativo e Financeiro e a Diretora Tecnica e
Diretora Presiderite em exercicio, Patricia Gobet de Aguiar Barufaldi.

A Coordenadora de Projetos, Elaine Franco de Campos, informou a situação dos
empreendimentos contratados corn recursos do Fehidro e das cobrancas PCJ, bern como Os valores
desembolsados corn recursos da cobrança federal, desemboisados ate o mornento, totalizando
R$60.193.592,21 (sessenta milhdes, cento e noventa e trés mil e quinhentos e noventa e dois reais e
vinte e urn centavos), sendo que R$13.021.220,10 (treze rnilhOes, vinte e urn rnul e duzentos e vinte
resis e dez centavos) somente no exercicio de 2013.

Na sequencia foram deliberados Os seguintes assuntos: Piano de Trabalho 2014, sendo que
a Diretora Presidente passou a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro, SOrgio Razera, para
apresentação do Piano de Trabaiho da Agéncia das Bacias PCJ pars o exercicio de 2014. Se
comentou as principais atribuiçOes e desafios de cada coordenação e charnou os coordenadores pare
as devidas apresentaçOes. ApOs alguns cornentãrios o Piano de Trabaiho 2014, foi colocado em
votaço e aprovado por unanimidade.

Na sequencia, foi colocada ern discussao, a proposta orçarnentária 2014, corn remuneraçao
dos membros da diretoria. 0 Presidente do Conseiho, Luiz Roberto Moretti passou a palavra ao
Coordenador Administrativo, Ivens de Oliveira, que ressaltou a necessidade de aprovaçéo do
orçamento pars atender ao estatuto da entidade e fez os esclarecirnentos necessários,
destacadamente quanto aos hrnites iegais pars custeio da Agencia PCJ em relaçao a cobrança, que
serao pienarnente utulizados no exercicio de 2014. ivens cornentow que a previsão de receitas e de:
R$19.512,000,00 (dezenove rniihOes e quinhentos e doze mil reais) provenientes da cobrança
federal; rendirnentos financeiros da cobrança federal estirnados em R$4.500.000,00 (quatro milhöes e
quinhentos mil reais); R$18.970.000,00 (dezoito milboes e novecentos e setenta mil reais)
provenientes da cobrança estadual pauNsta e R$300.000,00 (trezentos mil reais) pare custelo da
Secretaria Executive dos Cornites PCJ oriundos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hidricos do
Estado de São Paulo), totalizando R$43.282.000,00 (quarenta e trés rnilhOes e duzentos e oitenta e
dois mil reais) de receitas. Desta previsâo de receita poderá ser utilizado pare 0 custeio da Agéncia
das Bacias PCJ o valor maxirno de R$3,997.900,00 (trés mulhOes e novecentos e noventa e sete mile
novecentos reals).

Na rnesrna data, 10 de outubro, o Conselho Fiscal da Agenda das Bacias PCJ realizou
reunião pare discutir as mesmas pautas, as quais foram acatadas pelos conseiheiros que, apOs a
aprovaão dos temas, elogiararn 0 trabalho da entidade e sue equipe.
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Conseiho Dehberativo aprovou Piano de
	 Conseiho Fiscal aprovou orçarnento da

Trabaiho da Agenda das Bacias PCi
	

Agenda das Bacias PCi Para 2014

RENOVAcAO DA OUTORGA DO SISTEMA CANTAREIRA FOl
DISCUTIDA NO CENTRO DE CONHECIMENTO DAS AGUAS EM

CAMIPINAS
A Camara TOcnica de Planejarnento dos Cornités PCJ consolidou no dia 25 de outubro, Os

itens pare Renovaçao da Outorga do Sisterna Cantareira, qua foram levados Para apreciação e
votaçäo em reunião plenària dos CornitOs PCJ no dia 7 de novernbro.

Dentre alguns pontos discutidos por representantes das Cãmaras Técnicas dos CornitOs PCJ,
que também contou corn participaçao dos prornotores do Gaerna PCJ, representantes do Ministerlo
PCiblico Federal, do ConsOrcio PCJ e de outras entidades das Bacias PCJ, tendo por base as
contribuiçOes recebidas das Cârnaras Técnicas de Aguas Subterraneas (CT-AS), de Educação
Ambiental (CT-EA), de Monitorarnento HidrolOgico (CT-MH), do Piano de Bacias (CT-PB), de
Proteçao e Conservaçáo de Recursos Naturais (CT-RN), de Saneamento (CT-SA), de Saüde
Ambiental (CT-SAM) e de Uso e Conservação da Aqua no Meio Rural (CT-Rural) e de outras
entidades, foram avaliadas a real necessidade de urn aurnento da disponibilidade hidrica nas Bacias
PCJ, conforme projeçôes do Plano das Bacias PCJ 2010-2020 e a necessidade de rnanutençäo da
gestao cornpartilhada das águas do Sisterna Cantareira.

Assim, foi elaborada proposta para clue a próxima renovaçào da outorga do Sisterna
Cantareira, vãlida a partir de 2014, conternple prazo de validade da outorga de 10 anos, ou seja, de
agosto/2014 a agosto/2024, corn revisäo em 5 anos; reforrnulaçao do Banco de Aguas" corn a
criaäo de urn lirnite superior para o volume de aqua nele armazenado, igual a 120 hm 3 , sendo que 0
volume assim reservado seré denominado "Reserve Estrategica'.

Outro ponto apresentado pelos participantes da construçao do docurnento, diz respeito a
SABESP clue deverà, apos a publicaçao da outorga, apresentar, aos Orgãos outorgantes e aos
Cornités PCJ, Pianos de Contingéncia e Emergência, pare situaçOes de cheias e estiagens, qua
contemplem a execuçäo, pela SABESP, de diversas açOes.

Além disso, pretende-se exigir da SABESP a instalaçäo, operação e rnanutenção de
equiparnentos de rnonitoramento dos niveis dos reservatOrios e dos dispositivos hidrâulicos de
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descarga de vazôes para jusante das barragens e de transferencia de vazOes para a bacia do no
Juqueri, corn os dados coietados automaticamente e transrnitidos on line, quando possivel, a Sala de
Situaçâo das Bacias PCJ, instalada na sede do DAEE/BMT em Piracicaba.

0 documento apresentou, enfirn, propostas de açOes, a serem executadas pela SABESP,
corn as seguintes Jinhas de atuação: controle de perdas em sisternas de distribuiçao de ãgua,
atendendo as metes do Piano de Bacias; recuperação de nascentes e de vegetaçäo ciliar, podendo
incluir açôes de pagarnento por serviços ambientais"; irnpiantação e operaçáo de sistemas
tratarnento de esgotos urbanos, cornpativeis corn o enquadramento dos corpos d'ãgua e diretrizes
estabeiecidas no Piano de Bacias; reUso de efiuentes hquidos urbanos; aproveitamento de água de
chuva; rnonitoramento hidroiOgico quah-quantitativo a jusante das barragens do Cantareira, corn
transrnissao telemetrica de dados coletados a Sala de Situaçao PCJ instaiada na sede do
DAEEIBMT. em Piracicaba.

Discussâo sobre Renovaçao da Outorga do Sistema Canlareira iolou auditOrio
do Centro de Conhecimento das Aguas em Campinas
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REUNIAO PLENARIA DOS COMITES PCJ REALJZADA EM
CAMPINAS NO GRENASA

Os ConhitOs PCJ reahzarn a 12 a Reunião Ordinària dos CornitOs PCJ, no dia 7 do dezertibro,
no Clube GRENASA, da SANASA (ETA 3 e 4), no municipio de Carnpinas.

O encontro foi transrnitido ao vivo através do site: rw.aenciapc,org.br e tratou dentre
outros, dos seguintes itens de pauta: apresentaçao e entrega dos Pianos Municipais de Recursos
Hidricos dos 05 municipios da bacia PJ (Minas Gerais); eieiçâo do representante supiente no
Conseiho Estadual de Saneamento (CONESAN) - Biênio 2013/2015; aprovação do Piano do
Trabaiho e Previsao Orçarnentária da Fundaçao Agência das Bacias PCJ, para 0 exerciclo 2014; a
indicaçao do Diretor-presidente e diretores da Fundação Agenda das bacias PCJ; aprovaçâo do
cronograma e dos critérios para a distribuiçäo dos recursos financeiros do FEF-IIDRO e das
Cobranças PCJ, relativos ao exercicio 2014; e a proposta dos Cornites PCJ referente a renovaçao da
outorga do Sistema Cantareira e outros assuntos pertinentes.

Dentre Os itens mencionados, aqueie corn major movinientaçio nos Uitinios meses 6 o qua
trata da apresentarao de docurnento, elaborado corn a participação de diversas entidades e rnernbros
das Carnaras TOcnicas dos Cornités PCJ, que sera votado em pienério, pelos mernbros dos Cornités
PCJ, que contem as propostas e justificativas qua deverao ser encaminhadas para a Agência
Nacionai de Aguas (ANA) e para 0 Departamento de Aguas e Energia Eletrica (DAEE), a fin de quo
possam fazer parte da Renovaçao da Outorga do Sisterna Cantareira, a qual, espera-se, atenda as
dernandas dos diversos segmentos, garantindo agua ern quantidade e de quabdade, sobretudo, para
Os rnais des milhoes do habitantes das Bacias PCJ

Reunião Plenthria dos Coinilés PCi foi realizada no Grenasa em Campinas
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EVENTO COMEMORATIVO AOS 20 ANOS DOS COMITES ic
HOMENAGEOU PERSONALIDADES QUE ATUAM NA GESTAO HA

DECADAS

No dia 22 de novernbro, nas dependencias do Espaço Beira Rio em Piracicaba, fol realizada
uma cerimonia qua hornenageou Os 20 anos dos Comites PCJ - 20 anos do CBH-PCJ; 10 anos do
PCJ FEDERAL e 5 anos do CBH-PJ. Corn a presença dos ex-dirigentes e a atual diretoria dos
Cornités PCJ, a celebração contou corn personalidades que trabaiharn pela gestão dos recursos

fr	
hidricos nas Bacias PCJ.

•Entre as presentes estavam, o deputado federal, AntOnio Carlos de Mendes Thame, que foi 0
10 presidente do PCJ e atuou par dois rnandatos (1993-1995/1995-1997) e que durante sua fala
cornentou: "0 major merito da instalaao do Cornite PCJ foi ter nascido da vontade e decisão das
bases da sociedade civil organizada, incanformada corn a situação existente e respaldada na
abertura poiltica que prapiciou o resgate da participação popular na discussão e encaminhamerito de
soluçöes para problemas prioritários".

Outro ex-presidente hornenageado foi a ex-prefeito de Lirneira, Pedro Teodoro KUhI, que
presidiu 0 CBH-PCJ entre 1997-1999, Pedro Teodoro, cornenta que: "a principal desafia quando
assumi a presidéncia do Cornite foi dar continuidade ao excelente trabatho iniciado pelo hole
deputada federal Mendes Tharne. 0 empenha de todos que trabalharam cornigo, principalmente
Eduardo Paschoalotti (vice-presidente) e 0 secretãrio Rui Brasil, perrnitiu a continuação da
estruturação do comité e viabilizou inUmeros projetos que vieram a favorecer as cidades que
cornpôem a nossa bacia".

o ex-prefeito de Rio Claro, Claudio Antonio di Mauro, qua presidiu 0 CBH-PCJ entre 1999 e
2001; 2001 e 2003; 2003 e 2005, tambem foi homenageado por sua passagern pelos Corn'rtOs e frisou
que: em verdade, fui Presidente do CBH-PCJ e depois conjuguei corn o PCJ FEDERAL. Ern prirneiro
lugar, tivernos que construir a aproximação entre as Comites PCJ e o ConsOrcio PCJ. Prefeitos de
Valinhos (VitOrio Antoniazzi), Piracicaba (Humberto de Campos) e Rio Claro (Clãudio Di Mauro),
tivernos a enorrne colaboraçaa do Comitë para atuar de maneira integrada. Esse clima amistosa e de
compreensão foi indispensãvel para todas as realizaçôes do periodo ern qua fui presidente'.

o ex-prefeito de Atibaia, atualrnente deputado estadual e ex-presidente do CBH-PCJ (2005-
2007/2007-2009), José Roberto Tricoli, encarninhou urna rnensagem enfatizando que: 'parabenizo a
todos por estes 20 anos. E, enfatizo que, com certeza o principal desaflo durante minha gestäo foi a
implantação da cobrança pelo uso dos recursos hIdricos. 0 trabalho de conscientizaçào real izado
pelos Cornites PCJ ern todos Os municipios foi decisivo para qua a cobrança fosse implantada.
Inclusive registrarnos corn fota quando 0 prirneiro cheque da cobrança foi entregue aos
Comités. Foram seis anos de debates ate chegarmos ao rnodelo ideal. Na verdade, 0 trabalho foi tao
bem planejado e justo que a cobranca fez todos as atores envolvidas se empoderarern de urna ação
efetiva para rnelhorar am bientalmente as condiçoes naturais dos nos qua carnpOern as Bacias PCJ.
Corn certeza tenha muito orgulho de ter feito parte dessa histOria no momento que estava corno
presidente".

o ex-prefeito de Piracicaba, Barjas Negri, também foi hornenageado, por sua relevante
atuação nos Cornités PCJ. Em sua fala, Barjas - que esteve a frente dos ComitOs por dois rnandatos
(2009 e 2011/2011 e 2013), disse: "Os Cornités PCJ, são, reconhecidarnente, a Parlarnento das
Aguas: as decisOes são tornadas de forma consensual, tados participam e estabelecem suas
decisOes em plenaria, sendo, portanto, urn sistema que perrnite a construção de alternatives para a
rnelhoria do sisterna de gerenciarnento de recursos hidricos nas Bacias PCJ como urn todo,
abrangendo a territOrio de 76 rnunicipios. Logo, a presidente precisa acompanhar tadas as tomadas
de decisoes a o andamenta dos trabalhos, de forma articulada corn todos as prefeitos das cidades
que compoern as Bacias, a firn de atender as demandas e atingir as metas que estão dispostas no
Plano das Bacias PCJ, documento que norteia as decisoes dos Cornités PCJ".
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E, ainda, o atual presidente do CBH-PCJ e PCJ FEDERAL, Gabriel Ferrato dos Santos, 0
prefeito de Piracicaba, antitriâo da noite, agradeceu a todos, comentando que: "esta noite, podemos
dizer qua estamos comernorando os resultados de muito trabaiho. Muitos das senhoras e dos
senhores presentes aqul, atuarn na area ha mais de 20 arias, pois, foi preciso uma articulaçeo
anterior a instalaçâo do primeiro cornite para que pudéssemos ter as tomadas de decisOes que
norteararn os rumos da gesto dos recursos hidricos nas Bacias PCJ. E, mais precisamente este
local em que estamos nos remete a urn tato histôrico muito significativo, porque eu, juntarnente corn
várias pessoas qua estao neste evento, estâvamos presentes aqui na Praça do Protesto EcolOgico
quando fizemos ato pela meihoria das condiçoes do rio Piracicaba. E, portanto, este tema nos
preocupa e nos move ha muitos anos, e porque sabernos que esta e uma luta importante pare as
cidades que compôem a grande regiao, charnada de Bacias PCJ'.

E, alem dos ex-presidentes citados, foram homenageados ainda, aqueles que participaram da
criação e instalação do ComitO Mineiro, entre eles, 0 ex-prefeito de Camanducaia, Célio de Faria
Santos, que encarninhou urna mensagem com a seguinte tale: "vãrios fatos marcararn a minha
passagem no CBH-PJ e destaco, entre eles, a convivOncia corn pessoas cuja rnissào e buscar
sempre a reestruturação do Sistema de Gestäo dos Recursos Hidricos nas Bacias PJ e PC.. E
impossivel falar do CBH-PJ sem interligã-lo so CHB-PCJ e PCJ FEDERAL, mas 0 qua se destacou
em nossos trabaihos foi a cobrança pelo uso da âgua dentro de uma visao mais estratégica e
futurista. Corn ela, tomou-se possivel visualizer mais investimentos na região das Bacias PCJ.
Destaco, ainda, o desenvolvimento do Piano de Bacias, que contemplou 0 enquadramento dos
corpos dãguas, que viabiUzou uma gestao descentralizada e participative, tornando este
procedimento possivel junto aos Conseihos de Recursos Hidricos. Finalrnente, enfatizo as
dificuldades financeiras e hmitaçoes de recursos, que, apesar disto, trouxerarn bans resultados, ainda
que parciais.

0 atuai presidents do CBH-PJ, Jefferson 8enedito Renno, esteve em Piracicaba prestigiando a
evento e em sua fala destacou que: 'a porçao mineira banhada pelas ãguas dos Rios Jaguari,
Camanducaia Mineiro e Camanducaia Paulista, engloba cinco municipios integrantes des Bacias
PCJ, constituindo o comrtO mineiro, do extremo sul de Minas Gerais, 0 CBH-PJ, o qual tenho a grata
alegria de presidir. Nossos cinco municipios tinharn demandas qua fehzmente estao sendo sanadas
face ao trabaiho integrado dos Comités PCJ (o CBH-PCJ, a PCJ FEDERAL e 0 CBH-PJ). Estávamos
sedentos por este animo que nos levou a acreditar que juntos podiamos crescer. E, era preciso,
tornar a qualidade de vida nos nossos municipios, Camanducaia, Extrema, Toledo, Itapeva e Sapucal
Mirim, cada vez meihor. Os investirnentos que precisavamos foram suplantados pelos recursos das
cobranças PCJ e por rnuito trabalho e força de vontade dos integrantes dos Comités PCJ, e da
equipe da Agencia PCJ'.

Todos os ex-presidentes e outros rnernbros da antiga e da atual diretoria foram iembrados
com especial carinho pelos presentes, sendo que aqueles que nao estiveram presentes foram citados
por seus colegas durante as discursos que lembraram sempre a lute e a dedicaçao de todos.

Vale ressaltar que secretário-executN'o, Rui Brasil Assis, comentou que: "considero o perlodo
de 1992 ate o inicio de 1999, quando tive a oportunidade de participar ativamente do processo de
organizaçao, instalação e funcionarnento do entao CBH-PCJ, coma urn dos mais importantes da
minha vida profissional. 0 desafio era estirnulante na medida em qua quase tudo era novidade, mas a
responsabilidade pelo pioneirismo sempre pesou muito em toda equipe envolvida".

E, por fim, o atual secretârio-executivo dos Comites PCJ, Luiz Roberto Moretti, agradeceu a
equipe envolvida no trabalho e salientou: Nào somos urna iiha. Precisarnos ter consciência e atitudes
integradas. Estamos telizes por esta noite e rnuito grato aos nossos colegas que nos ajudam a
realizar este trabalho tao irnportante para toda a sociedade que fazernos".
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Diretoria dos Cornités PCJ rcccbcu honienagens dos direlores da Agenda PCJ
durante evento de comenioraçao dos Cornités PCi

FLANO DIRETOR DE lu3coMPoslçAo FLORESTAL DAS BACIAS
PCJ COMEA A SER PLANEJADO

No dia 28 de novembro, foi reahzado o primeiro workshop do projeto para atuahzação do
Piano Diretor de Recomposiçao Fiorestai das Bacias PCJ. 0 evento foi reahzado no Anfiteatro do
Departarnento de Ciências Fiorestais do Escoia Superior de agricuitura Luiz de Queiroz - ESA-0,
sendo prornovido peia Agenda PCJ e a o instituto de Pesquisas e Estudos Fiorestais - IPEF.

Esse foi o prirneiro passo do projeto de dez meses para finaiizaçao do Termo de Referencia
do Novo Piano Diretor de Recomposiçäo Fiorestai das Bacias PCJ.
O professor doutor de Manejo de Bacias Hidrográficas da Esaiq, Silvio Frosini de Barros Ferraz, e a
doutora Engenheira Fiorestai do PEF, Maria José Brito Zakia, coordenararn Os debates.

Foram apresentados Os fundarnentos para atuahzaçäo do Piano Diretor e em seguida a
exposiçäo de sugestoes e esciarecimento de düvidas por parte dos participantes.
o Secretarlo-executivo dos Cornités PCJ, Luiz Roberto Moretti, tarn bern esteve presente e faiou sobre
a importância desses encontros. "Fiquel muito satisfeito corn a metodologia que estã sendo adotada.
Espero que possarnos chegar a urn produto que possa trazer beneficios para a sociedade. Todo 0
trabaiho desenvolvido no ämbito dos Comités pretence garantir meihorias a quandade de vida da
popuiaçâo', finahzou.
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Seniinãrio abordou Piano dc Reconiposiçào Florestal das Bacias PCJ
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EIA-RIMA DA BARRAGEM DE SANTA MARIA E APRESENTADO
AOS COMITES

A apresentação aos Comites PCJ do Estudo e Relatorio de Impacto Ambiental (ElA-RMA)
para a construçao da Barragem de Santa Maria da Serra aconteceu no dia 10 de dezembro, na sala
de reuniOes da Agéncia das Bacias PCJ, em Piracicaba.

0 diretor do IJepartamento Hidroviário do Estado de Sao Paulo (Orgão executor da obra),
Casemiro Tércio Carvaiho, por rneio de slides, detalhou aspectos do empreendimento, tais como fase
de implantaçao, instalaçao do canteiro de obras, relação de impactos ambientais e tanibém falou das
responsabilidades do Departamento Hidroviario. "0 transporte per hidrovia custa menos que 0
rodoviário a o ferroviário pare distâncias acima de 400 quilometros. Consequentemente, reduzirá a
quantidade de caminhOes carregados em circulaçáo pelas rodovias do Estado", explicou 0 executivo.

Membros da Geo Brasilis, empresa responsavel pela elaboraço do projeto, tambem
estiveram presentes. Assim como integrantes dos Comitês FCJ, Agenda PCJ, e Os promotores do
Grupo de Atuaçao Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema).

Barragew de Santa Maria da Serra tamhëm sera discutida no ambito dos Comiies PCJ
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RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PELOS COMITES PCJ:

Os Cornités PCJ vérn trabaihando na gestao dos recursos hidricos nas Bacias
Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai, aperfeiçoando a cada ano 0 conjunto
de procedirnentos que fornece as diretrizes gerais, subsidiando assim as tomadas de
decisoes e gerenciando Os conflitos dentro de sua unidade hidrográfica. As principais açôes
e colaboraçoes dos Cornités PCJ no anode 2013, foram:

• Realizar a renovação de rnernbros dos plenârios e das cãrnaras técnicas;
• Promover a debate das questOes relacionadas aos recursos hidricos das Bacias

PCJ;
• Articular a atuaçao e oferecer todo suporte administrativo, financeiro e têcnico, as

suas cãmaras técnicas;
• Promover reuniOes lntercãrnaras;
• Arbitrar, em primeira instãncia, os conflitos relacionados aos recursos hidricos;
• Articular, acompanhar e implementar o Piano das Bacias PCJ 2010-2020;
• Fornentar discussOes sobre a cobrança pelo uso de recursos hidricos no meio rural -

Cobranças PCJ:
• Aperfeiçoar os métodos e critérios de distribuiçao dos recursos do FEHIDRO e das

Cobranças PCJ;
• Promover discussOes e forrnular propostas para a renovação da outorga do Sisterna

Cantareira;
• Elaborar os Relatório de Situaçao dos Recursos Hidricos;
• Apoiar as niunicipios na gestão dos recursos hidricos;
• Participar do processo de licenciamento ambiental de empreendirnentos corn

significativo irnpacto nos recursos hidricos das Bacias PCJ;
• Participar em reuniöes dos Conseihos National, Estadual Paulista, Estadual Mineiro

de Recursos 1-lidricos;
• Realizar eventos para divulgaçao e debates de temas relacionados aos recursos

hidricos;
• Promover e cornemorar 05 20 anos de implantaçao do CBH-PCJ, as 10 anos de

irnplantaçâo do PCJ FEDERAL e os 05 anos do CBH-PJ através do PrAmio Yara de
Comunicaçâo.

Reunioes dos Comitês PCJ

São realizadas, em media, trés reuniOes anuais da instância maxima, nas Bacias
PCJ, sendo estas definidas corno plenárias dos Comités PCJ. As plenárias apresentarn-se
como urn dos principios orientadores a implantaçao de urn processo decisOrio participativo a
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fim de assegurar beneficios para toda a coletividade.
Nas reuniOes plenárias são deliberadas todas as açöes, regras e comprornissos que

as Cãrnaras Técnicas, tornadores, prefeituras, serviços de sanearnento, empresas, ONGs e
diversos membros da sociedade deverão cumprir frente a preservação e conservação dos
recursos hidricos da nossa região, bern corno, seus acertos institucionais.

No ano de 2013, os Cornites PCJ realizararn duas reuniOes plenârias. A primeira
reunião ocorreu em 27 de marco de 2013, no municipio de Piracicaba/SP. Ocasião que foi
realizada a posse dos novos membros dos Comites PCJ para os mandatos de 2013-2015
(CBH-PCJ e PCJ FEDERAL) e de 2013-2017 (CBH-PJ); foram realizadas eleiçOes e posse
das Diretorias dos Cornités PCJ, de representantes em Conseihos Estaduais de Minas
Gerais e São Paulo, na Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas - REBOB e em
Fôruns: Nacional, Paulista e Mineiro; foE aprovado o RelatOrio Anual da Situação dos
Recursos Hidricos nas Bacias PCJ 2012 - ano base 2011; foi aprovada adequaçOes no
estatuto do CBH-PCJ quanto a participaçao do segmento "Universidades, Inslitulos de
Ensino Superior e Entidades de Pesquisa e Desenvolvimento TecnolOgico", vinculados a
Administração PUblica, nas Cãmaras Tecnicas; e foi aprovado o Prêrnio Yara de
Cornunicação.

Em 07 de novembro de 2013, no rnunicipio de Carnpinas, ocorreu a 12a Reuniao
Ordinária dos Comites PCJ, qual terna principal foi a discussão de propostas dos ComitOs
PCJ, pare a renovaçao da outorga do Sisterna Cantareira que será realizada no ano de
2014. Na ocasião discutlu-se, tambérn, a Eieição do representante supiente no Conseiho
Estadual de Sanearnento (CONESAN) - Biènio 2013/2015; a Aprovação do Piano de
Trabaiho e Previsão Orçarnentária da Fundação Agéncia das Bacias PCJ, pare o exercicio
2014; a indicação do Diretor-presidente e diretores da Fundaçao Agéncia das bacias PCJ;
Aprovaçao do cronograma e dos critérios para a distribuição dos recursos financeiros do
FEHIDRO e das Cobranças PCJ, relativos ao exerciclo 2014, o Abatimento do "Valor OBO"
2014 previstos na cobrança pelo uso de recursos hidricos de dominio da União, nas bacias
hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundial, além de assuntos trabaihos durante
todo o segundo semestre de 2013.

Cámaras Técnicas dos Comitês PCJ

As Câniaras Técnicas dos Cornités PCJ são criadas através de DeliberaçOes
especificas dos plenarios dos Comites PCJ, para urn determinado fim e são regidas por
normas gerais instituidas pelos pienârios e por seus respectivos regimentos internos.
Atualmente os Comités PCJ contarn corn 12 Cãrnaras Técnicas.

A Dehberação que cria urna determinada Cãrnara Técnica, fixa suas atribuiçOes
especificas, sua cornposição e, se necessário, o seu tempo de duraçao. As Can,aras
Técnicas são equipes coiegiadas, de caráter consuitivo, podendo ser permanentes ou
transitOrias, compostas p or membros representantes de Orgãos ou entidades corn ou sern
participaçao nos pienérios dos Comites PCJ, formaimente indicados.

As Camaras Técnicas dos Cornites PCJ, contam ainda, no âmbito de seus trabaihos,
da constituição de grupos de trabaiho ou grupos de acompanhamento que discute, analisa,
acornpanha e consoFda diversos projetos e atividades.

Câmara Tecnica de Planejamento
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No ãrnbito dos Cornités PCJ foi constituida a Cãmara Tecnca de Plariejarnento (CT-
PL) que deve acompanhar a reaiização e 0 desenvolvirnento de estudos a atividades, por
solicitaçáo dos Plenários e manifestar-se sobre questOes de caràter institucionai, atuando
como instância prehminar dos Comités PCJ. São atribuiçOes ainda da CT-PL, a integração e
articulaçao das açOes das denials Cãmaras Técnicas, bern corno a de consolidar propostas
a serern submetidas aos Plenérios dos Cornites PCJ, oriundas dessas Cãmaras Técnicas.

No anode 2013, a CT-PL realizou 05 reuniôes ordinarias e 0 reunião extraordinária,
nos municipios das Bacias PCJ, sendo que em sua totalidade os assuntos de destaques
foram discutir propostas pare a renovação da outorga do Sistema Cantareira; a análise de
empreendirnentos pare financiamentos com recursos do FEHIDRO e Cobranças PCJ;
adequaçOes do CBH-PCJ quanto a participação do segmento Universidades, Institutos de
Ensino Superior e Entidades de Pesquisa a Desenvoivimento Tecnologico, vinculados a
Adrninistraçao PCiblica, nas Câmaras Técnicas dos Comités PCJ; apreciação das diretrizes
do projeto de Estudos para proteçáo a recuperação da Bacia Hidrográfica do COrrego Born
Jardirn; anâlise a encaminhamento dos projetos básicos des barragens nos rios
Camanducaia e Jaguari; ReiatOrio de Situaçao dos Recursos Hidricos das Bacias PCJ -
2013 (ano base 2012); indicação das entidades qua irão compor 0 Conseiho Deliberativo e o
Conseiho Fiscal da Fundação Agenda des Bacias PCJ; Definição dos Critérios de
Distribuiçao de Recursos FEHIDRO/Cobranças PCJ 2014; Consolidação dos Pianos de
Trabaihos das Cãmaras Tecnicas dos Comitês PCJ; além de outras dernandas que
necessitararn de apreciação rigorosa dos seus membros.

Ainda em 2013, foi realizada a 52 Reunião Extraordinária Conjunta da CT-PL e CT-
PB, que anahsou o ReiatOrio de Situaçao dos Recursos Hidricos das Bacias PCJ - 2012
(ano base 2011), desenvoivido no ambito dos grupos de trabaiho da CT-PB e seguindo as
orientaçOes da CRH1.

Data	 Reunião	 Municipio
01 de marco	 502 Reunião Ordinéria 	 Piracicaba/SP

52 Reuniao Extraordinâria01 de marco	 Piracicaba/SPConjunta CT-PL e CT-PB
17 de maio	 512 Reunião Ordinaria	 Limeira/SP
05 de juiho	 552 Reunião Ordinaria	 Americana/SP

06 de setembro	 532 Reunião Ordinana 	 Campinas/SP
25 de outubro	 542 Reuniao Ordinaria	 Capivari/SP

09 de dembro	 42° Reuniao Extraordinária 	 v?nilSP

Grupo de Tm/rn/ho Enwreendimentos

No ãmbito da Cãmara Técnica de Pianejarnento (CT-PL), e constituido 0 Grupo de
Trabaiho denon-iinado de GT- Ernpreendirnentos, qua se reuni mensalmente para coordenar
e consolidar a anáiise dos empreendimentos que forem encaminhados aos Comites PCJ,
nos termos da Resoluçäo SMA n o 54, de 30/07/2008, da Dehberação CRH no 87, de
28/10/2008 do Estado de São Paulo e da Dehberaçao Norrnativa CERH no 031/09, do
Conseiho Estadual de Recursos Hidricos do Estado de Minas Gerais.
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o GT-Empreendirnentos e formado pelos Coordenadores e Coordenadores Adjuntos
das Cãmaras Técnicas dos Cornités PCJ, pelo Secretérlo-executivo e Secretário-executivo
Adjunto dos Comitês PCJ, por convidados: Secretarias das Cameras Técnicas e Técnicos
da CETESB e 1GAM/MG quando se faz necessário.

Os empreendirnentos anaksados foram: Prolongarnento da Rodovia José Roberto
Magaihães Teixeira (SP 083/ Anel Viário de Campinas) Concessionária Rota das Bandeiras
S/A (Processo CETESB 184/2010); Hidrovia Tietê-Parana - Aproveitamento Mültipio da
Barrageni de Santa Maria da Serra (Processo IMPACTO 185/2012);

Cãmara Técnica de Aguas Subtcrrãneas

A Cârnara Tecnica de Aguas Subterrãneas (CT-AS) foi instituida para promover a
coleta, sistematizaçao, armazenamento e divuigação de inforrnaçöes sobre estudos,
pesquisas, desenvoivimento tecnolOgico e trabaihos nas areas de recursos hidricos
subterrâneos, de interesse da região dos Comites PCJ e a impiantaçâo de forma integrada e
consensual entre seus membros, de açöes ernergenciais que visem garantir condiçöes
rninimas para a utilizaçao racional das águas subterrãneas, em sua area de atuação.

A CT-AS propOe procedimentos especificos referentes a outorga, a integração de
açoes referentes a cadastro e fiscahzação entre órgãos estaduais, federals, municipals e
iniciativa privada e tambérn propOe aos Cornites PCJ açoes a serern incluidas no Piano das
Bacias PCJ referente as aguas subterraneas.

Neste ano, a CT-AS reahzou 05 reuniOes, sendo:

Data	 Reunião	 Municiplo
18 de abril 	 30' Reunião Ordinãna	 Piracicaba/SP

07 dejunho	 31a Reunião Ordinária 	 Piracicaba/SP
22 de agosto	 32a Reuniao Ordrnãria 	 Carnpinas/SP

26 de setembro	 4 Reunião Extraordinaria 	 Carnpinas/SP
03 de outubro	 333 Reunião Ordináriá 	 JaguariUna/SP

Dentre os ternas discutidos estâ a apresentaçao do projeto "Identiflcaçâo de areas
potenciais de restrição e controie de captação e uso das águas subterrâneas na porçao Sul
da UGRHI 05", aiêm da apresentaçäo dos resultados do projeto: "Desenvoivimento e
Impiantaçao de urn Sisterna de informaçöes Geográficas Para Subsidiar a Gestao da Agua
Subterrânea e 0 Estabeiecirnento de Areas de Controle e Restrição de seu Uso nas Bacias
do Piracicaba, Capivari e Jundiai", oferecido treinamento aos potencials usuários deste
sistema.

Destacarnos ainda, a participaçao do Coordenador da CT-AS, no Hi Congresso
Internacional de Meio Ambiente Subterrãneo, promovido peia Associação Brasileira de
Aguas Subterrâneas que foi realizado de 01 a 03 de outubro de 2013, em São Paulo, que
debateu sobre água e rneio ambiente subterrâneo, alertando a sociedade sobre a
importância da preservação do melo sob nossos pés e discutir as implicaçaes de seu uso
sem pianejamento Para futuras geraçOes, que reuniu especialistas do Brash, Inglaterra,
Canadé e de diversos outros paises.

Câmara Técnica de Educaçâo Ambiental
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A Camara Técnica de Educaçao Ambiental (CT-EA) foi constituida para a
proposiçào, divulgaçao, assisténcia na consolidaçao e implementaçao de uma Politica de
Educaçao Ambiental dos Comites PCJ, bern como pare a divulgaçäo das açOes decorrentes
de sua aplicaço nos diversos segmentos da sociedade.

A CT-EA, também, subsidia os Comités PCJ Para a tomada de decisOes e na
elaboraçao do Piano de Bacias e do Reiatório de Situacao dos Comitês PCJ.

No ano de 2013 a Camara Técnica de Educaçâo Ambiental realizou 06 reuniOes,
sendo:

Data	 Reunião	 Municipio
19 de fevereiro	 57' Reunião Ordinéria	 Santa Barbara d'Oeste/SP

16 do abril 	 58a Reuniao Ordinaria 	 Campinas/SP
03 do junho	 59a Reuniao Ordinaria	 Piracicaba/SF

20 do agosto	 soa Reunião Ordinária 	 Salto/SP
22 do outubro	 61 Reuniâo Ordinária	 Bragança Paulista/SP

03 de dezembro	 62a Reunião Ordinária 	 Piracicaba/SP

Os principais temas discutidos no âmbito da CT-EA foram: proposta para o Programa
Gestao Municipal; análise do prograrna de educaçào ambiental do Aterro Industrial para
Residuos Não Perigosos, Classe IIA e IIB, no municipio de Americana; proposta para a
elaboraçao de programas educomunicativos no âmbito da TV-PCJ; proposta de construçao
participativa do material educativo sobre o Piano das Bacias PCJ; encontro dos membros da
CT-EA para troca de experiências em educaçao ambiental.

A CT-EA participou das discussoes e organização do XI Diálogo Interbacias de
Educaçao Ambiental em Recursos Hidricos; a organizaçao de oficinas ambientais; e
acompanhamento de empreendimentos de educaçao ambiental.

A CT-EA realizou ainda, o Encontro corn Dirigentes do Ensino de SP e
Superintendente de Ensino de MG, no dia 05 de abril em Carnpinas/SP, que teve por
objetivo o esciarecimento aos dirigentes de ensino sobre Os trabaihos desenvolvidos pelos
Comites PCJ, pela Cmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA), o Piano de Bacias e
qual a importância da participaçao dos interiocutores de educaçao ambiental, visando a
participaçáo na CT-EA.

Nos dias 26 a 29 de agosto ocorreu, em Ouro Preto/MG, a ill Encontro Formativo
Nacional de Educaçao Ambiental e Gestao das Aguas, onde foram feitas várias dinâmicas,
atividades, mesas de diàlogo, palestras e compartiihamento de experiencias sobre a
educaçao ambiental em recursos hidricos, cuja Coordenadora da CT-EA, foi uma das
coordenadoras do eixo temâtico.

Câmara Técnica de Intcgracao e DifusAo de Pesquisas e Tecnologias

A Camara Técnica de lntegração e Difusao de Pesquisas e Tecnologias (CT-ID)
coieta, sistematiza, armazena e dissemina informaçOes sabre estudos, pesquisas,
desenvoivimento tecnolOgico e trabalho na area de recursos hEdricos.

Também e de sua competencia promover a integração das açOes de cunho cientifico
e tecnologico, desenvoividas no ämbito das diversas entidades de maneira a evitar
superposição e atividades paraielas, bern como impiantar mecanismos de consulta e
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acompanhamento de atividades realizadas pela comunidade cientifica e pelo poder pCiblico,
assessorando os Comites PCJ nas questOes relatives a tecnologia, aperfeiçoamento de
recursos humanos, divulgaçao e comunicaçâo social.

Em 2013, a CT-ID realizou 08 reuniOes, sendo:

Data	 Reunião	 Municipio

	

28 de fevereiro	 490 Reuniao Ordinária	 Campinas/SP
03 de abril	 soa Reunião Ordinaria	 Santa Barbara d'OestefSP

03 de junho	 si a Reunião Ordinârja 	 Piracicaba/SP

	

06 de agosto	 52a Reunião Ordinária 	 Campinas/SP

	

03 de setembro	 533 Reuniao Ordinâria	 Campinas/SP

	

01 de outubro	 541 Reuniâo Ordinária 	 Piracicaba/SP

	

26 de novembro	 55a Reunião Ordinária 	 Nova Odessa/SP

	

03 de dezembro	 56a Reuniao Ordinaria 	 Campinas/SP

Em tais reuniOes foram discutidos, como tenias principais a coIaboraçào da CT-ID
Para 0 Piano de Aplicação Plurianual - PAP, corn o objetivo importante era integrar a
produçao da academia entre o pIenario dos comités PCJ e a sociedade; integraçào corn as
atividades da Cãmara Técnica de Piano de Bacias (CTPB), visando o cumpriniento das
metes do piano de bacias 2012-2020; apresentaçao sobre o convènio SABESP-FAPESP;
anákse dos estudos realizados na UNICAMP: "Possiveis aiternativas para o tratamento de
esgotos de comunidades rurais ou isoladas existentes nas bacias dos rios PCJ"; discussäo
sobre a proposta de organização de urn serninârio sobre "Ecologia de operaçäo e manejo de
recursos hidricos corn foco na quandade da ãgua".

0 Coordenador CT-ID, foi indicado pela Deliberaço Conjunta dos Comités PCJ n°
012/04, de 30/07/2004, para participar do Conseiho de Gestâo da Reserva da Biosfera do
Cinturao Verde da Cidade de São Paulo (RBCV), como representante suplente dos Comités
PCJ. Assim no dia em 03 de outubro de 2013, o Conselho de Gestão da RBCV, se reunião e
deu posse aos membros do rnandato 2013-2015, que contou com a presença do
Coordenador da CT-ID.

A CT-ID em parceria com a SANASA - Campinas, realizou no dia 12 de setembro de
2013 em Campinas - SP, curso para seus membros corn o tema Os impactos da nova ISO
9001 nos Sisternas de Gestao da Qualidade".

Câmara Técnica de Uso e ConservaçAo da Agua na lndüstria

A Camara Têcnica de Uso e Conservação da Ague na IndUstria (CT-industria), foi
criada para propor uma PolEtica para Uso e Conservaçao da Agua na IndUstria aos Comités
PCJ e auxiliar na consolidaçao, avaliaão e acompanhamento da implementação da Politica
para o Uso e Conservacao da Agua na Industria no âmbito da area de atuaçao dos Comites
PCJ.

A CT-Indüstria auxilia na divuigaçao da Pohtica para o Uso e Conservação da Agua
na IndUstria dos Comités PCJ e nas açOes decorrentes de sua aplicacao, nos diversos
segrnentos da sociedade, alem de estudar e promover discussoes sobre 0 uso sustentavel
dos recursos hIdricos na indüstria. PropOe diretrizes e açôes conjuntas para promover a
integraçao e otirnização dos procedimentos entre as instituiçôes do setor industrial visando a

82



Agenda dasilacias PC,!

preservação e conservação dos recursos hidricos, bern corno a integraçao corn as outras
Câmaras Técnicas, a tim de subsidiar os Comites PCJ na tornada de decisOes e na
eiaboraçao dos Pianos de Bacias e dos Relatôrios de Situaçao dos Cornités PCJ.

No ano de 2013, a CT- indUstria realizou 05 reuniOes, como demonstra abaixo:

Reunião
14 de tevereirc

11 do abril
06 do junho

21 de agosto
23 do outubro

38 a Reuniáo Ordinária	 Campinas/SP
39 Reunião Ordinaria 	 Piracicaba/SP
40a Reuniäo Ordinária	 Americana/SP
41 a Reuniao Ordinária 	 Limeira/SP

As reuniães da CT- IndUstria, no ano de 2013, tiveram o principal foco na
apresentaçäo da atuaiizaçào dos vaiores dos PUBs da cobrança pelo uso da água, a analise
do parecer técnico sobre o Estudo de Viabihdade de Implantag5o de Empreendirnentos nas
Bacias PCJ— EVI, qua demandarn recursos hidricos; e a integraçâo dos novos rnernbros dos
trabaihos realizados pela CT- Indüstria e Cornités PCJ.

Câmara Técnica de Monitoramento ilidrolOgico

A Cãmara Técnica de Monitorarnento Hidrolôgico (CT-MH) tern como fundarnentos a
coleta e anáhse de dados de quantidade e quandade das âguas, depósitos hidrornétricos
existentes ou que venharn a se instalar nas Bacias FCJ, acompanhando estudos, obras e
açöes reiacionadas corn a amphaçâo, rnodernizaçao e integraçao da race de monitorarnento
hidrologico na area de atuaçao dos Comites PCJ.

Urna de suas atribuiçoes é a discussao e proposição de açöes aos seus rnembros
visando a detiniçâo de regras operativas, adequaçOes técnicas, execução de obras e
irnpiernentaçao de medidas preventivas e corretivas para a operaçâo e manutençäo de
reservatOrios, captaçöes de água e efluentes hquidos e o fornecimento de subsidios corn
dados de quantidade, qualidade de ãgua e operaçäo de obras hidráulicas, para decisoes a
serern tornadas pelos Cornites PCJ.

Nesse ano, foram realizadas 12 reuniOes pela CT-MH, como segue abaixo:

Data	 Reuniäo	 Municipio
31 dejaneiro	 117 Reuniào Ordinaria 	 Carnpinas/SP

28 do fevereiro	 118a Reuniao Ordinaria 	 Piracaia/SP
26 do marco	 119a Reuniâo Ordinaria 	 JaguariUna/SP
30 do abril	 120 Reuniao Ordinaria 	 Rio Claro/SP
29 de maio	 121a Reuniao Ordinaria 	 Atibaia/SP
28 dejunho	 122a Reuniao Ordinária 	 Campinas/SP
31 de juiho	 123a Reuniao Ordinéria 	 Paulinia/SP

30 de agosto	 1243 Reuniâo Ordinária	 Americana/SP
30 do setembro	 125a Reuruaoordinarja 	 Americana/SP
31 do outubro	 126 a Reuniao Ordinaria	 Pauhnia/SP

29 do novembro	 127' Reunião OTdiñaria	 .Jundiai/SP
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27 de dezembro	 128 Reunião Ordinária	 VargernfSP

Vale ressaltar qua anteriormente as reuniOes ocorreram os encontros do CT-
Cantareira que servirarn principalmente para 0 aprirnoramento dos trabalhos já
desenvolvidos e, essencialmente, para a apresentaçáo da Situaçao dos Mananciais; do
volume operacional do Sistema Equivalente e da definiçao das vazOes limites de
transferéncias do Sistema Cantareira para a região Metropolitana de São Paulo e pare as
Bacias PCJ.

As discussOes da CT-MH são pautadas na discussao da Situaçao dos rnananciais,
do Sistema Cantareira, informaçOes dos usuãrios e das condiçoes hidrometeorológicas, com
a verificação das ocorréncias durante mensais; apresentação, apreciação e deliberação das
vazOes a serern descarregadas pare as Bacias PCJ, mensais, corn base ia proposta do GT
- Cantareira; análise do comunicado da ANA]DAEE, das condiçOes climáticas, perspectivas
e tendências, corn proposta de descargas dos reservatôrios do Sistema Cantareira para as
bacias PCJ.

A CT-MI-I, ainda teve urn importante papal na análise dos projetos básicos das
barragens nos rios Camanducaia e Jaguari.

Cãmara Técnica de Outorgas c Licenças

A Câmara Técnica de Outorgas e Licenças (CT-OL) foi instituida pare analisar e
manifestar-se sobre propostas ou questOes especificas, nos seguintes assuntos:
reenquadrarnento de corpos d'água; regularnentaçao de areas de proteçao ambiental -
APAs; questOes de uso do solo e planejamento regional; aproveitamento mUltiplo dos
recursos hidricos; e conflitos de usa de recursos hidricos. A CT-aL deve efetuar
diagnôsticos, anãlises e proposição de critérios e procedirnentos no que se refere a outorgas
e licenças, corn 0 objetivo de racionalizar os procedimentos para a ernissão, pelos ôrgãos
competentes, de outorga para o uso da ague e licenciamento ambiental, integrar os
procedirnentos dos árgãos competentes na emissão de outorgas e Iicenças visando a
agihzaçao de processos e beneficios aos usuários de recursos hidricos e definir critérios
técnicos pare constar do Piano das Bacias PCJ.

Na CT-OL, seguirarn 06 reuniöes ao longo do anode 2013:

Data
19 de fevereiro

26 de marco
07 dejunho

02 de agosto
13 de setembro
08 de novembro

400 Reunião Ordinaria
41 Reuniao Ordinéria
42' Reunião Ordinéria
433 Reunião Ordinária
443 Reunião Ordinaria
453 Reunião Ordinaria

PiracicabafSP
Piracicaba/SP
JaguariUnaiSP
lndaiatuba/SP
Paulinia/SP

Foram discutidas, entre outras questOes, propostas relacionadas ao "Termo de
Referéncia pare Elaboraçao do Estudo de Viabilidade de lmplantação - EVI" - Anexo I, da
Portaria DAEE 717/96; Balanço Hidrico superficial - Outorga de Uso da Agua.
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Em face da eiaboração do "Estudo de Viabihdade de lmpiantaçao de
Empreendimentos nas Bacias PCJ— EVI", Anexo I, da Portaria DAFE 717/96, a CT-OL
organizou reunio corn as Cârnaras Técnicas: Saneamento, industria, Rural e Piano de
Bacias, buscando construir uma proposta conjunta de EVI, para Os Comités PCJ, no dia 27
de setenibro, ern Jundiai-SP.

Câmara Técnica de Piano de Bacias

A Camara Técnica do Piano de Bacias (CT-PB) foi criada para acompanhar a
irnplementaçao dos programas e açöes de investirnentos preconizadas peic Piano de
Bacias; fornentar a irnpiernentaçao desses voitados ao controie do uso e da ocupação do
solo; propor critérios de priorizaçào de investimentos de forma a cumprir as metas do Piano
de Bacias; fomentar a impiernentaçao de programas de cornunicação e sensibihzaçao da
irnportãncia do Piano de Bacias e o estabeiecer instrumentos de integração dos municipios
visando ao curnprimento das metas estabeiecidas no Piano de Bacias.

A CT-PB ainda e responsávei por avahar o cuniprimento das metas estabeiecidas no
Piano; anaiisar e propor a readequação de prioridades e revisào periódica do Piano de
Bacias; incentivar a criação de rnodeio unificado de informaçOes para acompanharnento dos
Pianos de Bacias; acornpanhar e avakar a eiaboraçáo de Reiatórios de Situação dos
Recursos i-iidricos das Bacias PCJ; estudar, discutir e prornover discussOes, avahar e propor
diretrizes, critérios e valores para a revisão e aphcaçao da cobrança peio uso dos recursos
hidricos; propor diretrizes e fornentar açOes conjuntas para a integração e otiniizaçäo de
procedirnentos entre as instituiçOes vinculadas a gestão dos recursos hidricos e a cobrança
peio uso dos recursos hidricos.

Na CT-PB, seguiram 08 reuniOes ao iongo do anode 2013;

Data	 Reuniao	 Municipio
06 de fevereiro	 470 Reuniao Ordinária 	 Piracicaba/SP

5 Reuniao Extraordinária01 de marco	 Piracicaba/SP
Conjunta CT-PL e CT-PB

09 de maio	 48° Reunião Ordinária 	 Piracicaba/SP
05 de junho	 490 Reunio Ordinaria	 Piracicaba/SP
26 de junho	 50a Reunião Ordinaria 	 Carnpinas/SP
28 de agosto	 51a Reuniâo Ordinária 	 indaiatuba/SP
30 de outubro	 52a Reuniâo Ordinéria 	 Americana/SP

04 de dezembro	 53a Reuniào Ordinária 	 Campinas/SP

Houve, nesse periodo, ocorreram discussOes sobre ReiatOrio de Situaçao dos
Recursos Hidricos das Bacias PCJ —2012 (ano base 2011); discussOes para impiantaçao
da Gestão Municipal nas Bacias PCJ; Enquadramento dos corpos d'água: fundarnentos;
anáhses e acornpanhamento das rnetas e reiatôrios desenvoividos pela Ernpresa
COBRAPE; atuahzaçao e acompanhamento das metas do Piano de Bacias; atuahzaçao do
Sistema de Suporte a Decisão das Bacias PCJ; anâhse do Piano Diretor Fiorestai;
acompanharnento das açôes do Piano de Apiicaçao Piurianuai - PAP; anáhse ao Estudo de
Viabibdade de impiantaçao de Empreendimentos nas Bacias PCJ— EVi.

Ainda dos Grupos de Trabaiho, constituidos no ambito da CT-PB, denorninados GT-
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Acompanharnento; CT- Articuiação institucional e GT- Cobrança, reahzaram 12 reuniOes no
anode 2013.

No ãmbito dos trabaihos de cada CT especificado, foram discutidos: definiçoes de
estratégia e elaboraçao de projeto para estabelecimento de Politicas Municipais de
Recursos Hidricos; diOlogo entre as instituiçOes, promovendo a adoção de modelos de
smulaçOes pare deterrninaçao do balanço hidrico (CT- Articuiaçao); discussoes para
implantaçao da cobrança pelo uso dos recursos hidricos no rneio rural e cumprirnento de
suas atribuiçOes relacionadas corn a cobrança pelo uso dos recursos hidricos nos nos de
dorninio da tJniao, paulista e mineiro (CT- Cobrança); irnpiernentaçao do Piano de Bacias,
objetivando o acompanhamento dos prograrnas e açöes do Piano de Bacias, a avahação
dos cumprirnentos das nietas, propostas de readequaçao de prioridades e de revisäo do
Piano de Bacias, acompanharnento do Programa Para Efetivaçao do Enquadramento, e o
Reiatório de Situaçao dos Recursos Hidricos (CT - Acompanhamento).

Durante o XV ENCOB, reakzado entre os dias 14 e 18 de outubro de 2013, a
Coordenaçao da CT-PB, apresentou trabaiho técnico, durante as discussOes da mesa:
experiOncias exitosas na gestao de recursos hidricos, corn o terna "0 Piano de Bacias e a
cobrança pelo uso da aqua nos Cornités PCJ", eiaborado no âmbito da CT-PB.

Câmara Técnica de Conservaçao e Proteçao de Recursos Naturais

A Cãrnara Técnica de Conservaçao e Proteção de Recursos Naturais (CT-RN) tem
corno atribuiçOes as anãhses e manifestaçoes sobre propostas ou questOes especificas que
interfiram nos seguintes assuntos: conservação e proteção do solo, desenvoivimento
fiorestal, incluindo rnatas cihares, conservação e proteçao dos recursos hidricos quanto aos
efeitos nocivos da erosão do solo rural e poiuiçao agricola e proteçâo de rnananciais de
abastecimento pübhco.

As 07 reuniôes reahzadas peia CT-RN, foram:

Data	 Reunião	 Municipio
20 de fevereiro	 49a Reuniao Ordinaria	 Jundiai/SP

17 de abrii 	 50 Reuniao Ordinária 	 Santa BArbara d'Oeste/SP
03 de junho	 51a Reuniao Ordinaria 	 Piracicabá/SP
07 de agosto	 52' Reuniao Ordinaria 	 Carnpinas/SP

04 de setembro	 3a Reuniao Extraordinaria	 Campinas/SP
09 de outubro	 53a Reuniao Ordiriaria 	 Nova Odessa/SP

11 de dezembro	 54a Reuniao Ordiriaria 	 Salto/SP

Na ocasião das reuniOes, foram discutidas entres outros assuntos, a anahse do
Piano Diretor de Aproveitarnento dos Recursos Hidricos Para Macrornetropoie Pauhsta;
projeto Banco de Dados sobre espécies nativas do IPE, cujo objetivo é fornecer informaçOes
Para auxihar na restauraçao fiorestal, na recomposição de RL e pare arborizaçao urbana;
anAlise e encaminhamento do Projeto de Reflorestamento da Prefeiturade São Pedro e do
Projeto "Planejamento Economico/Ambiental + meihor pagamento = sucesso do P5K,
acornpanhamento do projeto APRN BOM JARD1M; acompanhamento dos resultados do
projeto da REPLAN: Projeto de Revitalizaçao das Bacias dos nos Camanducaia e Jaguari -
Convênio ConsOrcio PCJ e Petrobras/REPLAN referente ao atendirnento a deliberaçao
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conjunta dos comitès pcj n o 058/2006; discussão e encaminharnentos sobre Projetos de
Demanda Induzida ca CTRN em reiação ao PAP - Piano Plurianual ca Agencia PCJ.

Durante o XV ENCOB, reahzado entre Os dias 14 e 18 de outubro de 2013, a
Coordenaçao ca CT-RN, apresentou trabaiho técnico, durante o Espaço de Dialogo corn a
apresentação, em painel, de Experiências e Projetos Exitosos no Brasil, corn o tema "A
irrigação, o major usuário de ãgua em grande parte das Bacias Hidrograficas, atnda e pouco
conhecida e diagnosticada em todo Estado de São Paulo".

Câmara Técnica de Uso e Conscrvaçao da Agua no Meio Rural

A Cãmara Técnica de Uso e Conservaçao ca Agua no Meio Rural (CT-Rural) foi
criada para propor uma poiltica para Uso e Conservação da Agua no Meio Rural para os
CornitOs PCJ, auxiliar na consolidação, avaliaçao, acornpanhamento e divulgaçao da
implernentação dessa Pohtica.

A CT-Rural deve também, estudar e prornover discussoes sobre o uso sustentável
dos recursos hidricos no mejo rural; propor diretrizes e açöes conjuntas e prornover a
integração e a otirnizaçao de procedimentos, entre as instituiçOes que atuam no meio rural,
visando a preservação, conservação e uso sustentável dos recursos hidricos; interagir corn
as outras Cârnaras Técnicas, a firn de subsidiar os Cornités PCJ para a tornada de decisOes
nas Bacias PCJ.

No anode 2013 a CT-Rural real izou 10 reuniôes, sendo:

Data	 Reuniäo	 MunicIpio
08 de fevereiro	 73a Reunião Ordinéria	 Rio Claro/SP

08 de marco	 74d Reunião Ordinãria	 Limeira/SP
12 de abril 	 75a Reüniao Ordinaria	 Amencana/SP

04 de junho	 76a Reuniao Ordinária	 Piracicaba/SP
12 de julho	 77a Reuniao Ordinéria	 Rio Caro/SP

09 de agosto	 78a Reuniao Ordinária	 Jaguariüna/SP
13 de setembro	 7§a Reuniao Ordinéria	 Itatiba/SP
11 de outubro	 80 Reuniao Ordinaria	 Piracicaba/SP

08 de novembro	 81 a Reuniao Ordinaria 	 Mogi Mirim/SP
12 de dezembro	 82a Reunião Ordinária 	 Piracicaba/SP

Foram abordados, entre outros ternas, a apresentação dos conceitos relacionados
aos recursos hidricos (principalmente voltados ao reenquadramento dos corpos d'água e
cobrança pelo uso da agua), aprimorarnento de propostas relacionadas ao Pagamento por
Serviços Ambientais (PSA); anáhse do parecer técnico sobre 0 Estudo de Viabihdade de
lmpiantaçao de Ernpreendimentos nas Bacias PCJ— EVI, que demandam recursos hidricos;
participação das discussOes do Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São
Paulo - SICAR/SP"; acornpanhamento de atividades relacionadas a reservação de água,
outorgas e licenças; do ATO DECLARATORIO (guia) para cadastro de usos de recursos
hidricos superficiais e subterrãneos para usuários rurais; Soluçôes Inovadoras de
Tratarnento e Reuso de Esgotos em Cornunidades Isoladas - Aspectos Técnicos e
Institucionais; discussOes sobre projeto Planejamento Econornico e Ambiental na
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Propriedade Rural para fins PSA.

Câmara Técnica de Saneamento

A Cârnara Técnica de Saneamento (CT-SA) tern como objetivo apoiar Os Comites
PCJ nas açOes pertinerites as Politicas Estaduais e Federal de Saneamento, em especial
discutir e propor Pianos Regionais de Saneamento Ambiental, pars integrar o Piano de
Saneamento e suas atualizaçOes; promover estudos, divulgaçao e debates a respeito de
programas prioritarios de açöes, serviços e obras a serem realizadas no interesse da
coletividade.

Pela CT-SA, foram realizadas 06 reuniOes, sendo:

Data	 Reuniâo	 Municipio

	

26 de fevereiro	 55a Reuniao Ordinaria 	 Lirneira/SP
25 de abrii	 56a Reunião Ordinária 	 Saito/SP

06 de junho	 57a Reuniao Ordinária 	 Piracicaba/SP

	

08 de agosto	 58a Reuniâo Ordinária 	 ltatiba/SP

	

03 de outubro	 59a Reunião Ordinária 	 LirneirafSP

	

05 de dezembro	 eoa Reuniao Ordinária	 Atibaia/SP

A atuação da CT-SA destaca-se corn reakzaçáo de 37 anáhses de pré-qualificação
dos empreendimentos de demanda espontanea - recursos 2014, alérn da discussào de
temas como: apresentaao de estudo de viabihdade pare instalação e operação de centrals
de lodos nas Bacias PCJ; apresentaço sobre Pianos de Sanearnento Municipais e seu
relacionamento como articulaçào institucionai para o Piano de Bacias; anélise do parecer
tècnico sobre o Estudo de ViabDidade de implantaçao de Empreendinientos nas Bacias
PCJ— EVI; anáiises de equipamentos na area de sanearnento.

Cãmara Tecnica de Sañde Ambiental

A Camara Técnica de SaUde Ambiental (CT-SAM) foi instituida para coiaborar e
fomentar a impiementação de açOes de meihoria e recuperação dos corpos d'água e da
água tratada, visando a meihoria da saUde ambiental e humana; irnpiementar prograrnas e
projetos, na area dos Comités PCJ, em parceria corn instituiçOes de ensino e pesquisa, para
desenvolvimento de novas metodologias e processos aplicados aos estudos dos mananciais
e de tratarnento de água; identificar riscos referentes a fatores condicionantes de doenças
de veicuiaçao hidrica, entre outros temas relacionados; auxiliar a impiementaçâo de novas
iegisiaçOes e revisOes das atuais e na irnpiementaçao de iaboratOrios e centros de
referencias para controie e vigiiância da qualidade da ague; desenvolver açOes de
rnonitorarnento microbioiógico nos corpos hIdricos na area de atuaçâo dos Comités PCJ e
servir como forum de discussOes das questoes giobais, subsidiando os Cornités PCJ na
tomada de decisOes.

Em 2013,2 CT-SAM promoveu 05 reunlOes, sendo:
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Data	 Reuniao	 Municipio
19 de marco	 462 Reunião Ordinaria	 Limeira/SP
04 de junho	 47' Reunião Ordinaria 	 Piracicaba/SP

20 de agosto	 48a Reuniao Ordinaria	 Santa Gertrudes/SP
01 de outubro	 49' Reunião Ordinaria 	 Rio Ciaro/SP

03 de dezembro	 501 Reuniao Ordinaria 	 Piracicaba/SP

As reuniOes tiveram objetivas de discutir propostas pare as Programas de Duraçao
Continuada - PDCs além de exigências minimas na avahaçaa de toxicidade de efluentes
para pequenas e médias empresas, reahzar capacitaçOes técnicas sobre assuntos de SaUde
Ambiental, como 0 cursa de vigilancia em saUde ambientai; anákse do ReiatOrio de
Avahaçao de Toxicidade do Efluente da Refinaria de Pauhnia - REPLAN; demandas de
curso de vigilância em saUde ambiental; e a organizaçao, no dia 24 de maio de 2013, do 20
Seminario de Saüde Ambiental - "Agua para Reuso e Piano de Segurança cia Agua", qual
contau corn a participação de aproximadamente 180 pessoas.

Fundaçao Agenda das Bacias PCJ

No ano de 2013 foram reahzadas diversas reuniOes, serninérios, capacitaçoes e
palestras, de modo que as participantes pudessem trocar experléncias e conhecimentos nos
mais variados segmentos, sernpre através da hnha temética: gestao dos recursos hidricos.

A 30 Ediçao da Oficina PreparatOria Fehidro/Cobranças PCJ foi reahzada em 20 de
fevereiro, em Campinas no AC, visando a captaçao de recursos FEHIDRO/ Cobranças PCJ
no exercicia 2013. Os assuntos abordados foram: Indicadores de acornpanhamento das
Bacias PCJ; Piano de Aphcação; Dehberaçao 164 sabre projetos de demanda espontãnea;
Manual Orientativo e Regras para captaçao de recursos; Documentos inseridos no site da
Agência PCJ e Plantão de Atendimento PCJ.

Em 30 de abrfl de 2013, ocorreu a reunião do Conseiho Estadual de Recursos
Hidricas do Estado de São Paulo (CRH/SP), onde as Comités PCJ participaram das
discussöes pare a aprovaçãa da Deliberaçâo CRH N O 149/12 que dispOe sobre as
percentuais pare distribuiçao dos recursos FE1-I1DRO, referentes ao ano de 2013, entre as
colegiados do Sistema integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos.

Os Comites PCJ participaram das reuniOes do Coiegiado Coordenador do Forum
Nacional de Comites de Bacias Hidrográficas realizadas nos dias 19 de marco, 12 e 13 de
junho e 13 e 14 de agosto de 2013, onde foram discutidos e aprovados: a iançarnento do XV
Encontro Nacional de Comités de Bacias Hidragréficas e sua organização.

Nos dias 06 de marco, 09 e 10 de rnaio, 10 a 11 de juiho, 15 a 16 de outubro de
2013, ocorreram as reuniOes do Forum Mineiro de Comites de Bacias, com a objetivo de
articular a implementaçâo, a integraçâo e a gestâo. dos Comites de Bacias Hidrográficas e
Comissoes PrO-Forrnaçao de Comités em nivei estadual e, no que couber, em nivei federal,
visando a fortalecimento dos mesmos coma pafle do SEGRH MG, de forma
descentrahzada, integrada e participativa.
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Entre os dias 05 de abril, 15 de rnaio, 08 de agosto, 11 de agosto e 02 de setembro
de 2013, ocorreram as Reuniöes do Forum Paulista de Comites de Bacias, corn o objetivo
de articular a implementação, a integraçao e a gestão dos Comitës de Bacias Hidrográficas
em nivel estadual e, acompanhar questOes reiacionadas ao Fundo Estadual de Recursos
Hidricos - FEHIDRO.

Nos dias 03 a 07 de junho, em Piracicaba/SP, acoriteceram reuniSes de posse de
membros e eleição das coordenaçOes das Cãmaras Técnicas para o mandato de 2013-
2015. As reuniOes ocorrerarn nas dependencias do Engenho Central e do Museu da Agua,
contando corn a participação de 340 pessoas distribuidas em 136 entidades.

No dia 01 de julho, ocorreu, em Varginha/MG, a reunião de Capacitacao dos
Conseiheiros do Conselho Estadual de Politica Ambiental - COPAM, qua contou corn a
participaçao dos membros das parcela mineira dos Comités PCJ.

No dia 30 de julho, foram entregues no Gabinete do Secretario de Saneamento e
Recursos Hidricos do Estado de São Paulo ! os Projetos Bésicos das Barragens de Pedreira
e Duas Pontes. Assirn foram solicitadas as providéncias necessárias visando ao
prosseguimento dos estudos, aos licenciarnentos cabiveis e a viabilização dos recursos
financeiros necessários a irnplantação das duas barragens propostas, tendo em vista o
compromisso pUblico firmado Palo Excelentissimo Governador do Estado de São Paulo, Sr.
Geraldo Alckmin, perante Os ComitOs PCJ, durante a realização do !! 1 0 Simpósio dos
Comites PCJ - Gestão das Aguas: Construindo urn Futuro Sustentável", ocorrido na cidade
de São Pedro, em 31/07/12.

Nos dias 07 e 08 de agosto de 2013, foi realizado o Curso de Capacitaçao em
Elaboração de Projetos Destinados ao 0 Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentávei das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro,
os mernbros do CBH- PJ e da Agéncia PCJ, estiverarn participando, visando o levando
conhecirnento e informaçOes para elaboraçao de projetos e captação de recursos
financeiros junto ao FHIDRO de forma a viabilizar a execução das rnetas planejadas.

Como parte das cornernoraçOes de aniversário dos Comités PCJ, 20 anos de
instalaçao do Comité das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial
(CBH-PCJ), 10 anos de instalação do Comité das Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiai (PCJ FEDERAL), e 5 anos de instalaçao do Cornité da Bacia Hidrogrâfica
dos Rios Piracicaba e Jaguari (CBH-PJ), foi disponibilizado partir do més de agosto, 0 novo
site dos Cornites PCJ. 0 conteido do antigo site foi mantido e aprimorado e 0 novo site
apresenta urn layout moderno e reüne informaçoes relevantes sobre estes 20 anos de
trabaiho. TambOrn estarao disponiveis as informaçOes técnicas disponibilizadas pelos
Orgãos gestores (ANA e DALE) sobre a renovaçao da outorga do Sisterna Cantareira.

Foi realizada reunião da Coordenadoria de Recursos Hidricos do Estado de São
Paulo (CRHi), corn as Secretãrias Executivas dos cornités de bacias, no dia 20 de agosto
de 2013, em São Paulo, visando as discussoes sobre as demandas formuladas pelos CBHs
no ãmbito do Piano Estadual de Recursos Hidricos.
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No dia 22 de agosto ocorreu, em Brasilia/OF, o Forum de Dirigentes de CBHs
Federais e respectivas entidades delegatârias, qual teve como tema: a apresentaçao do
Pacto Nacional Pela Gestao Das Aguas; a anélise das necessidades de alteração do
contrato de gestão corn as entidades delegatárias de funcOes de agéncia de águas, entre
outros assuntos.

No dia 30 de agosto de 2013 ocorreu, em PiracicabafSP, a 2° Conferencia Regional
de Meio Ambiente - Bacias PCJ (CRMA/PCJ), tendo corno objetivo principal promover
discussOes a respeito da Politica Nacional de Residuos SOlidos. 0 evento foi organizado em
parceria corn a Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba (SEDEMA),
e caracterizou-se como uma etapa preparatória a 40 Conferéncia Nacional do Meio
Ambiente (CNMA), além de contar com a participação de aproximadamente 140 pessoas. A
Conferência Regional de Meio Arnbierite abordou assuntos como: Produçao e consumo
sustentáveis; redução dos irnpactos ambientais; geração de ernprego e renda; e educaçáo
ambiental. Além disso, elegeu delegados, por segmentos (poder püblico, sociedade civil e
setor empresarial) e encaminhou propostas a Conferéncia Estadual do Meio Ambiente -
CEMA.

Nos dias 02 a 05 de setembro, ocorreu, em São Pedro/SP, 0 XI Diãlogo Interbacias
de Educação Ambiental em Recursos Hidricos, qual teve o apoio da Camara Técnica de
Educação Ambiental dos Comités PCJ (CT-EA) em sua organização, como na indicação de
palestrantes e de oficinas. Os mernbros da CT-EA participaram em mesas de diálogo, com a
apresentaçäo de resultados em eventos anteriores e na moderaçao da discussão da Politica
Nacional de Residuos SOlidos.

Entre as dias 16 e 17 de maio, 30 e 31 dejulho, 03 e 04 de setembro e 17 e 18 de
outubro, ocorreram as Reuniöes da Câmara Técnica de Cobrança pelo Usa de Recursos
Hidricos (CTCOB) do Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), qual tern coma
objetivo aprimorar as mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hidricos nas bacias
PCJ e analisar métodos para aperfeiçoar a aplicaçao dos recursos provindos da cobrança
pelo usa da ãgua.

No die 10 de setembro ocorreu, em Belo Horizonte/MG, a IV Conferéncia Estadual
do Meio Arnbiente de Minas Gerais, qual teve como um dos seus delegados a Secretário-
Executivo Adjunto do CBH-PJ.

No dia 12 de setembro ocorreu, em Campinas/SP, 0 Serninàrio "A ISO e sua visão
sobre o alinhamento das normas de sistemas de gestho" corn o apoio da Cârnara Técnica
de lntegraçao e Difusao de Pesquisas e Tecnologias - CT-ID, qual foi apresentada a ISO
9001:2015 e como suas mudanças afetarão a sistema de gestão da qualidade das
ernpresas a nivel mundial.

No dia 17 de setembro ocorreu, em Jundiai/SP, a P Reuniao Intercamaras -
"Renovaçao do Sisterna Cantareira", qual teve como principal objetivo reunir membros das
Camaras Técnicas dos Comites PCJ para promover a divulgaçao de infomiaçOes técnicas
sobre análise e discussao da renovaçao da outorga do Sistema Cantareira.
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Dentre diversas reuniöes da Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso dos Recursos
Hidricos (CTCOB) do Conseiho Estadual de Recursos Hidricos de São Paulo (CRH) que
representantes dos Comites PCJ participaram, destaca-se a 70a Reunião Ordinaria, do dia
17 de setembro, qual foi apreciado e aprovado o reiatOrio de Fundarnentaçao dos Reajustes
dos PUBs no CBH-PCJ.

0 Governo de Minas Gerais reahzou, em ato simbOlico, a posse de todos os novos
conseiheiros de Coniitãs de Bacias Hidrográficas do Estado, eleitos para o mandato 2013-
2017, no dia 23 de setembro de 2013, durante a solenidade de abertura ca Sernana
Fiorestal, no Parque Estadual Serra do Rola-Moça, na Região Metropohtana de Belo
Horizonte. 0 evento contou corn a presença do Governador, do Secretario de Estado de
Meio Ambjente e Desenvolvimento Sustentavel, da Diretora Geral do instituto Mineiro de
Gestao das Aguas e dos membros do Cornite PJ.

Entre agosto e outubro de 2013, iniciou-se o trabaiho de eiaboraçao dos Pianos de
Trabaiho anuais das Carnaras Técnicas (CTs) dos Comites PCJ. Tais pianos, previstos na
Dehberaçao dos ComitOs PCJ n° 039/09, constituem a previsão das atividades a serem
desenvoividas no periodo de agosto de 2013 a juiho de 2014. 0 resultado desse trabaiho de
planejarnento constitui urn comprornisso dos Comites PCJ, especialrnente de suas CTs,
visando a articulaçao e implementaçao de açöes voltadas ao aperfeiçoarnento ca gestao
dos recursos hidricos nas Bacias PCJ, bern conio trata-se de esforço adicionai no
cumprirnento das metas e disposiçoes do Piano das Bacias PCJ 2010-2020.

No dia 02 de outubro ocorreu, em Campinas/SP, o Serninario Apresentaçao dos
Resuitados Piano Diretor de Aproveitarnento de Recursos 1-lidricos pare a Macrometrapoie
Paulista, qual contou corn mais de 130 participantes e teve aiém dos Comités PCJ,
representantes dos Comitès Mogi, Sorocaba/Medio Tiete e Alto do Parapanema. 0 objetivo
do sernináric foi apresentar e discutir o piano diretor e coletar propostas destes cornitOs.

De 14 a 18 de outubro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi reaiizado o XV
ENCOB - Encontro Nacional de Comités de Bacias Hidrográficas que teve conic tenia:
"Comités de Bacias: Ponte para a Cooperaçao pelas Aguas". Estiveram participando do XV
ENCOB representantes das 12 Câmaras Técnicas e dos plenários dos Cornitês PCJ, que
ccntou corn uma coniitiva cornposta por 31. Urna das iniciativas do encontro e 0
compartiihamento de experléncias através de técniccs e representantes de dernais setores,
a firn de promover o e propor estratégias poilticas e de cooperação pare o funcionaniento
efetivo do Sisterna Nacional de Gerencianiento de Recursos Hidricos.

A Camara Técnica de Piano de Bacias (CT-PB), com o apoio da Agenda das Bacias
PCJ, reahzou em 30 de cutubro, em Americana/SP, prornoveu discussOes sobre 0 Os
relatórios R4 e R5, que propãe a efetivação do Enquadramento dos corpos d'thgua
Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai.

Entre os meses de agosto a novernbro de 2013, as Cãrnaras Técnicas e os Plenérios
dos Comités PCJ, trabaihararn para recomendar as prapostas dos Comités PCJ, frente a
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renovaçao da outorga de Direito de Uso pare a Sisterna Cantareira, corn vencimento em
agosto de 2014.

Os Cornites PCJ e a Agenda PCi, participararn da 1300 Reuniao ordinãria ca
Câmara Técnica de Assuntos Legais e institucionais - CTIL do Conseiho Nacionai de
Recursos Hidricos, realizada no dia 12 de novembro, qua apreciou a proposta de reajuste
dos PUBs ca cobrança pelo usa dos recursos hidricos em rios de dominio da União, e 0
relatário de Fundamentaçao dos Reajustes dos PUBs.

No dia 23 de novembro ocorreu, em São Paulo/SP, ocorreu a Seminãrio Final sobre
as Estudos do Piano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hidricos para a
Macrometropole Pauhsta, promovido peio Departamento de Aguas e Energia Eletrica
(DAEE), e sob coordenaçao das Secretaries de Estado de Sanearnento e Recursos
Hidricos, Meio Ambiente e Planejarnento e Desenvoivimento Regional. A diretoria dos
Comités PCJ e Agéncia Pcj, estiveram participando deste importante fato, de analisar
aiternativas de novos mananciais para o suprimento de ague para a região ate o ano de
2035.

Os Cornités das Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaf
completaram em 2013 duas decades de intenso trabalho no sistema de gestão dos recursos
hidricos, são 20 anos de instaiaçao do Comité das Bacias Hidrogrãficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiai ( CBH-PCJ), 10 anos de instaiação do Comite das Bacias
Hidrogréficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial (PCJ FEDERAL), e 5 anos de
instaiação do Cornite da Bacia Hidrogrãfica dos Rios Piracicaba e Jaguari (CBH-PJ). Ha 20
anos, as Comitês PCi acompanham e •avalian, as pohticas e tomadas de decisOes em
beneficio das Bacias dos riDs Piracicaba, Capivari e Jundial (Bacias PCJ). E, pare
camemorar, esta ocasião, foi reahzada em 22 de novembro, em Piracicaba/SP, cerimOnia de
prerniação, demoniado Prémio Yara de Comunicação 2013, que visou incentivar
profissionais e estudantes de jornalismo a abordar com maior ênfase as questOes
relacionadas a qualidade e quantidade dos recursos hidricos das Bacias PCJ. Na ocasião foi
prestada homenagens aos membros dos Comites PCJ e a pessoas que trabaiharam pare
preservação, recuperação e conservação dos recursos hIdricos nas Bacias PCi, e as
conquistas ao iongo dos 20 anos de trabaiho.

A Camara Técnica de Recursos Naturais (CT-RN), corn o apoio ca Agència das
Bacias PCJ, realizou em 28 de novernbro, em Piracicaba/SP, 0 1 0 workshop do projeto de
atuahzação do "Piano Diretor para Recomposiçao Florestai Visando a Produção de Agua
nas Bacias Ridrogrãficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai.

A Cârnara Técnica de Cobrança pelo usa de Recursos Hidricos - CTCOB, realizou
sua 81a reunião da referida Cãrnara, dias 03 e 04 de dezembro, em Brasilia—DF. 0
Representante dos Comites PCJ, esteve presente participando das discussoes.

Os Secretãrio-executivo, Secretaria-executivo Adjunto dos Comites PCJ e a Diretoria
ca Agéncia das Bacias PCJ, participaram nos dias 05 e 06 de dezembro de 2013, no
municipio de São Pedro/SP, ocorreu 0 V Seminãrio Estrutura e Funcionamento das
Secretarias Executivas dos Comités de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo,
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prornovido pela Coordenadoria de Recursos Hidricos do Estado de São Paulo (CRHi).

No dia 11 de dezembro de 2013, ocorreu a 4 0 Ediçao da Oficina Preparatôria
Fehidro/Cobranças PCJ - exercicio 2014, em Piracicaba no FUMEP. Os assuntos
abordados foram: 0 enquadramento dos corpos d'água nas Bacias PCJ; Piano de
Aplicação; Dehberação 189/2013 sobre projetos de demanda espontãnea; Manual
Orientativo e Regras para captação de recursos; Documentos inseridos no site da Agéncia
PCJ e o Plantão de Atendimento PCJ.

Em 11 de dezembro de 2013, ocorreu a reunião do Conseiho Estadual de Recursos
Hidricos do Estado de São Paulo (CNH/SP), onde os Comités PCJ participaram das
discussOes, dos diversos temas da reunião, dentre eles dos resuitados dos 20 anos de
instaiação do CBH-PCJ (representante dos Comites PCJ) e dos os procedirnentos, hmites e
condicionantes para a cobrança, dos usuàrios urbanos e industrials, pela utihzaçao dos
recursos hidrlcos do dominio do Estado de São Paulo.

Também sera aprovado o caiendario eleitoral, os procedimentos para
cadastramento, eieição e indicação dos representantes das entidades do segmento
"Sociedade Civil", no CRF-I. Fiquem atentos ao site do CRH para se inscreverem.

0 FOrum Mineiro de Comitês, aconteceu em Belo Horizonte, na Cidade
Administrativa, nos dias 11 e 12 de dezembro, onde ocorreram a Apresentaçao da FUNASA
- Piano Municipal de Saneamento, Lançarnento do Livro Planejamento e Gestao de
Recurso Hidricos, Piano de Ação do FMCBN para 2013, que contou com a participaçao dos
membros dos Comités PCJ, em especial o CBH-PJ.

Na 300 Reunião Ordinâria do Conselho Nacional de Recursos Hidricos - CNRH,
realizada no dia 17 de dezembro de 2013, em Brasiha/DF, foi discutido e aprovado novos
valores para os PUBs da cobrança pelo uso de recursos hidricos de dominio da União da
Bacia Hidrogréfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial, encaminhada pela Câmara
Técnica de Cobrança pelo Uso de Recursos Hidricos - CTCOB, qua contou corn a
participação dos Cornites PCJ e Agencia das Bacias PCJ na discussOes ao tema.

No periodo de setembro a dezembro, as Cãmaras Iecnicas dos Comitês PCJ
reahzaram reuniOes para discussao das revisOes das atribuiçaes de suas respectivas
Cãmaras Técnicas.

Em 2013, acreditando na busca pela de quahficação e conhecimento, a Fundação
Agéncia das Bacias PCJ, firmou parceria com a FUMEP, visando qualificar e especiaiizar os
membros dos Cornites PCJ, para atuarern em sistemas, processos e funçôes definidos nas
Poilticas de Gerenciarnento de Recursos Hidricos, através do Curso de Especializaçao em
Gerenciarnento de Recursos Hidricos, promovido pela Fundaçao Municipal de Ensino de
Piracicaba (FUMEP), em Piracicaba. Este e o mornento ideal para oferecer aos seus
funcionários e sos membros das cãmaras tOcnicas dos Cornites PCJ a oportunidade de uma
especiahzaçao na area de recursos hidricos, atendendo a demanda de capacitação dos
membros dos Cornites PCJ, nos moides aprovados no PAP PCJ 2013-2016.
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Empresa: FUNDACAO AG BACIAS HIDROGRAFICAS RIOS
CNPJ:	 11.513.961/0001-16
Balanco encerrado em: 31/1212013

BALANO PATRIMONIAL

ATIVO
ATIVO CIRCLILANTE

CAIXA E EQUWALENTE DE CAIXA
CAIXA (FEDERAL)

CAIXA (FEDERAL)

CAIXA (ESTADUAL)
CAIXA (ESTADUAL)

BANCO CONTA MOVIMENTO (FEDERAL)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO CONTA MOVIMENTO (ESTADUAL)
BANCO DO BRASIL 7142 (SECR. EXECUTIVA COMITE)

APLIcAcÔES FINANCEIRAS (FEDERAL)
POUPANA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

A p ucAcôEs FINANCEIRAS (ESTADUAL)
APLICAcAO FINAFJCEIRA BANCO DO BRASIL
APLICAAO BCD BRASIL (SECRETARIA EXECUTWA CC

APLIcAçÔES FINANCEIRAS
P0UPANA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16668-9

CREDITOS
RECURSOS DE CONIRATOS A REcEBER(FEDERAL:

RECIJRSOS DE CONTR,ATOS A RECEBER (FEDERAL)

RECIJRSOS DE CONTRATOS A RECEBER(ESTADUA
RECURSOS DE CONTRATDS A RECEBER (ESTADUAL)

ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

ADIANTAMENTO DE FERIAS

ADL4NTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM
ADIANTAMENTO DE DESPESAS CON VIAGEM

DESPESAS ANTECIPADAS
DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL)

SEGURO APROPRIAR - BRADESCO AUTO RE - (FED)
SEGURO APROPRIAR - SUL AMERICA CIA MAC, SEGUR
SEGURO APROPRIAR - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
ASSIIIATURA APROPRIAR - JDRNAL DE PIRACICABA E

DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)
SEGURDS APROPRIAR - BRADESCD AUTO RE - (EST)
SEGURO APROPRIAR - SUL AMERICA CIA MAC. SEGUR

CO NTRATOS / FORN ECE DOPES
CONTRATOS/FORNECEDORES - 2012 (ATIVO)

CONTRATO - COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE P
CONTRATO - AJNDACAD CENTRO TECNOLDGICO DE I

CONTRATOS/FORNECEDORES - 2013 (ATIVO)
CONTRATO - REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA
CONTRATO - NEURONIO ADICIONAL COMUNICACAO I

CONTRATO - IPEF-INSTITIJTO DE PESQUISAS E ESTUI
CONTRATO - TECNOGEO INFORMATICA LTDA
COFITRATO- EPS CDNSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CONTRATO - F1JNDACAO MUNICIPAL DE ENSIFID OF F

CONTRATO - TIM CELULAR S.A.
CONTRATO - AUTO POSTO DE SERVICOS CAMPOS Jut
CONTRATO - IRRIGART ENGENHARIA E CONSULT. EM
CONTRATO - B&B ENGENHARIA LTDA
CONTR.ATO - MS ENGENI-IARIA SANITARIA AMB1ENT
CONTRATO - AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISF'
CONTRATO - RAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAA(
CONTRATO - M4ROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS
CONTRATO - UNIFIED PIRACICABA SOC. COOP. SERV.
CONTRATO- UNIMED PIRACICABA SOC. COOP. SERV.

OUTROS CREDITOS

Folha:	 0001
NÜmeIO hwo:	 0004

Saida Atual

75.957.351,760
75.708.810,41D
69.147.793,27D

3.507,530
3. 507, 53 0

40,810
40,810

37.461,400
37.461,400

93.090,90D
g3,Dgo,900

66.022.712,73D
66.022.712,730

2.966.164,58D
2. 556.8 58, 560

409.306,020

24.815,32D
24.815,320

2.04L731,86D
1.808. 889, 52 D

1.808.889,520

232.842,340
232. 842, 3 40

19.034,06D
17.534,06D

17. 534,060

1.500,00D
1.500,000

10. 110, 21D
9.002,310

3 .2 96,270
3 .9 54,060
1.663,980

88,000

1. 107, 90 0
833,850
274,050

4.452.041,01D
1.685.447,44D

1.48. 000,000
1.537.447,440

2.766.593,570
12.901,520
3.750,00D

98.500,00D
11.914,51D

540.000,000
66,880,000

5.73 1,58D
19.488,360
59.158,310

1.416.982,500
431.012,600

1.691,51D
32. 633, 550
3.670,42D

59.958,71D
2.320,00D

38.100,000

I



Empresa: FUNDACAO AG BACIAS HIDROGRAFICAS RIOS
CNPJ:	 11.513.961/0001-16
Balanço encerrado em: 31/12/2013

BALANO PATRIMONIAL

OUTROS CREDrros
GAR.ANTIAS OF ALUGUEL
PATROCINIO A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDER.

AIIVO NA0 CIRCULANTE
ATIVO IHOBIUZADO

IMOBILIZADO DE USO
VEICU LOS
COMPUTADORES HARWARE
NOVElS F UTENSILIOS
INSTALAçOFS
EQUIPAMENTOS ELEIRONICOS

(-) DEPRECIAç40 ACIJMULADA
(-) VEICULOS
(-) COMPUTADORES HARDWARE
(-) MOVEIS F UTENSILIOS
(-) INSTALAçOES
(-) EQUIPAtIENTOS ELETRONICOS

P AS S IVO
PASSIVO CIRCLJLANTE

FORNECEDORES
FORNECEDORES (FEDERAL)

COBRAPE COMPANIIIA BRASILEIRA DE PRO). - (FED)
ErIPRESA BR.ASILEIR.A OF CORREIOS ETELEGRAFOS -
KABUM COMERCIO ELETRONICO SA -(FED)
VB CONUNICACAO LTDA - (FED)
EVANDRO SOUZA EVANGELISTA EIRELI ME- (FED)
TIM CELIJIAR S/A (FED)

FORNECEDORES (ESTADIJAL)
FRAC LIFIPEZA, ASSEIO F CONSERVAcAO PREDIAL LI
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADD OF SP IMESP - (EST)
MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECAPJET REC. CARTUCHOS E TONNERS LTDA - (EST
REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)
UMIVERSO ONLINE S/A - UDL - (EST)
MICROSOFT CORPORATION - (EST)

OBRIGAçÔES A RECOLHER
0BRIGAç6ES TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR
ESTAGIOS A PAGAR

ENCARGOS S/ FOLMA DE PGTO
HISS A RECOLHER
FCTS A RECOLFIER
PISS/ FOLHA A RECOLHER

FERIAS E 13 0 SALARIO A RECOLHER

FERIAS A PAGAR
EMCARGOS SI FERIAS A PAGAR

OBRIGAçÔES TRIBLITARIAS
INSS RE11DO OF TERCEIROS A RECOLFIER
IRRF S/ RENDIMEMTO A RECOLHER
IRRF 5/ TERCEIROS A RECOLFIER
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER
P15 RETIDO OF TERCEIROS A RECDLHER
CORNS RETIDO DETERCEIROS A RECOIHER
CELL RETIDO DETERCEIROS A RECOLIIER

OUTRAS OBRIGA4;6E5 (ESTADUAL)
CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)
ALUGUFIS A PAGAR (ESTADUAL)

OIJTRAS OBRIGAçOEs
GAR.ANTIA OF CONTRATO- El's CONSULTORIA AMBlE

CO NTRATOS / FORNECE DORES
CONTRATOS/FORNECEDORES 2012 (PASSIVO)

CONIRATO - COBRAPE COMPANI-IIA BRASILEIRA OF P

Folha:	 0002
Nümero livro:	 0004

Saida Atual

38. 100,00 D
18.100,000
20.000,000

248.541,35D
248.541,35D
454.907,67D

206.605,000
138.552,780
98.861,36D
6.346,030
4.542,500

206.366,32C
108.386,1 1C

57. 595,0 SC

36.55 1, 66C
2.45I,00C
1.382,50C

75.957.351,76C
12.17 5.597,58C

236.591,88C
220.959,36C

138.898,00C
6.466,33C

0,02C
2,119,38C

71.258,03C
2.211,60C

15.632,52C
3.8 46 ,48C

735,30C
3.6 15,3 6C

450,00C
3.225. 3 BC

169,00C
3.59 lOOC

346.540,88C
64.18 6, 0 DC

60.566,00C
3.620,00C

38 .0 6 0, 38 C
26.400,2K
10,364,57C

1.295,57C

191.883,46C
138.700,25C

53. 183,2 1C

42.124,32C
509,70C

27. 283 0 1C
4.783 ,47C

420,72C
1.275,87C
5.888,61C
1.962,86C

10.2 86, 72 C
3.933,16C
6,353,56C

24.815,32C
24.815,32C

4.452.041,OiC
1.685.447,44C

10	 148.000/?_



Empresa: FUNDACAO AG BACIAS HIDROGRAFICAS RIOS
	

Folha:	 0003
CNPJ:	 11.513.961/0001-16

	
Nümero hvro:	 0001

Balancc encerrado cm: 31/12/2013
BALANO PATRIMONIAL

CONTRATO - RJNDACAO CENTR0 TECNOLOGICO OF 

CONTRATOS/FORNECEDORES - 2013 (PASSIVO)
CONTRATO - REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA
CONTR.ATO - NEURONIO ADICIONAL COMUNICACAO I
CONTR.ATO - IPEF INS11TUTO DE PESQUISAS E ESTUI
CONTR.ATO - TECNOGEO INFORMATICA LTDA
CONThATO- EPS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CONTRATO - FIJNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO DE F
CONTRATO - TIM CELULAR S.A.
CONTPATO - AUTO POSTO DE SERVICOS CAMPOS JUl
CONTRATO - IRRIGART ENGENIIARIA E CONSULT. EM
CONTRATO - B&B ENGENIIARIA [FDA
CONTRATO - MS ENGENIIARIA SANITARIA E AMBIENT
CONTRATO - AGENCIATORRES PASSAGENS ETIJRISFQ
CONTRATO - FRAC LIMPEZA, ASSEIO E C0NSERVAçAI
CONTRATO - MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS
CONTRATO - UNINED PIRACICABA SOC, COOP. SERV.
CONIRATO- UNINED PIRACICABA SOC. COOP. SERV.

PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,50/c)
PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)

PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRE
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%)- RENDIMEI1TO POU
(-) REALIZAc40 DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)

AcôEs DE APOIO A GESTAO (FEDERAL)
AçäEs DE APOIO . AGENTE TECNICO (FEDERAL)

AcOES DE APOID - AGENTE TECNICO (FEDERAL)

AçÔES DE APOIO A GESTAO 2011 (FEDERAL)
AcAO DE APO]O - APOIO AO P3 - (FED)

AcOEs DE APOIO A GESTAO 2012 (FEDERAL)
AcAO DE APOIO - C0MUNICAçAO SOCIAL (FED)
AçAD DE APOIO - SISTEMA SUPORTE A DECISOES PC

AcoES DE APOIO A GESTAO - PLURIANUAL (rEDO
CONCEPO E ELABORAçAO DE PROJETO BASICO (Fl

PIANO DE APUCACAO PLURIANUAL (FEDERAL)
PAP - ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA El

PAP - ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA E PLAF

PAP PIANO DIRETOR SANEAMENTO BASICO 201
PAP - PIANO DIRETOR SANEAMENTO BASICO

PAP - SERVICOS AMBIENTAIS E RECOMPOSICA0 I
PAP - SERVICOS AMBIEFITAIS E RECOFIPOSICAO FLOF

PAP- REcuPERAcA0 DA QUALIDADE DOS CORPO
PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS C0RPOS D',

PAP- CURSOS E cAPAcITAçA0 2013
PAP - CU RSOS E CAPACITAcA0 - AcAO I

PAP - CADASTRO DE USUARIOS 2013
PAP - CADASTRO DE USUARIOS - ACAO 1

PAP SECRETARIA EXECUnVA DOS COMITES PC)
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PC) - Al

PASSIVO NAO CIRCULANTE
RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)

RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERA
REOJRSOS FEDERAlS (REPASSES A.N.A.)

RECEITA DIFER.IDA - RENDIMENTO P0u pANçA (A
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANçA (A.M.A

RECETTA DIFERIDA - OIJTRAS FONTES DE RECURS
REIXITA DIFERIDA - PATROCINIO CAIXA ECONONIC?

EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR

Saldo Atual

1,537,447,44C

2.766.593,57C
12.901,52C
3.750,00C

98. 500, OOC
11.914,51C

540 .000,00C
66.880,00C

5.73 1, S SC
19.188,36C
59. 158,3 1C

1.416. 982, SOC
431.0 12 .6 OC

1.691,51C
32.633,55C
3.670,42C

59.9 58,7 IC
2.32O,00C

331.389,05C
331.38 9, 0 SC
1.3 49. 634, 14C

293.770,91C
1.3 12.0 16,D3D

4.011.763,51C
1.204265,03C

1.201.265,03C

68.800,00C
68.800,00C

1.612.458,48C
3.750,00C

1.608.708,48C

1.126240,00C
1. 126 .2 40,00C

2.772.455,93C
207.158,31C

207.158,31C

1.847995,10C
1.847. 99 5, 1OC

98300,00C
98. 500 ,00C

540.000,00C
540. 000,00C

66.880,00C
66. 880, DOC

11.9 14, 5 IC
11.914,S1C

8,01C
8,O1C

60.836.435,91C
32.350.503,58C
28.707.328,73C

28. 707.3 28,73C

3.623.174,85C
3.623.171,85C

20. 000, OOC
2O.000,00C

27.683.535,41/--



Empresa: FUNDACAO AG BACIAS HIDROGRAFICAS RIOS
CNP):	 11.513.961/0001-16
Balanço enceri-ado cm: 31/12/2013

BALANç0 PATRIMONIAL

EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2007
0222.022A6/2007
0227.336-47/2007

EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2008
0253273-33/2008
0253.669-10/2008
0263.721-64/2008

EMPREENDIMENTO CONTRATADOS- 2009
0290.065-91/2009
0291.021-01/2009
0292.311-18/2009
0292.639-65/2009
0292.640-93/2009
0293.005-23/2009
029 5.557-52/2009
0297.109-66/2009
0299.808-61/2009
0299.810-02/2009
0299.811-16/2009
0299.813-34/2009

EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2010
0322.244-17/2010
0322.246-67/2010
0322,247-71/2010
0322,250-38/2010
0324,009-30/2010

EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2011
0356.104-79/2011
0356.105-84/2011
0356,861-47/2011
03S6.862-5212011
0356.863-66/2011
0357.223-33/2011
0357.342-74/2011
0359,191-99/2011
0373.403-17/2011

Er4PREENDIMENTO CONTRATADOS - 2012
0385.888-64/2012
0385.869-7812012
0385.890-05/2012
0391.819-42/2012
0392, 470-66/2012
cr- 02/2012
P.M. ITAPEVA

RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVAC

RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECIJflVA COIl

RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APUCACAO S.
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO 5g./C

PROVISÔES
PROVISAO P1 CONTINGENCIAS

PROVISAO P/ CONTINGENCIAS

PATRIMONIO SOCIAL
PATIUMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL
PATRII4ONIO SOCIAL

RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERAVIT ACIJMULADO
BENS (TPANSFERIDO DO CONSORCIO)

FUNDO PATRIMONIAL

FoIF'ia:	 0004
Nümero Iivro:	 0004

Saldo Atual

968.156,64C
501. 02 5,3 8C
467.131,26C

1.952.336,27C
9.561,97C

1.351.795,58C
590.978,72C

4.362.360,42C
403. 203 ,29C
297. 923 ,07C

55. 994, 56C
1.111.837,37C

649.315,12C
1. 428 .275,00C

80.046,00C
36.231,42C
67. 125, bC

153.050,43C
30.3 03 .00C
16,056,06C

2.038.104,12C
18.209,80C

100.439,27C
208.710,44C

1. 172. 637,5 IC
538,107,10C

6.396.197,19C
90.649,81C

336.560,96C
306.420,95C

30 .697, sOC
2.0 54 .655,98C
1. 500. 000,00C

47.765,34C
526.333,33C

1. 503 - 113,3 2C

11.966320,77C
1.405.795,49C

119.939,20C
449.589,93C

3.423.076,84C
6.017. 250, DOC

329.859,90C
220.8 69,4 1C

502.396,92C
477.982,44C

477.982,41C

24.414,48C
24.414,48C

300.000,00C
300.000,00C

300.000,00C

2.945.318,27C
2.945.318,27C

1.000,00C
1,000,00C

752.484,89C
545. 219, 43C
207.235,46C

2.191.833,38C



Empresa: FUNDACAO AG RACIAS HIDROGRAFICAS RIGS
	

Folha:	 0005
CNPJ:	 11.513.961/0001-16

	
Nürnero Iivro:	 0004

Balanço encerrado cm: 31/12/2013
BALANç0 PATRIMONIAL

Saldo Atual

FUND0 PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS EST! 2. 191 .833 .3 SC



Follia: 0253

N0rnero livro: 0004

Emitido em: 31/12/2013

Empresa: FUNDACAO AS BACTAS HIDROGRAFICAS RIOS
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DEM0NSTPAAO DE DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICI0 EM 31/12/2013 (Valores em Reais)

RECEITAS FEDERAlS
RECEITA TP.ANSFERENCIA FEDERAL (REPASSES)

RECEITA TRANSFERENCIA FEDERAL (CUSTEIO FEDERAL)
RECEITA TRANSFERENCIA FEDERAL (ACOES 02 APOIO)
RECEITA TRANSFEREI4CIA FEDERAL (PAP)

RECEITAS ESTADUAIS

RECEITA TRANSEERENCIA ESTADUAL (0067200 ESTADUAL)

RECEITA TRANSEERENCIA ESTADUAL (SEC. EXEC, COMITE)

SUPESAW T BRUTO

DESPESAS FEDERAlS

0061200 FEDERAL

REPASSES 9/ PROSRANAS 02 RECURSOS HIDRECOS

ACOES OS AP010

PROSRAi4A OS APLICACAO PLURTANUAL

DESPESAS ESTADUAIS

CUSTEIO ESTADUAL

DESPESA SECRETARIA EXECUTIVA 00)11726 PCJ

DESPESASIRECEITAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIPAS (ESTADUAL)

DESPESAS EINANCEIF,AS(FEDERAL)

RECEITA FIHANCEIFA (ESTADUAL)

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS TRIRUTARIAS (RECURSOS FEDERAlS)

DESPESAS TRIRUTARIAS (RECURSOS ESTAOUAIS)

SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO

19. 901 . B 11 , 65
15,052.040,86

1,312.016,03

2,162.900,23

1.374.854.73

1.719.257,47

1.693.930,4)

35.326,99

21. 621. 0 69, 32

(19.950.959,79)

(1.361.163,97)

(15,052.040,86)

(2.162.900,23)

(1.374,854,73)

(1.232.512,54)

(3.203.185, 55)

35.326, 99)

161.522,09

(1.081, 37)

(39,40)

162.642,15

(41,075,64)

(265, 77)

(47. 609, 87)

545.249,43

Reconhecemos a e:•:atLdao da presents DemorstracAc do Resultado do Exercicio

PIRACICABA - SP / 31 DE DEZEMBRO 06 2013



)GRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA CAPIVARI E JUNDIAI
CNPJ: 11.513.961/0001-16

OEMONSTRAçAO DO auxo DE CAIXA (METODO DIRETO)

Caixa das Atividades Opera cionais
2013

Reajrsos Recebidos
Federals
Estaduals
Estaduais (Comfte)
Oulios Recursos

Pagamentos Realizados
Aquisiçoes de Bent e Services ConIes Federals
AquisiçOes de Bens e Serviços Contas Estaduals
Aquisiçoes de Bans e Services Contas Conhlle
Salaries e Encargos Socials do Pessaal Administrative des Federals
Salarios e Encamos Soclais do Pesseal Administralivo dIes Esladuis
Salários e Encargos Soclais do Pessoal Administrative dies Comile
Contrlbuigoes Soctais, Impostos e Tas Ctas Federals
Contrlbuicoes Soclais. Impostos e Texas Ctas Esladuets
Contribuiç6es Saclais, ln'wostos a Texas dIes Comite
Repasses pare Empreendimentos dat Federals
Repasses pam Empreendimentos Ctas Estadimis
Repasses pare Empreendimentos dIes Comlte
AçOes de Apoie
PAP

Liquido Gerado pelas Atividades Operacionais

Fluxo

Oub'os Recebimentos par InestimenIos Realizados Ctas Federals
Otin-as Recebimentos por Investimentos Realizados dIes Estaduals
Outras Recebirnentos por ln'.esllmentos Reallzados Ctas Conilte
Outras Recebirnerrtos por Investlrnentos Reallzados Ctes Outros Recursos
AquisiçOes do Bens e Diretos ram o Alive Ctas Federals
Aquisiçoes de Bens e Direftos pam a Ativo des Esladuals

Liquldo Cosumido pelas Atividades de Investimento

19.004.647,46
1.632.848,19
171 .004, 68
24.300,00

-440.309, 80
499.623,48
-31.617,90

-914.857,11
-681.932,70

0.00
-265.77

-34.083,46
-3,709,09

'15.619.617,54
0.00
0.00

'1.984.562,00
-1160 612,16

-838.390,68

3.916.945, 79
162 .648.85
25.338,14

515,32
'11.387,50

0.00

4.094,0 60,6 0

Recebimento de Empréstirros 	 0.00
Outros recebimentos per Financlamentos	 0,00
Pagamentos de Empresllnhos 	 0,00
Paganientos de ArTendamentos Mercantll	 0,00

0,00
Liquldo Consumido pelas Atividades do Financimento 	 0,00

Aumento Liguido de Caixa e Eguivalentes de Caixa 	 3.255.669,92	 I
no lnicio

69.147



__	

ii

rs

-

iThJ i.nirir

-r	 -	 -.	 ____________________

_____

'3

'4.-

iffluin iTnT -__________

04t44 R.-$



FUNDAçAO AGNCIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA CAPIVARI E JUNDIAI
CNPJ: 11.513.961/0001-16

DEMONSTRAçAO DAS MUTAçOE5 DO PATRIMONIO SOCIAL



I - Contexto Operacional:

Nota 1) A Fundação Agencia das Bacias Hidrogrãficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiai (AGENCIA DAS BACIAS PCJ) ê pessoa
juridica de direito privado, scm fins lucrativos, corn estrutura
administrativa e linanceira prOprias, instituida corn a participacão do
Estado de São Paulo, dos Municipios e da Sociedade Civil, conforme
consta de sua escritura pUblica de Constituiçao.

A A&NCIA DAS BACIAS PCJ tern corno principio orgariizacional a
mariutenção de estruturas têcnicas e administrativas de dimensoes
reduzidas, corn prioridade a execuçao descentralizada de obras e
serviços, os quals serão atribuidos a ôrgãos e entidades, pUblicos e
privados, capacitados para tanto, seguindo as diretrizes, orientaçöes e
normas estabelecidas por meio de DeiberaçOes dos COMITS PCJ.

II - Apresentaçao das dernonstraçOes:

Nota 2) As demonstraçOes financeiras foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo corn as prãticas contâbeis adotadas no Brasil,
corn base na Lei n° 11.638/2007, Lei n° 11.941/2009 que alteram
artigos da Lei " 6.404/76 e, nas Resoluçoes do Conseiho Federal de
Contabilidade (CFC), tais quais a Resolução CFC n o 1.409/12, NBC I
10.19 (entidade sem finalidade de lucros), Resoluçao 1.305/ 10, NBC TO
07 (subvencao e assisténcia governamentais) e Resolução CFC n°
1.255/09, NBC TO 1.000 (contabiidade para pequenas e rnèdias
ernpresas) dentre outras. As demonstraçOes financeiras também
seguem todos os preceitos das Normas Brasileiras de Contabilidade
Técnica e pronunciarnentos emitidos pelo Comite de Pronunciamentos
Contábeis.

III - Formalidade da Escrituração Contãbil:

Nota 3) A Entidade mantém um sisterna de escrituração uniforme dos
seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletronico.

Nota 3.1) Os registros contábeis contém numero de identificação dos
lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa
ou interna ou, na sua falta, em elernentos que comprovern ou
evidenciem fatos e a pratica de atos administrativos.



Nota 3.2) As demonstraçoes contábeis, incluindo as notas explicativas,
elaboradas por disposiçOes legais e estatutárias, serão transcritas no
livro "Diârio Geral de Contabilidade" da Entidade, e posteriormente
registrado no CartOrio de Registro de Pessoas Juridicas.

Nota 3.3) A docurnentaçao contábil da Entidade ê composta por todos
os documentos, livros, papêis, registros e outras pecas, que apoiam ou
cornpöem a escrituração contábil.

Nota 3.4) A docurnentaçäo contábil é hábil, revestida das caracteristicas
intrinsecas ou extrinsecas essenciais, defrnidas na legislacao, na
têcnica-contãbil ou aceitas pelos "usos e costumes". A Entidade
manténi em boa ordem a documentaçao contábil.

IV - Resumo das prãticas contabeis:

Nota 4) A prãtica contâbil adotada para apuracão do resultado, segue o
regime de competéncia de exercicios para apropriação de receitas e
despesas correspondentes.

Nota 5) 0 balanço patrimonial è composto por: Ativo, Passivo e
Patrimonio Social.

Nota 5.1) 0 Ativo ê composto pelos bens e direitos da entidade, e é
dividido em circulante e nao circulante. No ativo circulante, estão os
ativos de curto prazo (corn realização de ate 12 meses). No ativo nao
circulante, estão os ativos de longo prazo (corn realização superior a 12
meses), imobilizado e sua respectiva depreciaçao acumulada.

Nota 5.2) 0 Passivo é composto pelas obrigacOes da entidade, e ê
dividido em circulante e nâo circulante. No passivo circulante, estão os
passivos de curto prazo (corn exigibilidade de ate 12 meses). No passivo
nao circulante, estão os passivos de longo prazo (corn exigibilidade
superior a 12 meses).

Nota 5.3) 0 PatrirnOnio Social representa a "situaçao liquida" da
entidade, e € composto por:

PatrjmOnjo Social: investimento inicial da entidade;

• Hens (transferidos do Consorcio PCJ - Consorcio Interrnunicipal
das Bacias Hidrogrãficas dos Rios PCJ): representado pelos ativos
imobilizados transferidos pelo Consórcio PCJ para a Fundaçao
Agencia das Hacias PCJ;



• Fundos Patriinoniais: composto pelo superãvit acumulado
referente aos recursos estaduais, conforme previsto no Capitulo
IX § 1° do Estatuto Social da Fundação Agencia das Bacias PCJ;

Nota 6) Os ativos e passivos da entidade estão registrados em
conformidade corn seus efetivos valores histOricos;

Nota 7) A entidade nao possui estoques de qualquer natureza
(rnercadorias/materiais) na êpoca do encerramento do ano calendário;

Nota 8) 0 saldo da conta Recursos Estaduais a Receber, que ê de R$
232.842,34 (duzentos e trinta e dois mu, oitocentos e quarenta e dois
reais e trinta e quatro centavos), são referentes aos recursos a receber
do Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO, corn base nas
arrecadaçOes sobre pagamento pelo uso dos recursos hidricos cm 2013,
a ser repassado a Fundaçao Agéncia PCJ ern 2014;

Nota 9) 0 saldo da conta Recursos Federais a Receber, que ê de R$
1.808.889,52 (urn rnilhao, oitocentos e oito mu, oitocentos e oitenta e
nove reais e cinqüenta e dois centavos), são referentes aos recursos a
receber da Agéncia Nacional de Aguas - A.N.A., corn base nas
arrecadaçoes sobre pagamento pelo uso dos recursos hidricos ern 2013,
a ser repassado a Fundação Agéncia PCJ em 2014;

Nota 10) As contas Contratos/ Foi-necedores 2013, que consta tanto no
ativo quanto no passivo, apresentam os saldos referentes aos contratos
assinados corn prestadores de serviços, dessa forma nao gerando
qualquer impacto patrimonial;

Nota 11) 0 imobilizado foi registrado da seguinte forma:

Os imobilizados adquiridos pela entidade estão registrados pelo
custo de aquisicão (ou valor original) e sua depreciaçao se dã
utilizando-se do método linear, baseado em sua vida ütil
estirnada;

Nota 12) Ern atendirnento ao principio da competëncia foram realizados
pagamentos ern 2013, provisionados ern 31/12/2012, na esfera federal,
no montante de R$ 861.098,20 (oitocentos e sessenta e urn mu, e
noventa e oito reals e vinte centavos), que representam compromissos
financeiros corn foniecedores, , inipostos, salãrios a pagar, alugueis a
pagar, ressarcirnento de despesas de viagern a pagar, cheques a
compensar, oficios a compensar assumidos no exercicio social de 2012,
rnais que sairam das Contas Bancarias da Fundaçao Agencia das



Bacias PCJ no inicio do exercfcio Social de 2013, conforme
dernonstrados abaixo:

Nota 12.1) Ainda em atendimento ao principio da competëncia foram
provisionados em 31/12/2013, na esfera federal, o montante de R$
295.334,75 (duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta e qualm
reais e setenta e cinco centavos), que representam compromissos
financeiros corn forriecedores, , impostos, salãrios a pagar, assumidos
no exercicio social de 2013, mais que sairao das Contas Bancarias da
Fundaçao Agencia das Bacias PCJ no inicio do exercicio Social de 2014,
conforme demonstrados abaixo:



Nota 13) Em atendimento ao principio da competéncia foram
provisionados valores em 2012, na esfera estadual, no montante de R$
84.811,09 (oitenta e quatro mu, oitocentos e onze reais e nove
centavos), que representam compromissos financeiros corn fornecedores
de mercadorias e serviços, , impostos e encargos sociais,
aluguêis/condorninios, estagiârios, assumidos no exercicio social de
2012, mas que sairam das Contas Bancarias da Fundaçao Agencia das
Bacias PCJ no inicio do exercicio Social de 2013, conforme
demonstrados abaixo:

Nota 13.1) Valores provisionados cm 2013, na esfera estadual, no
montante de R$ 89.501,14 (oitenta e nove mil, quinhentos e urn reals e
quatorze centavos), representam compromissos financeiros corn
fornecedores de mercadorias e serviços, , irnpostos e encargos sociais,
alugueis/condorninios, estagiãrios, assumidos no exercicio social de
2013, mais que sairão das Contas Bancarias da Fundaçao Agencia das
Bacias PCi no inicio do exercicio Social de 2014, conforme
demonstrados abaixo:



CONDOMINIO A PAGAR	 3.933,16
FGTS A PAGAR	 10.364,57
INSS A PAGAR	 26.400,24
REZECON CONTABILIDADE	 3.225,38
P185/ FOLHAAPAGAR	 1.295,57
UNIVERSO ONLINE UOL	 169,00
INSS 8/ TERCEIROS A PAGAR	 509,78
ISSQN A PAGAR	 420,72
IRRF 5/ RENDIMENTOS	 20.869,62
MICROSOFT INFORMATICA	 3.59 1,00
IMPRENSA OPICIAL DO ESTADO 	 735,30
ESTAGIOS A PAGAR	 3.620,00
FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONS.	 3.846,48
MAROUN ADVOGADOS ASSOC.	 3.6 15,36
RECARJET REC. CARTUCHOS	 450,00
TOTAL	 89.501,14

Nota 14) Férias a Pagar e Encargos: Foram "provisionados" corn base
nos direitos adquiridos pelos ernpregados ate a data do ievantamento
balanço patrimonial;

Nota 15) A conta Recursos Federais (A.N.A), ê urna Receita Diferida e
representa toda a entrada de recursos federals (A.N.A) oriund.os da
cobrança pelo uso da ãgua. Do total arrecadado, a entidade pode
utilizar-se de ate 7,5% (sete e meio por cento) para custeio operacional.
0 saldo restante de 92,5% (noventa e dois e rneio) ë dividido entre Açöes
de Apoio, Repasse para os Empreendirnentos Contratados e o Piano de
Aplicacao Plurianual.

COBRANA FEDERAL - 2013



Nota:- 0 valor de arrecadaçao de janeiro/13, no montante de R$
401.639,01 (quatrocentos e urn mu, seiscentos e trinta e nove reais e
urn centavos), está adicionado do valor de R$ 170.036,00 (cento e
setenta mu, e trinta e seis reais), referente a ajuste do exercicio anterior,
por nao ter sido considerado corno arrecadado em novembro de 2012,
em razão do dernonstrativo (Balanco da Arrccadaçao Acumulada)
disponibulizada no site da ANA, nao ter apropriado na época, como
"rendirnentos" e sim como "outras fontes de recursos", motivo pelo qua]
não foi realizada a sua "provisão" como recursos contratados a receber.

Nota 16) 0 valor utilizado pela entidade Para custeio federal (7,5%) foi
de R$ 1.312.016,03 (urn milhao trezentos e doze mil, dezesseis reals e
trés centavos), sendo que nesse valor Para essa finalidade (custeio) nao
foi considerado o valor da depreciaçao dos bens transferidos do
consOrcio no montante de 49.453, 11 (quarenta e nove mil, quatrocentos
e cinquenta e trés reals e onze centavos), conforme quadro abaixo:

Nota 16.1) Ressaltando que na nomenclatura despesas trabaihistas
estão inclusos apenas os valores dos salàrios, férias e 13 0 e cesta
básiea, pois os encargos sociais (INSS, FOTS, e P15 s/ foiha),
incidentes sobre esses salérios, são pagos através dos recursos
financeiros estaduais.



Nota 16.2) As Certidöes Negativas de Débitos, em relação aos
recoihimentos dos encargos sociais € parte integrante dessas
demonstraçoes.

Nota 17) A conta provisao para contingencias, no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) foi criada respeitando o limite que
poderia ser usado para custeio, e o valor efetivamente realizado ac, longo
do exercicio de 2011, e permaneceu inalterada em 2013. Essa provisão
tern o intuito de cobrir os seguintes eventos futuros, tais como:

a) queda de arrecadaçao;
b) pagamento de multas rescisôrias;
c) açOes judiciais;
d) dentre outros;

o principal objetivo dessa provisão € não comprometer os recursos do
orçamento de exercicios subsequentes, com eventos extraordinarios;

Nota 18) AçOes de apoio são recursos de investimento (inclusa no
percentual de 92,5% dos recursos federals) aprovados pelos comités de
bacias para a execução de atividades especificas, das quais a Fundação
Agéncia das Bacias PCJ è a prOpria contratante e executante.

Nota 19) A conta empreendimentos contratados, refere-se aos valores de
investimento oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hidricos
(inclusas no percentual de 92,5% dos recursos federals), repassados
pela Fundaçao Agencia das Bacias PCJ aos tomadores diversos, para a
execução dos empreendimentos previamente aprovados pelos Comités
de Bacias, corn acompanhamento e autorizaçao do agente têcnico
fmanceiro, que é a Caixa Econömica Federal.

Nota 19.1) Na conta empreendirnentos contratados foram cancelados
e/ou alterados valores de contratos referentes exercIcios anteriores,
valores os quais foram devolvidos ou ajustados (termos aditivos) para a
conta do passivo não circulante, receitas diferidas - repasses ANA
(Federal), conforme demonstrativos abaixo:

No DO
CONTRATO	 TOMADOR	 VAIJORES EM REAlS	 STATUS

0253.275-53/2008 Associaçao Lirneirense 	 69.698,91	 caice1ado

0324.010-69/2010 DAF - .Jundiai	 1.730.707,20	 Cancelado

0344.162-25/2010 DAE -Jundisi 	 2.112.588,28	 Cancelado

036.358-40/2011	 DAE -Jundiai	 1.182.429,96	 Cancelado



0356.606-48/2011 ConsOrcio PCJ 	 490.000,00	 Cancelado

CT-01/2012	 P.M. de Extreme - MC	 408.763,12	 Cancelado

0195.899-67/2006 CODEN - Nova Odessa	 12,79	 Ajustado

0252.740-61/2006 Forum de Entidades 	 0,06	 Ajustado

0227.336-47/2007 TNC produtor de Aguas 	 0,37	 Ajustado

0253.670-48/2008 SAEESP	 529.965,70	 Ajustado

0293.605-89/2009 SABESP	 579.000,99	 Ajustado

0356.862-52/2011 SANEBAVJ	 32.874,54	 Ajustado

Nota 20) A partir do exercIcio social do 2013, foi aprovado pelos
Comités do Bacias o Piano de Aplicaçao Piurianual (PAP), jã definidos
para Os anos de 2013 a 2016, valores esses que são considerados
investirnentos (inclusos no percentual de 92,5% dos recursos federais),
corn origem na cobrança pelo uso dos recursos hidricos, cujas açöes
serão contratadas peia Fundaçao Agéncia das Bacias PCJ no periodo de
abrangência do Piano.

Nota 21) As Receitas da Agencia das Bacias PCJ são reconhecidas em
conformidade corn, Resoluçao CFC no 1409/12 a Resoluçao CFC n°
1.305/10, NBC TO 30 - Receitas e NBC TO 1.000, e encontram-se
evidenciadas na Demonstração de Superávit ou Deficit;

Nota 21.1) As receitas são subdivididas em Federais (A.N.A.), Estaduais
(FEHIDRO) e Estaduais (Secretaria Executiva dos Comites), conforme
quadros dernonstrativos abaixo:



Nota 21.2) Os recursos de origens estaduais (FEHIDRO) são
estritamente pan custeio, sendo repassado para a Agéncia das Bacias
PCJ o valor correspondente 10,00% (dez por cento) do que é arrecadado
corn a cobrança sobre a uso dos recursos hIdricos em rios de dominio
estadual. Esses recursos de origem estadual são atribuidos como
receita ao fim de cada mës, corn base na arrecadaçao realizada.

Nota 21.3) Outra fonte de recursos estaduais 5ä0 as recursos oriundos
do FEHIDRO/Royalties/ compensacão fmanceira referente setor
energético, corn a finaJidade de custear as Secretarias Executivas dos
Comités PCJ.

Nota 21.4) Os recursos de origens federais (A.N.A.) são originãrios da
arrecadaçao corn a cobrança sobre o uso dos recursos hidricos em rios
de dorninio da Uniao e são integralmente repassados para a Agenda das
Bacias PCJ. São divididos em Custeio (7,5 1/o), Investimentos (92,51%).

Nota 21.5) Tanto as Recursos destinados as Secretarias Executivas dos
Comitës, quanto os Recursos Federais são contabilmente reconhecidos
como RECEITAS DIFERIDAS (ou seja, uma receita de realização futura)
no Passivo Não Circulante.

Nota 21.6) A realização da receita se da de forma sistémica e racional.
Dc acordo corn a resoluçao cc n° 1.305/10, em seu item 12:

"E fundamental, pelo regime de competëncia, que a receita de
subvenção governamental seja reconhecida em bases sistemãticas e
racionais, ao longo do periodo e confrontada corn as despesas
con'espondentes. Assim, o reconhecimento da receita de subvençao
governamental no momento de seu recebimento sornente ê admitido nos
casos ern que nao ha base de alocação da subvenção ao longo dos
periodos beneficiados."

Ainda:

"Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no
resultado, a contrapartida da subvençao governamental registrada no
ativo deve ser em conta especifica do passivo."

Resumidarnente, as recursos repassados e a repassar para a Agéncia
das Bacias PC), tanto de origem federal como estadual, figuram pelas
contas patrimoniais, e são apropriadas ao resultado (reconhecimento
corno receita e despesa) a medida que ocorrer sua reaiização;



Nota 22) As despesas da entidade são apuradas através de documentos
idoneos (Notas Fiscais e Recibos) em conformidade corn as exigências
legais/fiscais. São divididas ern:

a) Custeio (fereral e estaduai);
b) AçOes de Apoio;
c) Repasses;
d) Piano de Aplicacão Plurianual

Nota 23) Os recursos da Agéncia das Bacias PCJ foram aplicados em
suas finalidades institucionais, de conforrnidade corn seu Estatuto
Social, e respeitando as deliberaçoes do Comite PCJ e os limites para
Custeio;

Nota 24) 0 superâvit do exercicio de 2013 foi de R$ 545.249,43
(quinhentos e quarenta e cinco mu, duzentos e quarenta e nove reals e
quarenta e trés centavos), e serão alocados no patrirnonio da entidade
da seguinte forma:

a) Dedução de R$ 49.453,11 (quarenta e nove mil, quatrocentos e
cinquenta e tres reals e onze centavos), referente a despesa de
depreciação, que seth alocado na conta Hens (transferidos do
Consorcio PCJ);

b) Superavit de R$ 594.702,54 (quinhentos e noventa e quatro
mu, setecentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos),
sera alocado na conta FUNDO PATRIMONIAL, conforme
previsto no Capitulo IX § 10 do Estatuto Social da Fundaçao;

Nota 25) Contrato de (}estão

Nota 25.1) Os recursos de origem federal são originãrios da arrecadação
corn a cobrança pelo uso dos recursos hidricos ern rios de dominio da
União e repassados para. a Fundação Agencia das Bacias PCJ, confonne
Contrato de Gestão n° 003/11 celebrado corn a Agéncia Nacional de
Aguas (ANA) visando o exercicio de funçoes de cornpetëncia da Agéncia
de Agua.

Nota 25.2) Já os recursos de origem estadual são correspondentes a
cobrança pelo uso dos recursos hidricos ern rios de dorninio estadual e



transferidos para a Agéncia das Bacias PCJ pelo Fundo Estadual de
Recursos Hidricos - FEHIDRO de acordo corn a Lei Estadual
10.020/98, bern corno os recursos destinados a Secretaria Executiva
dos Comités.

Nota 26) Demonstraçao dos Fluxos de Caixa (DFC)

Nota 26.1) A Dernonstraçao do Fluxo de Caixa foi elaborada em
conformidade corn a Resolução CFC n° 1.296/10 que aprovou a NBC
TG 03 - Dernonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 26.2) 0 Metodo adotado na elaboração da DFC foi o DIRETO, onde
discriminamos abaixo os valores efetivamente recebidos em 2013, bern
corno os pagamentos efetuados.

Nota 27) Doacöes/ Qarantias de Contrato / Contribuiçôes Recebidas

Nota 27.1) Eventualrnente a Entidade recebe doaçoes e/ou
contribuiçoes de pessoas juridicas, confonne previsão no Cap. IX, art.
30 do Estatuto Social da Entidade.



Nota 27.2) Em 2013, a Fundaçäo Agéncia das Bacias PCJ, firrnou
acordo corn a Caixa Econômica Federal para receber em 2014, a titulo
de Patrocinio para o Prêmio Yara de Comunicação, o rnontante de R$
20.000,00 (vinte mil reals);

Nota 27.3) Ainda em 2013, a entidade teve recebirnento de recursos da
ernpresa EPS Consultoria Ambiental Ltda., a titulo de garantia de
contrato, no montante de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos
reals), que acrescidos dos rendimentos financeiros apresenta urn saldo
ern 31/12/2013, de R$ 24.8 15,32, devidamente contabilizada de forma
segregada em seu ativo (conta poupanca) e em seu passivo (possivel
obrigaçao de devolucao), mas corn a ressalva de que tal valor e seu
rendimento fmanceiro seth devolvido a empresa contratada, desde que o
contrato seja executado integrairnente.

Nota 28) Cobertura de Seguros:

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a
Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente
para cobertura de eventuais sinistros e assirn, atendendo
principalmente o Principio Contãbil de Continuidade.
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RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEM0NsTRAç6ES

CONTABEIS

FuNDA4;A0 AGENdA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JLJNDIAI - AGENdA DAS BACIAS PCJ.

Prezado Senhor Sergio Razera.

Examinamos as demonstraçães contábeis da FUNDAçAO AGENdA DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI - AGENdA DAS BACIAS
PCJ, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as
respectivas demonstraçOes do superávit ou deficit do exercicio, do superávit ou deficit

acumulados, e do fluxo de caixa para o exercicio findo naquela data, assim como 0

resumo das principals prâticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administraçäo sabre as demonstraçoes contábeis

A administraçao da FuNDAçA0 AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS

PIRACICABA, CAPIVARI F JUNDIAF - AGENdA DAS BACIAS PCi, é responsavel pela

elaboraçao e adequada apresentação dessas demonstraçöes contábeis de acordo com

as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou

como necessários para permitir a elaboraçäo de demonstraçOes contábeis Iivres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Praça José Bonifácio no. 799, sale 57, Centro, CEP. 13400-340 Piracicaba - SP.
Ernie (19) 2532-2051 -e-mail: audimaxi@audimaxi.com.br
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Niossa responsabihdade é a do expressar uma opiniao sabre essas demonstraçOes

contébeis corn base em nossa auditoria, coriduzida de acordo corn as normas

brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerom o cumprimonto do

exigencias éticas pelos auditores e quo a auditoria soja planejada a executada corn o

objetivo do obter segurança razoével de quo as demonstraçOes contábeis estão livres

do distorção relevante.

Urna auditoria envolve a execução do procedimentas selecionados para obtençäo do

evidéncia a respeita dos valores e divulgaçoes apresentados nas demonstraçOes

contábeis. Os procedimentos selecioriados dependem do julgamento do auditor,

incluindo a avaliaçâo dos riscos de distorçáo relevante nas demonstraçoes contábeis,

independonternente so causada por fraude ou erro. Nessa avaliaçao de riscos, o

auditor considera os controles internos relevantes para a elaboraçao e adequada

apresentaçäo das dernonstraçöes contabeis da companhia para planejar as

procedimentos do auditoria quo são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins

do expressar uma opiniao sabre a eficäcia dosses controles internos ca companhia.

Uma auditoria inclui, tambérn, a avaliaçao da adequaçao das práticas contabeis

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bern

coma a avaliação da apresentação das demonstraçoes contábois tomadas em

conjunto.

Acreditamos quo a evidencia do auditoria obtida e suficiento o apropriada para

fundamentar nossa opinião.

Opinião

T

Praça José Bonifécia n°. 799, sala 57, centro, CEP. 13.400-340 Piracicaba - SP.
 Fone (19) 2532-2051 - e-mail: audimaxi@audimaxicom.br
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Em nossa opiniào, as demonstraçoes contábeis acirna referidas apresentam

adequadarnente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e uinanceira

da FUNDAçAO AGENdA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA,

CAPIVARI E JUNDIAI - AGENdA DAS BACLAS PCJ em 31 de dezembro de 2013, o

desempenho de suas operaçoes e Os seus fluxos de caixa para o exercicio findo
naquela data, de acordo corn as prãticas contábeis adotadas no Brash.

Phracicaba, SP. 30 de Janeiro de 2.014.

AUDIMAXI Auditoria Ltda
CRC 2S P024964/0-3

Ronan Lop44 Alarcon
Auditor CRC1SP081436/0-2

CNAI 3.601

W7 /tt74v4 %LL
Gerdi Roberto Pessin

Auditor CRC1SP166563/0-3

Praça José Bon'tfácio n o. 799, sale 57, Centro, CEP. 13.400-340 Piracicaba - SR
Fone (19) 2532-2051 - e-mail: audiniaxi@audimaxi.com.br
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 01/2014

0 Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios

Piracicaba, Capivari e Jundial - Agenda das Bacias PC], nos termos do artigo

20 Inciso III, do Estatuto e tendo em vista as inforrnaçöes apresentadas pela

Diretoria, bern corno pelas Demonstraçöes Contábeis apresentadas, aprova

as contas relativas ao exercIcio 2013.

racicaba, 12 de fevereiro de 2014.

Luiz Alberto	 Carneiro

Petrus B. Weell
Membro Titular

aeto
Mernbro Titular

-
Angelo Cesar Bosqueiro 	 I uerrnes Valvassori

Membro Suplente 	 Membro Suplente

11

le RarNc
ro Suple



fifoad A gëncia das Bacias PCJ
Rim Alfredo Guedes, 1949

Edificlo Racz Center Sala 604
Fone 1934372100

13416.901 Piracicaba SP Brash
fundacao@agenciapcj.org.br

www.agenciapcj.org.br

DECLARAçAO

Declaramos para fins de PRESTAçAO DE CONTAS ANUAL 2013 que a entidade
Fundaç5o Agéncia das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial, por se tratar
de fundaçäo de direito privado sem fins lucrativos, dispoe de contabilidade comercial, näo
seguindo os principios da Lei Federal n 9 4.320/64.

Piracicaba, lode fevereiro de 2014.

IVENS cm OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO F FINANCEIRO
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IV - DEcLARAçA0 DA UNIDADE
PESSOAL
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QUADRO DE PESSOAL - POSIçAO EM 31/12/2013

QUANTIDADE DE

DEN0MINAçA0	 CARGOS/EMPREGOS	 QUANTITATIVOS

FORMA DE PROVIMENTO

A	 B	 TOTAL	 PROVIDOS	 VAGOS

Diretor-Presidente	 0	 1	 1	 1	 0

Diretor Técnico	 0	 1	 1	 1	 0

Diretor

Administrativo e	 0	 1	 1	 1	 0

Finance i ro

Coordenador
0	 1	 1	 0	 1

Administrativo

Coordenador
0	 1	 1	 1	 0

Financeiro

Coordenador de

Apolo ao Sistema de
o	 1	 1	 1	 0

Gesto de Recursos

Hidricos

Coordenador de
o	 1	 1	 1	 0

Proj etos

Coordenador de
o	 i	 1	 1	 0

Gestào

Coordenador de

Apoio ao Sisterna de
0	 1	 1	 1	 0

Gestào de Recursos

HIdricos

Assessor de
0	 1	 1	 1	 0

Comunicação
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Analista
4	 0	 4	 1	 3

Administrativo

Analista Técnico	 3	 0	 3	 3	 0

Analista de
1	 0	 1	 1	 0

lnformática

Auxiliar
3	 0	 3	 1	 2

Administrativo

AuxiliarTécnico	 3	 0	 3	 1	 2

TOTAL	 14	 10	 24	 16	 8

LEG ENDA:

FORMA DE PROVIMENTO (indicar o total de cargos criados)

A - Quadro pern,anente (indicar o total de cargos existentes)

B - Cargos em comisso

TOTAL DE CONTRATADOS 	
TOTAL DE CONTRATADOS

DEN0MINAçA0	 TEMPORARIAMENTE NO	
EXISTENTES EM 31/12/12

EXERCICIO

TOTAL	 NAO HOUVE

Piracicaba, 10 de fevereiro de 2014.

IVENS DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
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Rua Alfredo Guedes, 1949

Edificio Racz Center Sala 604
Fone 1934372100

1 341 6.901 Piracicaba SP Brasil
fundacao@agenciapcj.org.br

www.agenciapcj.org.br

DECLARAçA0

Declaramos para fins de PRESTAcAO DE CONTAS ANUAL 2013 que, apOs consulta as
pessoas constantes do Rol de Responsáveis, verificou-se que todas estão em dia corn a
obrigação da declaraçäo de bens e renda.

Piracicaba, lode fevereiro de 2014.

IVENS DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
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Rua Alfredo Cuedes, 1949

Edificio Racz Center Sala 604
Fone 1934372100
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www.agenciapcj.org.br

DEcLARAçA0

4

	

	 Declaramos para fins de PRESTAçAO DE CONTAS ANUAL 2013 que no exercicio de
2013 näo foi recebida nenhuma denüncia junta a Fundaço Agenda das Bacias PCi.

Piracicaba, lOde fevereiro de 2014.

IVENS DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
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DEcLARAcAO

Declaramos para fins de PRESTAçAO DE CONTAS ANUAL 2013 que a Furidaçäo Agência
das Bacias PCi efetua pagamento de diárias apenas para viagens internacionais.

Declaramos que, no exercicio de 2013, no houve nenhuma viagem internacional.

Declararnos que as despesas de viagens no interior do pats so cobertas por
adiantamentos e ressarcimentos de gastos mediante cornprovação por meio de notas e
cupons fiscais, em obediência ao estabelecido no quadro "Limite de Despesas corn viagens",
anexo ao processo de prestaçäo de contas.

Piracicaba, 10 c fevereiro de 2014.

IVENS DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
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PORTARIA N 2 11/2013

Rua Alfredo Guedes, 1949
Edificio Racz Center Sala 604

Fore 1934372100
13416-901 Piracicaba SP Brasil

fundacao@agenciapcj.org.br
www.agenci apci org . b r

PATRICIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI, Diretora-Presidente em exercIcio da

Fundacão Agéncia das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial -

Agência das Bacias PC), no uso de suas regulares atribuiçoes Estatutárias e,

Considerando que o Conseiho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos

HIdricos - COFEHIDRO estabeleceu lirnites rnximos para gastos em hospedagem,

refeicôes e taxi, em viagens de trabaiho a serem despendidos corn recursos do

FE HID RU.

Considerando que para os recursos oriundos da cobranca pelo uso dos recursos

hidricos de domInio federal não existe nenhuma norma especifica emitida pela

Agéncia Nacional de Aguas - ANA.

Considerando o que estabelece a Clâusula Terceira, Inciso I, item "a" do

Contrato de Gestão 003/2011 assinado entre a Agenda Nacional de Aguas - ANA e a

Fundação Agenda das Bacias PC: "a) exercer funcöes de competência de Agenda de

Agua, previstas nos artigos n 2s 41 e 44 da Lei 9.433/97, prestando apoio

administrativo, técnico e financeiro necessrio ao born funcionarnento dos Comites

PD.,,

Considerando que Os Comitês PCi, anualmente, destinam recursos financeiros

de investirnentos para o apoio ao seu born funcionamento sendo que parcelas destes

recursos são utilizadas para a cobertura de despesas de viagens.

Considerando que os funcionários da Fundacão Agéncia das Bacias PCI realizarn

constanternente viagens a trabalho.

RESOLVE

1) Estabelecer valores limites para despesas de viagem a serem pagos pela

Fundaço Agenda das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e iundiai,

confornie planilha anexo I.

I
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2) Estabelecer o valor mensal de R$300,00 (trezentos reais) para adiantarnento

para despesas de viagem. A prestaçào de contas fica vinculada a Coordenaçäo

Financeira, sendo que urn novo adiantamento somente será realizado após a devida

aprovaçâo da prestaçâo de contas do adiantarnento anterior.

3) Estabelecer que as despesas de viagern também possarn ser pagas através de

ressarcirnento de despesas, observados os valores lirnites,

4) Fixar a planilha de prestação de contas de viagern, conforme rnodelo anexo

III

5) Estabelecer que as despesas de viagem serão cornprovadas através de

documentos fiscais (notas fiscais, cupons fiscais e recibos) corretamente preenchidos.

6) Estabeiecer que ern casos de viagens intermunicipal ou interestadual

realizadas através de conducão prOpria, desde que previarnente autorizadas peia

Diretoria da Fundaçäo Agência das Bacias PCi, será reembolsado ate o valor limite de

R$ 1,00 por quilornetro rodado, levando-se em consideraço as distâncias oflciais

divulgadas pelo Departamento Nacional de lnfraestrutura de Transporte - DNIT.

Deve-se esclarecer que tais valores so regularnentados corn base na

Convençào Coletiva de Trabalho 2013 do Sindicato dos Ernpregados de Agentes

Autônornos do Comércio, e empresas de assessorarnento, pericias, informacâes e

pesquisas, e de empresas de serviços contãbeis de Americana e Regio.

7) Estabelecer que as solicitacOes de passagens aéreas e diárias de hotéis

devem ser realizadas corn no mInirno 10 dias de antecedência no intuito de haver

tempo hábil para planejarnento e aquisiçOes corn custos reduzidos, valendo-se do

principio da econornicidade.

WIVA
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8) Estabelecer que poderão ter as despesas de viagern pagas pela Fundação

Agenda das Bacias PCi os funcionários, os estagiários, devidarnente autorizados por

seus superiores, assim corno os Colaboradores Eventuais, que são pessoas fisicas sern

vinculos ernpregaticios corn a Fundação que realizarern viagens corno representantes

da Fundação ou dos Cornités PC, corn a devida indicação do Diretor Presidente da

Agenda das Bacias PCi, dos Presidentes do Conseiho Deliberativo ou Conseiho Fiscal

ou do Secretário Executivo dos Comités PCJ

Esta Portaria eritra ern vigor nesta data.

Piracicaba, 31 dejul o e 2013.

PATRICIA GOBET Dt A&IJIAR BARUFALDI

DENTE EM EXERCICIO

ANEXO I —VALORES LIMITES PARA DESPESAS COM VIAGENS
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A) HOSPEDAGEM (POR PERNOITE)

TWO	 UFESP	 Valor (R$)

Tipo I (quando ocorrer pernoite para 	
Ate 12 (doze) UFESPs	 R$232,44

localidades bra de Piracicaba, SP).

Tipo II (quando ocorrer pernoite em Brasilia, 	
Ate 16 (dezesseis) UFESPs	 R$309,92

OF)

B) DESPESAS COM ALIMENTAçAO (POR DIA)

Ate 3 (três) UFESPs no

deslocamerito superior a	 R$58,11

Ti po I (todas as localidades exceto Brasilia, OF, 	 She ate 12h

capitais de Estados e Piracicaba, SF)	 Ate 6 (seis) UFESPS no

deslocamento superior a	 R$116,22

6heatél2h

Tipo II (para as capitals dos Estados) 	 Ate 6 (seis) UFESPs	 R$116,22

Tipo Ill (para viagens a Brasilia, OF) 	 Ate 7 (sete) UFESPs	 R$135,59

C) DESPESAS COM TAXI EM PERIMETRO LJRBANO (POR DIA)

lipo I (todas as localidades exceto Brasilia, OF e 	 Ate 10 (dez) UFESPs
R$193,70

Piracicaba, SF)

Tipo II (para viagens a Brasilia, OF)	 Ate 12 (doze) UFESPs	 R$232,44

Obs: Valor da UFESP 2013 = R$19,37
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V - RELATORIOS E PARECERES
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COMPLEMENTO AO RELATÔRIO DE GESTAO

PORTARIA CGU —ANEXO I - Item 3.3.3.4 a

DECLARAcAO

Declaramos para fins de PRESTAcAO DE CONTAS ANUAL que, no exercIcho de 2013, as
recornendaçôes dos órgãos do sistenia de controle interno junto a Fundaçäo Agenda das
Bacias PCi estão descritas no documento anexo.

Piracicaba, 10 de fevereiro de 2014.

IVENS DE Oil VEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO F FINANCEIRO
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AGENdA NACIONAL DE AGUAS

Oficio n°19/2013/AUD

(Docurnento n° 11.630/2013)

Brasilia, 19 de abril de 2013

A Sua Senhoria a Senhora
PATRICIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial
Rua Alfredo Guedes, n° 1949
Ed. Racz Center
Piracicaba - SAO PAULO

Assunto: Encaminhamento de Relatório de Auditoria

Senhora Diretora-Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para conhecimento e providëncias, cOpia do Relatório cl
Auditoria n° 7/2013 - Contrato de Gestäo n o 003/ANAI20I 1.

Atenciosamente,

EDMAR DA COSTA BARROS
Auditor Interno

Setor Policia! Sul, Areas, Quadra 3, Bloco "B" - T andar. Brasilia-OF, CEP 70610-200 - telefone (61) 2109-5400— Fax (61)2109-
5595 - imprensaana.gov.br
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AGENdA NACIONAL DE AGIJAS

Docurnento n° JI 66J &OJ

RELATORIO DL AUDITORIA

Relatório AUD if 7/2013, 1514/2013

I	 Identificaçao

II	 IntroduçAo.

1. Os trabaihos foram realizados na sede da FundaçAo Agéncia PCJ, na cidade de
PiracicabalSP, no periodo de 18/3/2013 a 22/3/2013, abrangendo o periodo de 1/7/2012 a
31/12/2012, corn o objetivo de verificar o cumprimento do disposto na legislaçâo em vigor,
principalmente as Leis no 9.433/1997 e n° 10.881/2004 e as ResoluçOes ANA n° 306, de 26
de maio de 2008, if 552, de 8 de agosto de 2011 e n o 739, de 10 de outubro de 2011.

in	 Resultado dos Exames

Assunto 1: Formalizaçao Legal

2. 0 Contrato de Gestao if 0003/ANA/201 1 foi celebrado ern 24/1/2011, corn vigência
ate 31/12/2020, entre a Agência Nacional de Aguas - ANA e FundaçAo Agência das Bacias
Hidrografeas dos Rios Piracicaba, Capivari e Sundial.

3. 0 acompanhainento e a fiscalizaçao, no ârnbito da ANA, estAo a cargo da
Superintendéncia de Apoio a Gestao de Recursos HIdricos - SAG e da CACG - Cornissao de
Acompanhamento de Contratos de Gestào celebrados entre a ANA e entidades delegatárias de
fi,nr?o	 &gências de Agua, instituida j4la Resoluçào n° 739, de 10/10/2011 e em

corn a Lei n° 10.881, de 2004.

1



Assunto 2: Licitaçöes, Contratos e Outras Despesas

4. A Fundaço Agéncia PCJ, no segundo semestre do 2012, realizou compras C

contrataçOes no montante de R$ 2.785.629,54, corn fuicro nas disposiçOes da Resoluçao ANA
n° 552/2011, conforme demonstrado no quadro abaixo:

5. Exarninamos a documentaçao pertinente a despesas de pronto pagamento, que
encontramos em boa ordem e foi objeto de verificaço em conformidade corn os atos
normativos legais.

6. Foram exarninados 05 14 processos licitatorios para Coleta de Preps, de Dispensa de
Coleta de Preços e de Pregao, totalizando R$ 2.78 5.629,54, cabendo registrar que nenhun-ia
impropriedade foi constatada, destarte nâo ensejando a emisso de recomendaçoes.

Assunto 3: Pagamentus Efetuados

7. Os pagamentos so realizados mediante exarne dos documentos fiscais
comprobatorios, atesto de empregados identificados e verificaçao da regularidade fiscal nos
casos em que as normas legais exigem, näo motivando que recomendaçôes sejam exaradas.

Assunto 4: Quadro de pessoal

S. 0 Quadro de pessoal da FundaçAo PCJ é composto per 17 servidores, cuja foiha dc
pagarnento mensal atinge a cifra do R$ 70.097,22, custeada com os recursos do Contrato do
GestAo celebrado corn a ANA. Os encargos patronais são custeados por outra fonte.

8.1	 E a seguinte a composição do quadro:

a) 9 cargos de livre provirnento, ao custo mensal de R$ 45 .792,00, e ocupados por 1
Diretor Técnico; 1 Diretor Administrativo e Financeiro; I Coordenador
Administrativo; 1 Coordenador Financeiro; I Coordenador de Apoio ao Sistema de
Gestao de Recursos Hidricos; 1 Coordenador de Sistema de Informaçoes; 1
Coordenador de Projetos; 1 Coordenador do Gestao; 1 Assessor de Cornunicaçao.

b) 8 cargos preenchidos per 4 Analistas Técnicos, 3 Analistas Administrativos e 1
Analista de Informática, através do Concurso Ptblico n o 01/10, homologado em
1/7/2010, ao custo mensal de R$ 24.305,22.

8.2	 0 senhor B F,as Negri, em 28/2/2013 deixou de exercer o cargo de Diretor-Presidente
th Fundaçao PCJ.

2



8.3 Em 1/3/2013, a funcionaria Patricia Gobet de Aguiar Barufaldi, passou a exercer
interinamente o cargo de Diretora-Presidente, cumulativamente corn o cargo de Diretora
Técnica.

117	 Execuçäo Orçamentária e Financeira
PosiçAo em 31/12/2012

9.	 Movimentaçao Financeira
9.1	 A movimentaçâo financeira da Fundaçao Agéncia PCJ no ano de 2012 estã
demonstrada nos quadros abaixo:

Entradas
Espécie	 Valor- R$

SaldosFinanceiros em 31/1212011
Caixa Econôrnica Federal:

Oper. 013 -C/ 12282-7-Poupança ............. R$ 66.310.558,23
Oper. 003 - C/C 693-5 - Movimento...........R$ 	 4.3 18,69
Disponivel em caixa- espécie ...................... R$ 	 1.259,50	 66.316.136,42

Recursos transferidos pela ANA no exercIcio de 2012:
2/1 ............................R$ 1.311.395,43
2/5 ............................. R$ 4.440.639,33
3/7.............................R$ 3.388.669,29
18/7............................ R$ 1.445.682,08
16/8............................R$ 1.565.603,95
20/9 .........................R$ 1.494.487,00
26/9..........................R$ 	 5.508,93
26/10 .......................R$ 1.405.649,62
14/11 .......................R$	 170.036,00
29/11 ........................R$ 1.413.112,76	 16.640.784,39

Rendirnentos de aplicaçOes fmanceiras no exercIcio de 2012
Caixa Econômica Federal - Oper. 0 13 - C/ 12281-7 	 4.147.634,17

TOTAL	 87.104.554,98
Saidas

Despesas Operacionais - Administrativas.......R$ 1.266.355,11
Programas de Recursos 1-lidricos ..................... R$ 19.441.264,86
AçOes de Apoio................................................R$	 2.422.599,46
Agente Técnico - CAIXA ...... ....................... R$	 400.635 26	 23.530.854,69

Saldos financeiros
CAIXIA-Ag. 2882-C/003.693-8 ................R$ 	 299.871,61
CADCA - Ag. 2882- C/ 013 - 12.282-7 ......... R$ 63.273.270,76
Caixa Geral - em espécie ................................. R$	 557,92	 63:573.700,29

TOTAL	 87.104.554,98



9.2 A aplicacAo do percentual de 7,5% sobre o montante de recursos transferidos no ano
de 2012, de R$ 16.640.784,39, indica o limite de R$ 1.248.058,83, enquanto que as
"Despesas Operacionais - Administrativas" (delegatária), sornaram R$ 1.266.355,11,
extrapolando em 0,1% o lirnite acima citado.

9.3 0 valor de R$ 4.147.634,17 6 o resultado de rendirnentos fmanceiros de aplicaçôes
de recursos rernanescentes do ano de 2011 (R$ 66.3 10.558,23), sornados as transferéncias
ocorridas em 2012, no montante de R$ 16.640.784,39.

9.4 A Entidade Delegatária podera utilizar, também, para fazer face as suas despesas de
custeio o limite de 7,5% sobre o montante dos rendimentos auferidos resultante das
aplicacOes financeiras dos recursos repassados no exercIcio. Entretanto, tendo em vista que
os extratos bancários da conta de poupança nAo fornecem elementos suficientes para
segregacao dos rendirnentos, conforme citado no subitem 9.3 acima, entendemos que os
dados disponiveis nAo permitern estabelecer corn precisäo o valor do limite das despesas.

9.5 Por outro lado, se se considerar corno "Despesas Operacionais - Administrativas" o
gasto de R$ 2.422.599,46 corn "Açôes de Apoio" (Comitê), teremos o montante de R$
3.688.954,57, que representará 22,2% sobre R$ 16.640.784,39.

9.6	 Registre-se quo as despesas corn "AçOcs de Apoio" (Comité) no valor de R$
2.422.599,46 superarn	 em 91,3%	 as realizadas corn "Despesas Operacionais -
Administrativas" (delegatária), cujo montante 6 de R$ 1.266.355,11.

9.7	 Composição das Despesas corn "Açôes de Apoio"

#1



9.8 Recomendação a SAF
Reexaminar a viabilidade de adotar o sugerido na Nota Técnica 11/2012-AUD,

de 9/8/2012 (Documento n° 22121/2012), concernente a abertura de contas bancárias de
titularidade da Entidade Delegataria, corn objetivo de segregar os recursos destinados
As despesas administrativas - 7,5% - e as aplicaçoes nos pianos da bacia - 92,5%.

Assunto 5	 Contabilidade - Piano de Contas

10. Em reuniAo da equipe de auditoria corn representantes da firma Rezecon
Contabilidade Assessoria Ltda., contratada da Fundaçao Agência PCJ para os trabaihos de
escrituração eontábil da entidade, ficcu acordado que o Piano de Contas Contábil contemplará
uma rubrica pan registro detaihado das despesas realizadas pelo Comité PCJ. Tal medida
visa segregar e dar major visibilidade aos gastos especificos da Entidade Delegatária e os
praticados pelo Comitê.

Assunto 6:	 Comprometimento Financeiro

Ii.	 Do saldo financeiro em depositos bancários em 31/12/2012, de R$ 63.573.142,37, ha
comprometimentpara desembolso no valor de R$ 54.979.425,74, conforme demonstrado no

-	 quadro abaixo: 'j-.,
•	
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235 .280,55

130 .5 00,00

1.278.726,84

2. 169.754,49

1.764.010,54
1.667.550,95

2.794.200. 10

31

223.47 1.79

Tomador dos

Projetos	 I	
Recursos

Iniciados no ano de 2006
Interceptor Ribeiro Quilombo 	 PM Nova Odessa/Si
Estudo e Projeto Tratarnento Esgoto Area D	 PM Rio das

Pedras/SP
DiagnOstico Assessorarnento Bacia Rio Passa 	 Forum de entidades
Chico

Iniciados no am do 2007
ETE San Martin	 SANASA -

Campinas/SP
LIE Itupeva	 SANASA -

Produtor de Agua	 TNC
Iniciados no ano do 2008

Obras de Ampliaçao e Equipamentos par	 SANASA -
ETL	 Campinas/SP
Sistema de controle de Odor do Tratamento
Prel. ETE Capuava	 DAE Valinhos/SP
Parametrizaço do Uso de Agua na Jrrigaço 	 ALIE
Sistema de Tratamento de Esgoto de Vargem 	 SABESP
Adeguaçaode EEL em Paulinia	 SABESP
Controle Perdas Itatiba, Jarinu, Campo Limpo, 	 SABESP
Várzea

Iniciados no ano de 2009
Execuço Interceptor para Despoiuiçao do

Saido a Pagar

215 .916.87

53
	

47.235.84

812.951

	

2.755.	 477

200.
77.

	

3.545,	 1
837.

DAE Santa Barbara
linterceptores do Ribeiro dos Toledos	 D'Oeste/SP
Construço 8 Elevadores Coletores e Linhas
de Recalgue	 SABESP
Remanej. de Travessia e Execução de Coletor 	 DAE Americana/SP
Sist. Transporte de Esgotos do Municfpio 	 PM CosrnOpolis/SP
Estudo para Impiantaço Barrarnentos

	

	 PM Santo Antonio
de Posses/SP

Restauraço Matas Ciliares Microbacia do Rio
Monte Alegre	 Associaço Copatha
Diag. Ambiental e Desenvoivimento Sistema
de 1mpiementaço de Projetos 	 PM Corumbatai/SP
Estudo concepçho dos Projeto Dispos. Final
do Lodo	 DAAE Rio Claro/SP
Piano Diretor de Macrodrenagern	 PM Flortoiandia/SP
Projeto .Tratamento Terciário p/ Reuso	 DAE Santa Barbara
Efluentes ETE fins industriais 	 D'OesteISP
TB. EIaboraço Projeto Reduçäo Perdas Disp.
Final de lodo ETA II	 SAEAN

Iniciados no ano do 2010
Implantaco Interceptor Toiedos II —2' Etapa 	 DAE Santa Barbara

D'Oeste/SP
Monitoramento e substituiçao de Redes. Setor 	 SANASA -
Chapado	 Campinas/SP
Monitoramento e subst. de Redes Setor	 SANASA -
Cruzeiro	 Campinas/SP
Setorizaço, Macromediçao e Teiemetria	 CODEN
Impiantação Projetos SetorizaçAo e 	 DAAE- Rio
Substituiçäo HidrômetrosClaro/SP
Sistema Coleta e ReaDroveitamento de Aaua 	 SAAE -

845. 804,70
579.000,99

1.428.275
3 .393 .903

100.057



daETA I	 Indaiatuba/SP	 1,401.146,01	 1.000.678,88
Aguisiço Equipamentos - Grupos 1 e 3 	 DAE - Jundiai/SP	 1.730.707,20	 1730.707,20
Avaliaço Estudos e Projeto Executive, do
Sistema Jacaré	 SABESP	 570.058,43	 570.058,43
Aguisiço Eguipamentos - Grupos 2 e 4 	 flAkE - Jundiai/SP 	 2.112.588,28	 2.112.588,28

Iniciados no ano de 2011
Projeto Planejamento Gestao Recursos
Hidricos - Macromediçao	 ConsOrcio Pci	 490.000,00,	 490.000,00
Exeuçào Coletor Tronco - Resid. Florida do
Jardim Ometto	 PM Iracemapolis/SP	 526.236,95	 152.509,15
Prestaço de Serviços de engeoharia
Consultiva ETE Pinhaizinho 	 SABESP	 285.000,00	 285.000,00
Prestaçâo de Serviços de enga. Consuitiva
ETE Nazaré Paulista 	 SABESP	 270.000,00	 270.000,00
Troca de Rede de Agua Jardim Santa Rosa e
Bela Vista	 CODEN	 3.206.843,19	 1.374.648,93
Setorizaço c/1mpIantaco de válvula redutora	 SANASA -
Jardim das Oliveiras	 Campinas/SP	 2.247.666,39	 2.247.666,39
Aquisiflo Equipamentos - Grupos 5 e 6 	 DAE Jundiau/SP	 1.182.429,96	 1,182.429,66
Conservador das águas - Pagarnento Serviços
Ambientais	 PM Extrerna!MG	 1.195.000,00	 916.000,00
Substituiçao de redes de ãgua Setor Vila
Rezende	 SEMAE	 2.460.092,76	 1.703.517,41
Elaboraçao do Piano Municipal de
Saneamento Bãsicos	 PM Jracemápolis/SP	 97.777,80	 5735430
Execuçao do projeto de Macrornediço,
Telemetria	 SANEBAV1	 838.653,50	 838.653,50
Modelagem Hidrodinâmica Florescimento de
Aigas	 SABESP	 1.500.000,00	 1.500.000,00
Piano Municipal de Sanearnento do Municipio 	 PM Piracaia/SP	 74.456,36	 63.656,47
Construço de Estaçao ElevatOria de Esgotos e
no Condomfnio Marambaia

	

	 SANEBAVI	 1.972.171,35	 1.972,171,35
Iniciados no ano de 2012

Execuçäo de obras e serviços de irnplantaçao
do sistema de esgotamento sanitário em 	 cOPASA	 3.933,237,67	 3.933.237,67
Camanducaia/MG
Subst. de redes e IigaçOes domiciliares Jardim
SAo Miguel	 cODEN	 1.471.890,44	 1.471.890,44
Subst. de redes e ligaçOes domiciliares no
Setor 03—Florida	 CODEN	 1.934.957,85	 1.934.957,85
Imp1antaço de setorizaço e mediçao de 	 SANASA -
vazAo/voiume Bairro Joaguhn Inacio	 Campinas/SP	 2.879,665,03	 2.879.665,03
ContTataço de serviços para Proj. de Educ.
Ambiental "Aç&s voltadas aos Recursos	 Pm-	 329.859,90	 329.859,90
Hidricos"	 Camanducaia./MG
Observando o Rio Jaguari: EA voitada a
Gestào dos Recursos Hldricos	 PM - Extrema/MG	 408.763,12	 408.763,12
Aquisiçâo de Equipamentos p/Inst. de sist..
tratamento Terciario p/Reuso e fins no 	 DAE Santa Barbara	 6.017.250,00	 6.017.250,00
potãveis na ETE Toledos	 D'Oeste/SP 	 _________________
Aguas de Itapeva - Açdes de Mobilizaflo e
Educaço Socioambiental	 PM JtapevalSP	 220.869,41	 220.869,41

TOTAL PROJETOS 	 50.064.188,8 1
Açöes de Apoio - Saldo a pagar de 2011 	 1.186.796,30
AçOes de Apoio - Saldo a pagar de 2012 	 3.728.440,63

r	 TOTAL GERAL - 	z54E979 425,74



Assunto 7: Inventário tie Bens

12. Os bens de posse da Fundação Agência PCJ estão inventariados, atingindo o valor de
R$ 443.520,17, corn afixaçAo de plaquetas indicativas do nümero do inventário, scm, contudo,
referencia ao Contrato de Gestão n o 003/20 1 1/ANA.

Assunto 8: Relatório tie Auditoria n o 3712012, tie 22/11/2012

13.	 Consideramos que as recomendaçôes exaradas no referido Relatorio de Auditoria
foram acatadas.

Assunto 9: Comissão de Acompanhamento tie Contratos de Gestao e Termos de
Parcerias - CACG.

14.	 A Nota Técnica n° 118/2012/SAG, de 19/12/2012, referente a visita técnica
realizada para acompanharnento do Contrato de GestAo, em seu item 7, assim se manifesta:

"HI	 C0NSmEEAc0ES FINAlS

7. Plano de Ap1icaço Plurianual - PAP send submetido a aprovacão dos Cornités PCJ em 14 de dezembro
deste ano. Entretanto, cabe salientar que o PAP é urn instrumento dinâinico que não prescinde de
acompanhamento perrnanente e sistemático quanto a sua implementaçào. Nesse sentido e corno consequência do
dinarnismo dessa ferramenta de importância central para a gestäo das Aguas da abacia, o PAP deverá ser
periodicamente revisto e aperfeicoado corn vistas a cumprir seu objetivo principal, qual seja, propiciar açôes
eficazes do sisterna de gestho da bacia (Comitë e ED) mediante o aicance dos objetivos e metas previstos 110

Piano de Recursos 1-lIdricos das bacias PCJ.

8. Corn relaço aos contratos de repasse corn a Caixa Econômica Federal (CEF), a ED reduziu
significativamente o tempo para assinatura dos referidos contratos procedendo de duas formas:

i) contratando uma empresa para avaliar, previarnente a publicaço do edital de chamamento dos
potenciais tomadores de recursos, toda a documentaçào necessária par a aprovacäo das propostas
apresentadas pelos potenciais tornadores do recurso; e

II) reduzindo o prazo para os tornadores de recursos assinarern os contratos de repasse."

V	 ConclusAo

15.	 Somos de opiniäo de que a Fundaço Agéncia PCJ aprimorou seus controles internos
rada satisfatOria.e exec çäo do Contrato de Gestao pode s

IDUQ

	

	 UMORRQUFLUNA IAfl
Gerente Executivo	 Gerentd'Executivo
Auditoria Intema	 Auditor-ira Interna

Dc acordo, em ..i/4/2013
Copias para: GAB, SAF, SAG, CACG, Fundação Agência PCJ e SFC/CGU

EDMAR DA COSTA BARRÔS
Auditor Interno
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Documenton° I2314St00t	- 	 A

RELATORIO DE AUDITORIA

Relatório AUD no 13/2013, de i8,6/2oi3\.r
•	 pjitrj! ncJY'
• .	 ,,i	 il

•	 I—IddiuificaçAo

Contrato do Repasse	 0253.273-33/2008 PCJICAJXA
Valor	 R$ 365.305,05	 .	 ''••.

Consorcio Intennunidipal das BaciasHidrograficas dos Rios . ,
contTatante	 'Piracicaba, Capivari e Jundial — Consórcio PCI

• couttado ripartarnento de Agüa.e Esgoto do Valinhos...
Unidadeandkada	 Departamento do Agua e Esgoto do Vahnhos .t " , "I ,Lc

y•.•..

II - Eéopo dos Trabaihos

1.	 Os trabaihos foram realizados nos dias 10  11/6/2013, na sede do Departamento
de Agua e Esgoto do Valifihos - DAB, pan verificar o cumprirnento do quo estabçlecea

	

,	 Iegislaçao ciii vigor, principaimente as disposlQôes da Let a° 8 666/1993, Portaha
Interininisten al MPOG/MF/CGU n° 127, do 29/512008, bern como so os itcursos forarnMT
alicados do rnañefra eficiente e econâthica e seathath confoanidade 'co o que onsta
do Piano deTrabaiho.	 .

2,	 A seleçAo dos itens nos trabaihos do auditoria consistiu -em análise formal do
instrurnento do Contrato do Repasse, anáiise financeira da movlrnentaflt dos recursos

•	 .	 liberadds, incluindo os conSes adotados pars registro desta rnovlmentaçftO, e aná1ië dos
contratos tirmados polo Departamónto do Agua e Egotode Valinhos - DAB

C)	 -
m — ReSitado dos Exames	 --

•	 Assunto 1:	 Fonnalizacâo legal

3. 0 Contrato do Repasse no 0253.273-33/2008 fol celebtado em -18/620b8,606 : 6 .
Departaffielite do Agua e Esgoto do Valinhos - DAE, corn vigência até . J$/&20O9, thndO
como Ente thtervenxehte a Prefeitura Municipal do Vahnhos/SP, e objetb Exec4ãO as
Imptafltaçâo do Slatema 4s Controls de Odor do Tratamento preilnilnar da Estaçâo tie Trataniento
do dóto ETE CAPIJAVA, no -Municiplo do VauinhOs/SP cujo extratb thi ptiblitádo no
Diário Oficial a Uniäo em 23/6/2008.

4,	 0 valor do Confrato do Repasse de RS 365.305,05, composto da seguinte forma:

JAW
PkA

Recursos pübiicos - PCI 	 -	 200.756,43,
Redurso Qoflfrartida	 16454862

TOTAL	 .	 365.305.OS/.

-	
I
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5. PrQrrogaçOeS da vigôncia:
A vigéncia do conv8nio fot prorrogada pot diversas vezes, sendo a Altima pot meio

do Termo Mitivo do 8/3/2013, quo estendeu a vigéncia W.8/5/`2011 caja pub1iaçAo do
flflTT p .nt.i.ains ii 12flA1'2	 -

#4tL& LflU IflJ £JI 'I ')V'JA I 4& .'SII L SI JI U £ .7.

5,1 P Departamento do Aguas e Esgotos do Valinhos/SP — DAB, em 27/5/2013 polo
Oficio pres. no 084/201-3, solicitou a Caixa Econ6mica Federal a prorrogaçfto da vigéncia
do contrato pot mais 90 dias, at 6/9/2013. 0 pedido fbi ácothido pot aqtie1a1ntittiiçao
Finaticeira, cujo Terino foi remetido ao DAB para set assinado pot seus representantes e
devolvido a Caixa pan os procedimentos finals.

Assunto 2: Processos Licitatérios

6. Foram examinados 2 processos licitatOrios, na modalidade Tomada do Preços,
abaixo relatados.	 2"-

6.1	 Procesode Compras if 15/2009
Tomada de Preps if 03/2009
Objeto: Execuçffo do ftndaçao, fechamento em alvenaria do blocos de concreto,

rturaco be	 coin telha do fibrocimento e fornecimento e Instalaçao do caixithos do	 agalpfto
set construldo pam fechamento di unidade de Tratamento Prelituinar da ETE-Capuàva,
codforme contrato 253.273-33/2008 ComitO PU — DAB Valinhos, corn'

.
orn a eStimativa de

prço do PS 167.4 65,08.
o Termo de Referenda e a minuta do contrato foram examinados e aprovados polo

Departarntto Juridico, conforme Parecer de 17/2/2010.
o Edital foi publicado cm 24/2/2010 no jornal Boictim Municipal do Valinhos, no

Diário Oficial da Unifto e no jornal A Foiha do Sfto Paulo.
A Ata da Cornissao Julgadora do Licitaç6es do Abertura do Propostas zi° 13/2010,

regislrou quo 16 empresas retiraram o edithl e apenas . as etnpresas Am6rica ...atina
Construçap Civil Ltda. e Tesla Engenharia e Comérelo Ltda. EPP apreseittaram
documeñtaflo e propostas financeiras., com os seguintes precos:

Tesla Engenharia e Comércio Ltda. — EPP. ............. . ... R$ 147.979,38
• América Latina  Construoo Civil Ltda .........................R$ 218390,62

As propostas for submetidas a apreciaçAo do Departainento do Planejarnento,
cujo Diretor, ern 19/3/2010, ratifi,cou o opinaniento do engenheiro do quadit pela
contrataçfto da 	 EPempresa Tesla Engenharia e Comdrcio Ltda. —. P.

A Comissao Juigadora do Licitaçes em Ata do Classlficaçfto e Julgamento if
10/2010 do 25/3/2010, registrou quo a empresa Tesla Engenharia e Comérolo Ltda — BPP
fol a vencedora do certame.

O resultado do processo licitatório foi publicado em 27/3/2010 no Diana Oficial do
Estado do SAO : Paulo e no jornal Boletim Municipal do Valinhos.

Os Termos de AdjudicaçAo e de Hornologaçao foram flrmados polo Presidente do
DAB Valinhos em 9/4/2010.

6.11 Termode Contrato if 026/2010- DAM
Tendo coma objeto a "ExecuQfto de fundaçao, fechamento em alvenaria de blocbs11

do concrete, coberturd corn teiha
do

	

	
do fibrocimento e fornecimento e ingta1ao deoaixithos

 ga.lpao a sen construldo par-a fechamento da unidade de Trataniento Preliminar da tIE-
Capuava, conforme conirato OGU 253.273-33/2008 Comitô PCI — DAB Valinhos,
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conformidade corn as Anexos I, II, UI o IV donorninados, respectivamente, Memorial
Descritivo, Orçamento Estimativo, Projeto e Relatório do Sondagem os quais fáeth ,parte
inte7enhte do presente contrato", em 20/5/2010, foi firtnado contr8to corn a empresa Tesla
Engria e Comércio Ltda. - El'?, CNPJ/MF 52.048.907/0001-24, 4<nn sede na' cidade
de pinas/SP, polo -valor defl 147.979,38 e prazo do 90 dias; o resurno do contrato fbi
publicado no jornal Boletirn Municipal de Valinhos/SP em 26/5t2010.

Comofiscal do contrato foi designado o servidor, Luiz Carlos Aives de Souza,
engenheiro do quadra pennanente do DAB Valinhos.

6.1.2 Termos de AlteraçAo Contratual - Vigêneia
Forarn firmados diversos moTers Aditivos, anteriormente a expiraçao do prazo

contratual, alterando a vigência inicial do contrato, sendo a ültima corn data do 16/4/2013,
quo estendeu o prazo por mais 180 dias a contar de 5/4/2013; o extrato foi publicado no
Boletim Municipal do Valinhos/SP em 1914/2013.

LI	 6.1.3 Termos do Alteradtontr-atual - Valor
A empsa contratada em 10/6/2011, por oflcio, solicitou reajustathento-de 8,52%

sobre a valor ácordado sob a alegaçAo do quo o prazo contratual da vigétibia ültrapassou I
ano.	 - -

Par expediente datado do 14/6/2011, o engenheiro fiscal da obra so posicionOu
favoravelmente a concessifo de reajustamento pretendido poi  contra tada de - 02%
equivalente a KS 12.607,84.

o Departamento Jurfdico do DAEV em 20/6/2011 opinou em favor do
atendimento ao soilcitado pela .empresa contratada.

- •: Em 1:8/7/2011, a empress contr tada Tesla encaminhou ao engenhbiro fiscal Luiz
CarIes correspondéncia, anexando planilha de custos, lntbrmando a ñëcessidade de'revisao
do projeto corn aumento nos custos no valor do RL1.531,50, corn aumento de 260m de
estacas, de serviços extraordlnários,

o engenheiro fiscal em seu despacho do 19/7/2011, sugere a atendimento da
soliôitaçao nacifrade R$ 22.387,45, equivalente a 13,96%. 	 -

EM 9/8/2011, foi celebrado Tornio, aplicando-se a reajustamento do preco em, Its
12.607,84, correspondente a 8,5 %, alterando a Cláusula Sexta corn elevaçAo do valor
em male ES 22.387,34, atingindo a soma de PS 34.995,29, tdtallzando o contrato a qtiáfltia
de R$ I 8.974,67; o extrato fol publicado no Boletirn Municipal do ValinhoWSP em
12/8/2011.

Em 30/l/2012, foi celebrado Termo pan reduzir, o valor dos servlços
extraordinários do ES 22.387,34 para KS 18.601,37, que dete-rminou a nova total do
contrato -em ES 179.188,70; a extrato foi publicado no jornal Bolothn Munr4al do
Valinhos/SP em 3/2/2012.

6.2	 Processo de compras if 53/2009
Tomada do Preços n° 07/22200009
Objeto: Fornecimento e montagem de estrutura pré-fabricada em

crconeto/protendido pra galpflo com area do 511 rn2. Conforme memorial e ptoje4o 
ft

- Confrato PCI 253.273-33/2008, corn estimativa do custo de fl 181.200,00. - -
o edital e a minuta do contrato foram examinadcis polo Departamento Juridico do

DAEV, em cujo1 parecer de 8/4/2009 está registrado o opinamento pela contin9i4So dos
procedimentos. .L



H.	 ..	 ...:

A •publicaçuo ocorreuem 9/4/2009 no Di4rio Qficial . .de:Esta4o do São Paulo; em
10/4/2009 no Jamal A Folha do Sño Paulo e em 1514/2009 no jamal Boletun Municipal do
Vaiinhos/SP

A Ata de Abertura de Propostas, da Comissao Julgadora do LicttaOes, do
30/4/1069,. regtstrou quo, do 15 emprosas quo retiraram a edital, somente a empresa
Valguara IndUstha e Comérelo do Artefatos do Cintento Ltda1 apresentou documentkçAo e
proposta fmancoira sendo, pois, habthtada e declarada vencodora corn o Valor do

A Comissao Julgadora do LicitaçOes, em Am de 6/5/2009, ratiticou que aempresa
Valguath Indüstria e Comdrcio do Artefatos do Cimento Ltda fol a vencedora do certame
licttatório

o Termo do AdjudicacAo e do HomologaçAb foi firmado polo Presidento do DAEV
em 18/5/2009

6.2. 1 Termo de Contrato if 038/2009 - DAEV
Tendo como abjeto-o "fornecirnento e inontagem do estrutura pré-fabricada em

conoroto/protendido paralitao corn area do 511 m2 Conforme memorial e projeto anexo
- CGnttato CJ 25'3.273-33/2008", em 27/5/2009 fat celebrado contrato coin a entpresa

'V.alguara Indstna e Corndrcio do Artefatos do Cimonto Ltda., CNP3/MF
46680 708/0001-31, corn sodo tic Made do Guaratinguotá/SP, polo prazo do 90 dias a
páthr do 5/8/2011, data da Ordem do Servico parc inIciodas obras e preo do ES
181 000,00

o extrato do contrato foi publicado no jomnal Boletini Municipal do ValinhoWSP em
3/6/2009 I.	 -	 ..

o -sorvidor Luiz Carlos Alves do .Souza, engenbeiro- do quadra do -DAEV; foi-.
inthcudo coma fiscal do contrato em 4/612009

6,2.2 Tormos do Alteraçaa Conlaatual - Vigência
Foram firniados diversos Tennos Aditivos, anteriormonto a expiraço do prato

contratual, alterando a vigôncla micial do contàto, sondo a Ultima corn data do 23/11/2011,
quo estendeu a prazo pot mais 90 dias a contar do 25/11/2011; a extrato fbi publicado no
Boletlin Mimcipal do Valrnhos/SP em 25/11/2011

6.2.3 Termos do Mtoraçao Contratual - Valor
Ent,correspond6ncia do 29312011, at empresa contratada sohcitou reajustameitto no

percontual do 9,12% sobre o valor inicial do contrato sob a alegaçAo do quo o prazo do
vigencla ultrapassou 12 moses, bern como parc manutenç&o do oqwlfbno do øonSo

o engenheiro fiscal manifostou-se favoravolinente a concessfto do meajuste, em
25/3/2011, o Depaftarnento Jurfdico do DAEV, cm 225/3/2011, opinou polo atS&mento
do reajustamento no valor do PS 18 987,20

Em 12/7/2011, fol celebrado Termo reustando a valor do contrato em ItS
18 981,20, abngindo a montante do itS 199 987,20, a extrato lot pul?liCado no floletlrñ
Municipal do

.
Valinhos/SP em 15/7/2011

Em 25/1/2012, fot firmado Termo reajustando o valor em mais Rs$ 17 724,30
referttes a servios extraordm4rios, ohcgando o valor do contrato ao total do Itt
217.11 i,50; o oxtrato foi publicado no Boletim Municipal do Valinhos/SP em 27/1/2012 &
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6 3 Conclusfto dos Serviços
0 Teñno de Recebimento ProvtsOrio está datado do 23/1/2012 e o Termo do

Recebimetito Definitivo foi elaborado cm 23/4/2012, anibos foram firmados polo
engenheiro fiscal, Lulz Carlos Alves do Souza, polo Diretor do Departatnento do
Planojaniento DABS', engenheiro Lutz Henrique Parodi e polo representante da empresa
contratada Valguara IndUstria e Comércio do Artefatos do Cunento Ltda, Cláudio Abet
Biagi

7	 ExecuçEo Financetra
7.1 Apresentamos abaixo demonstrativo das contrataçövs efetuadas polo DAEV

Contrato Tesla Engenharia e Comdrcio Ltda 	 R$ 179 188,59
Contrato Valguara Industha e Comércio do Artefatos do Cimento Ltda AS 217 71150

Total , .,	 .	 1$ 396 900jO9

72 Pagamentos efetuados
Todos os pagameutes efetuados As . empresas contratadas observaram as.. normas

Li	 lop's vigentes que regeifl'Thatdna:.
Tek1aEhseUiaria e Coméroto Ltda 	 0$ 147.26%40
Valguath Indtstrla e Comórcio do Artefatos do Cimento Ltda 	 .RS 198.724i0

TOTAL, k$)4 992,10

13	 Prestaçao do Contas
A ; ' ltelaçao 40 Coinprovantes de Pagamentos - OGU", de 10/6/2013 aprsenta o

total do R$ 345 992,70 e utitlzaçto dos recui'sos, confornie demonstrado abhxo

Recursos disponibilizados polo PCJ	 R$ 178,321,53
Recursos contrapartida.	 ItS 161671 17

TOTAL	 . ......................ES 345,9Z10

8	 Bxecizço Pisica
0 Relat6no do Aconipanhamento do Engenharia Setor , Pubhco,da Caika

Eoonónnca Federal, do 19/1212Q12 registrou quo 94,71% da obras haviam'sIdo realizados
oeM execuçfto normal e qualidade satisfhtOria.

W Conclnsfto

9 Consideramos regular a execu o do C,pptrato do Repasse n° 0253 213-33/2008
PCVCADCA

DR
Gtfonto Exocutivo
Aujitona Interna

Do acardo
mZQ/6/2013

'6 6.• • ES:AG, SAF, cAcq F 4açaoigCøcia :!?:c.	 • .

EDMAR DA COSTA BAnROS
Auditor Interno

•	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .
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AGENCIAMCiDNAL CE AGUAS

•	 .	 .\..	 -
RELATORIO DE AVDITORJA

Relatérlo AVID no 14/2013, de 19/6/2013
* ¶**{%

tOl abst4 ant'

0253 268-60/2008 PCJ/CAIXA
lAM OiL ci

I..Jdeuffflcaçflo

5I..• -

TT.....Titona%n.eiic trnhthnc•.JO%flP
LISIV 1

1. 1 Os trabaihos foram realizados nos dias 12 a 13/6/2013 0 na sede do Depattaninto-
do Agua e Esgoto S/A de Jundiat - DikE, paraverificar o curnpéintento do quo estabélecé a
IegislaçAo em vigor, principalmente as disposiçCes da Lel if 8:666/1993, Portaria
Interniinláttrial MPOC1MF/CGU n° 127, de 29/5/2008, bern como se.ä recursos fomm
aplidadàs dè maneira oficiente e economica e Se guardam confonnidadó corn• ••o que consta
do Piano de Trabalbo.

2. A seleçAo dos itens nos trabaihos do auditoria consistiu em analise formal do
ihstruthento do Contrato de Repasse, anátise financefr a da movirnentaçAO dos te&*sps
liberados, incluindo os controles adotados pan reglstit data mdvirnehfaAo, e anállse dds
contrâtos firmados polo Departampnto de Agua e Esgbto S/A dounSdial D- At.

U
lii— Resuttado dos Exames

Assunto 1: Formalizacao legal

3. 0. Contrato de Repasse no 0253.268-60/2008 fol celebrado em 17/6t2008,cuiü a
Dcpatthxflento do Agua e sgoto S/A do Sundial .-DAB, corn vigéncia att I 7/S1201 1,

	

flatS...... n....0&.J1 gin Fnlh4.c./QD	 a nt,atntenco como nw mwrvcmumv a ricicitwu iviuzuipai	 V an.rnunn,

dOCUO de construçAo do Eetaa dB Tratamento do Esgotos no BaiffSó flp Jose — Bacia do
Rio	 arl:Capiv. no MunicpIo do Junthal/SP.' cujà extrato fbi publicado no biário Oflcial da
Un46 em 1417/2008.

4. 0 valor do Contrato do Repasse do RS 1.006.974 151 1 composto da segubte
forma:	 ___________________________________

Recursos p	 —üblicos PCJ	 542.44Q
Recursos Contrapartida	 494.534,23

TOTAL	 1.006.97431
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Objeto:	 nto 
do 
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estimado em R
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EngeA,ipia' o C	 entos:o 64itiuOes Ltda.

A Atu	 6esdelYS/2009registrouqudiampresa

DT Engbtffiad,	rtou 0 menorpre4o 'do - k$ I MS.* ^66

sefido prodam

.Ito.ria Jurfdica , do,.DAE S/A
legAlidade do's,,procedimen't6s lict
vloog '- o 'Niotur Pioii&nte

014/2009
corno objeto a "empreitada per p

eagoto, no Bairro Sb Josd, confa
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28A

. 
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do 
360 dift's

:do Servipif:050/2009.

fiscal da obra fbi designada a

quadro do DAR S/A.

A Consu	 cm Parecer 
do 

25/5/20.0.^qp I P94 p-ele

	

regul'aridade e	 tat6n"os.

	

'Em 2	 assinou o Ternio 
do 

Adjudipa^tio a. do

HOM01,69490.

6.1.1 Contrato

	

T811do	 rego-global para congtr%Aq da.estaob.de

	

tratament^ do,	 e^ es. pecifica0es 4cni6^ cofi"t6i^4^

	

Edital 6-seus	 a

04.711.487/000	 11/6/2009 f6i oohtfdaft, ic
'40	preq6:de P3,1	 com4os contwos, a partivai AID/2 09

data: & Ordem

	

Como	 servidom Maria Auxiliadord Pedro . Dib,

engehhelmdo

6.1.2
31 Tom
	

cont.ratud,

Icle,.. pot mais 90' dias, 0 extrato,
em 6/5/2011



6-13 TermoAditivocleRetifica9lo
tin 28/2 ' 612 ' fbi celebrado o Termo do RetW Olo do valof inicialm6ate

contratado do A$, 1,028.000,00, ...red 	 d	
51

pZIM 9-0 parkR$ ; fA6.974	 to:^^ 01:
pu 

-
I	 OfMat do Muniefplo em,

I.	 Ekequo.6 Finanoctra
ithagi- efttosop	 ados7.-1

Todos os pagarnentos, no valor total de.R.$.l.0G&974 50,. efetuadosli emposa
contratads, 6bsor^a

. rI 
am as normas legais vi . ntes.qi,6 rtgom 4 inat 

I 
6iia,go

7.2, Pteitiqlo do Contas
.,A IR614

' 
06 : do Cornproyantes do Pagameritos - 00U'j 

do 
3 I/M. 012 ^apr. esefitto

total b -	 '&ol
	 , ,	 ^.- . d*,,'R$-,:l:.006.974, 0, 

on'
	 inhado. A ^ ixt EconOmica JF	 afidxd^eabk do n

a e Tratamento. 
do 

Eigoto do083im-d-d - bJe-iftici d xtil"Aps
rewnos, conformedemon	 o abalxo.*

	

Recursos di0onibiliza.clos.. pelo PCJ ....... ........ 	 -512It$ 1 ^ 04140j2,8-
Receursos contrapard	 .......................................

TOTAL .......	 ......	 ........ 	 1,606	 0

8. EX^Ouoq Mica

O.Rela't6iio.deAdotioahhanientodeEngeriharia^RA^E--.set^iNbii6,oida-CWn
Ecoh6thim"FederiL qktw.!^2012 registro^.'q:uo

.. 
lQ6,QV/o1da-obr

. 
asi-hkai

, 

n "i idio rieaf
co m excouglo normal e qualiclade satis fat6ria.

&2, Pblo Comunica4o Interno do 17/12/2012;, o Diretor de. Op	 'es . do DAE S/A'
f. _g.qyeosso oo^rebrentesdocont,rato..n .0 0.1'.4/,2009..celeb o coma , O.r6parin' I

a 
d'	 ^ I 	.^;.	 -	 ^	 I	

...	 ,	 "^ " ",
o-66 , 

' '	e..E m preendiment6s Ltda form conelt-ifdos e o	 do^,R 'bim
D	 ado naqu- e,.IA (]a' 	 dota,	 ajv 0	 1",

IV	 cotictualio

9. C.o0sideramos rogular a execu9io do Contrato do gepasse: e 0253.168-60
P, C J/C,4^,M,

Gerefito tXecutivo
At totia.Intoma

Q ..4.1,6/20.13.

4fiqwn'66,sei c4ia para: GAB, AGI SAP, CACP, Fundaoo-	 lvkue kvcpu

ObMkIYA COSTA2ARkOS
ud	 Malito
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oWANA
AGNCIA NACIONAL DE AGUAS

DOCIumento no

RFLATORIO DE AUDITORIA

Relat6rio AUD 
no 

15/2013, de 20/6/2013

J,CG-F^,,JA

I — Identirica;ao

H — Escopo dos Trabalhos

I.	 Os trabalhos forarn realizados no dia 13/6/2013, na sede da Secreta'rj','a'!'d'e"lg'fit'i'o"^t"(^I
,

Ambiente da Prefeitura. Municipal de Limeira/SP, para verificar o cumpriffieftto '6 qu^
estabelece a legislagao em vigor, principalmente as disposig6es da Lei no 8.666/190,
Portaria Interwinisterial MPOG/MF/CGU 

no 
127, de 29/5/2008, bern como se os recutsos

for,am . aplicados de maneira eficiente e econ6mica.e se guardam conformidade com o que
consta do Plano de Trabalho.

2. A seleggo dos itens nos trabalhos de auditoria consistiu ern anAlise formal do

instrumento do Contrato de^Repasse, an6lise financeira % da movimentagao dos recursos

liberados, incluindo os controles,adotados para registro desta movimentaglo, e andlise dos
contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Limeira/SP.

HI — Resultado dos Exames

Assunto 1:	 FormalizaVAo legal

3. 0 Contrato de Repasse no 0219.732-74/2007 fbi celebrado em 29/11/2007,. com o
Municfpio de Limeira/SP, com vigencia W 30/11/2009, tendo como objeto OExecuqAo de
Estudos Hidrol6gicos para Aurnento da Capacidade Hfddca da Bacla do Ribeirdo Pinhal, no

Municiplo de Lirneira/SP," cujo extrato foi publicado no Didrio Oficial da Uniao em

6/12/2007.

4. 0 valor do Contrato de Repasse de R$ 230.771.20, composto da seguinte forma:



5. Prorrogagbes da vigdncia:
A vigdncia do conv6nio fbi prorrogada por 4 vezes; a filtima por meio de, Termo

Aditivo de 23/5/2012, que estendeu o prazo atd 23/5/2013; o extrato foi publicado no
Didrio Oficial da Unilo em 30/5/2012.

Assunto 2:	 Processos Licitat6rios

6. Foi examinado o (inico processo licitat6rio realizado pela Prefeitura Municipal de
Limeira/SP que adotou a modalidade de Dispensa de Licitagao.

6.1	 Processo 
no 

012/08
Objeto: Contratagao de empresa especialiiada para realizar "Estudo Hidrol6gico

para. aumento da. capacidade hfdrica da Bacia do Ribeirao do Pinhal" onde a empresa
deveri desenvolver:

a) diagn6stico de pardmetros hidrometeorol6gicos;
b) aplicaqAo de ajuste."da modelagem matemAtica;
c) simulagdo hidrolcilca. com. base na modelagem matemAtica. ajustada, para avaliaggo

de volumes e vazaes m6dias regularizadas;
d) prd-seleggo de locais para, a construgAo de barragens de regularizaggo;
e) anteprojeto de barragem de regularizagAo incluindo avaliagdo geol6gica, e

geotdcnica, obras de movimentagffo de terra, extravasores e descarregadores.

6.2	 Contrato no 024/09
Tendo como objeto a realizaggo de Estudc, Hidrol6gico para aumento da

capacidade hfdrica da Bacia do RibeirAo do Pinhal, destinada A Secretaria Municipal do
Meio. Ambiente, Recursos Hfdticos e Bioatividades, conforme Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentdria e Cronograrna Ffsico Financeiro, em 11/2/2009 fbi celebradc,
contrato com a Fundagao Educkional e Cultural do Meio Ambiente Elvira Guarda
Mascarin - FECUMA, CNPJ/MF 07.486.497/0001-49, com sede na cidade de
Piracicaba/SP, polo pre .go de R$ 200.990,00 e vig6ncia de 180 dias a contar de 24/5/2010
data da Ordem se Servigo, com tdrmino em 23/11/201; o extrato, do contrato foi publicado,
no Jomal OfIcial do Municfpio em 12/2/2009.

6.2.1	 Prorrogag6es de vigencia
6.2.1.1 P;imeiroTermoAditivo

Celebrado em 19/11/2010, prorrogou a vig8ncia por mais 6 meses a partir de
20/11/2010 e tdrminc, em 19/5/2011; o resumo foi publicado no Jornal Oficial do
Municfpio em 26/l/201 1.

6.2.1.2 Segundo Termo de Prorrogagdo
Em 6/5/2011, f6i celebradc, o Termo que estendeu o prazo de vigencia por mais

6 meses, com infcio em 20/5/2011 e tdrmino em 19/11/2011; o extrato fbi publicado no
Jomal .Oficial do Municfpio em 4/8/2011.

6.3	 Dispensa de Licitagdo
A Fundagao Educacional e Cultural do Meio Ambiente Elvira Guarda Mascarin,

conforme estd estabelecido ern seu estatuto, 6 uma entidade de direito privado sern fins
lucrativos, com. a finalidade de fornentar a defesa, a protqlo, a edugg go e o
desenvolvimento global das criangas e adolescentes provenientes do farnflias do baixa
renda. Prestar assessoria e consultoria, elaboraoo de projetos atravds de estudos e
pesquisas, a institutgaes pfiblicas ou privadas corn atqaq5o nas Areas definidas pelo este
estatuto, especialmente nas keas do Meio Ambiente.

AW

I-	 j



A contratagao da FundaqAo Educacional e Cultural do Meio Ambiente Elvira
Guarda Mascarin fbi submetida A andlise da Secretaria Municipal de Assuntos Jurfdicos,
que em seu Parecer n*05/08 de 23/12/2008, opinou pelo deferimento da contratagAo, com
embasamento o art.26 da Lei ul 8.666/93.

0 Assessor Geral do Gabinete do Prefeito, Luis Antonio Faber ern seu despacho de
2/2/2009 ratificou a dispensa de licitaqAo cuja publicagAo no Didrio Oficial do Estado de
Sao Paulo ocorreu ern 5/2/2009.

7. ExecuqAo Financeira

7.1	 Pagamentos efetuados

Todos os pagamentos, no valor total de R$ 200.990,00, efetuados A Fundagao
contratada, observaram as normas legais vigentes que regern a matdria, provenientes das
seguintes fontes:

;-JZecursos disponibilizados pelo PCJ ................... R$ 177.712,00
^—Recursos da Prefeitura Municipal ....................... Î23,278.00

Total ...................... R$ 200.990,00

7.2	 PrestagAo de Contas

A "Relagao de Comprovantes de Pagamentos – OGU', de 1/2/2013 apreserita o
total de R$ 224.326,40, encarninhada A Caixa Econ6mica Federal anexa Ao Oficio n'
010/2013 - DIRC, da Prefeitura Municipal de Limeira/SP, e utilizagao dos recursos,
conforme demonstrado abaixo:

Recursos disponibilizados pelo PCJ ........................ P$ 177.712,00
Contrapartida econ6mica .. ........................................ RS 46.614.46

TOTAL ................................ RS 224.326,40

8. Execuoo Ffsica

8.1 0 Relat6rio de Acompanhamento de Engenharia – RAF – Setor P6b]ico, da Caixa
Econ6mica Federal, de 2^/11/2012 registrou que 100,00% da obras haviarn sido
realizados corn execugao normal e qualidade satisfat6ria.

IV	 ConclusAo
4

9. Consideramos regular a execuqAo do Contrato de Repasse n o 0219.732-74/2007
PCJ/CAD(A.

ORPED 0

:77
Gere Ex66utivo

Lxtutivc^Audiiilalnterna

De Qpprdo.

E=^/2013

Encat ninhe-se c6pia para: GAB, AG, SAF, CACG, Funda^go Agdncia PCJ e SFC/CGU.

EDMAR DA COSTA BARROS

Auditor Interno



40ANA
AGrNCM MACIONAL DE AGuAs

Oficio n'44/2013/ SAG/ ANA

Documento 
n
o 01961612013-87

Brasflia, 02 de julho de 2013.

A Sua Senhoria o Senhor

Barjas Negri

Diretor-Presidente

Fundaggo Ag^ncia clas Bacias Piracicaba, Capivari e Jundiai

Rua Alfredo Guedes n' 1949, 3' andar, sl 304, Ed. Racz Center - Higien6polis

13.416-901 - Piracicaba - SP

Assunto: Recomenda^6es relacionadas A prestaqRo de contas.

Refer8ncia: Nota Informativa n' 4/2013/GEEFUSAF, doe. 018839/2013-27

Senhor Diretor-Presidente,

1 . Encaminhamos a Nota Informativa n' 4/2013/GEEFI/SAF, contendo
recomenclag6es relacionadas A prestagdo de contas da FundaqAo PCJ, para as proviUncias

cabiveis.

2.	 Casa haja dAvidas, favor contatar o Sr. Jo5o Luiz da Cunha, no telefone (61)

2109-5472, Gerente de ExecuqAo Orgamentdria e Financeira da Ag8ncia Nacional de Aguas -

ANA.	 Ln

Atenciosamente,

— z r

de Apoio A GestAo de Recursos Hfdricos

Sewr Policial - Am 5 - Quadm 3 - Bb^ "B-, 'L;"e"W - Bmflia-DF, CEP 70.610-200-telefone (61) 2109-5209 - F^ (61) 2109-5331



g*OANA
AG8NCIA MACIONAL oE AGuAs

Nota Informativa re 4/2013/GEEFIISAF
Dwunremo eOOOOO 018839J2013-27

Em 25 de junho de 20 t I

Ao Senhor Superintendente de Administraoo, Fimmqas e Gestffo de Pessoas

Assunto: Contrato de Gestio re 0031ANA/2011. Funda^i(t. Agincia das Bacias
Elidrogrificas des Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai (AGEANCIA DAS BACUS

PCJ). Exercicio das fhnq6es delegadas de aginda de igua nas bacias dos rios
Piracicaba, Capivari e JundiaL PrestaVio de contas do exercicio de 2012-

ReferCincia: Pmcesso if 0250L000333/2013-46

1. Retoma a esta Gerdneia de Execuoo Oripmentiria e Fmanceira

(GEEFI/SAF), encamWiado pela Superintend&cia de Apoio i Gestao de Recursos

Hidricos (SAGANA), confi)rme se verifica no despaebo de fL 636, de 08/04/2013, as

autos do processo em epigra&, conteado a presta& de contas do Contrato de GestSo d'

003/ANA/2011 e as demanstraocs financeft-as e contg)m% exercicto de 2012,

apresentadas pela Fandaq!oAgdacia das Bacias, Hidrognificas dos Rios Pk-ddcaba,

Capivari e Jundiai (AGENCIA DAS BACLAS PCJ), referede ao exercicio das fimocs

dekgadas de ag^acia de igua. das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e JundiaL para

exames sabre a regularidade contibil e envio dos autos it Auditoria Intema da AgEncia

Nacional de Aguas, para erniss -lo de pareccr finaL

2. PRELIWNARNffiWE, oom6m registrar que as exarnes objetivarn

certificar as consistancias dos valores deckrados na prestavib de contas e nas

dernanstrag6es financeiras e contibeis aprcs^ pela AGtNCIA DAS BACIAS

PCJ. observados aos pr6cipias c is nonnas de contabilidade brasileir-as, confrontando

as valores declarados; pria contratada cam as apurados par esta Gm-&cm de ExecuOo

OrVamentiria c Financeira, cam base em testes de cvW%tcias e registros que ceddicam

3. Neste senfido, as exames se limitam aas aspeclos confibeis c financeiros,

NAO POSSUMDO 0 CONDAO DE CERTIFICAR REGULARIDADES SOBRE:

(i) cumpriniewo de normativos edtados pcia Agancia Nacionai de Aguas (AmA)



relativo A seleggo v contrataoo de bens, servigos e pessoas; (ii) administraqffo de bens

nri6veis e ini6veis adquiridos; ou cedidos i confi-atada; (iii) cumprimento do disposto no

inciso it, § 9, da CMusula Quarta, bern corno do contido na ClAusula Quinta do

Contrato de Gestffo; e (iv) cumprimento do dispasto no § P, do irtciso 11, do art 22, da

Lei if 9-433, de 08/01/1997.

4. AINDA EM PRELUVIINARMENTE, conv&m registrar que a prestaq:2w

de contas relativa ao Contrato de Gest go jgi havia sido encaminhada, confbrme se

verifica no dcspacho de fl. 234, e que, na ocasiAo, a mesma foi considerada insuficiente

para. o reconhecimerdo da correta c regular aplicaoo, sob os aspectos financeiros e

contAbeis, dos recursos pfiblicos aportados, sendo solicitadas diligdncias junto A

AG^WCIA DAS BACLAS PCJ. visando sua complementaq5o, conlbrrne despacho de fl-

235.

5. Passando aos exames, verifica que as diligEncias realizadas foram

respondidas parcialmente pela contratada, conforme se verifica na documentaVio de fis.

2391635.

6. Registra-se que^ teado cm vista i identificaoo de alteraocs entre as

dcmonstrai^'m oonLibeis apresentadas i fl. 57 e is de lls- 24W41 c 2491250, ern

especial A "DemonstraqED dos Fluxos de caixa (Wtodo Dirdor. as pnmeiras nffo serffo

consideradas para os fins a que se destmarn us exames da prest4-ffo de comas do

Contrato de Gest5o d` CO31ANAl201 1.

7. Cont respedo As mforma0es adwionais is dernonstragaes financeras e

contabeis apnMentadas pela AGENCIA DAS BACIAS PCI, conswa-se que as notas de

fls. 5W64 c 242f248 aprcscawdas mio s90 sulicientes para esclarecer as catrada e saidas

1,	 P.1 ' 74	 *0411 14	 t..	 , 111 114 11	 1

011	 a A V1W	 4	 11	 11.^ bo	 *1 rz , HIM -	 I

EM Durante o ctmcicio de 2012, obsen-adu aos regimms no Sisto

Adn=%fi-aqffo Fmancewa. do Governo Federal (SIAR), a AgEnda Namnal de

2



repassDu i AGENCIA DAS BACIAS PCI o valor de RS 16.958.014,21, conforme se

verifica das ordens bancirias a seguir discrinuinadas.

Ordem banciria	 Data	 Valem repamdos

2012OBS01479	 02(05/2012	 RS 4-440-639.33

2012OBS02409	 0310T2012	 RS 3-39&669,29

20120B8026D9	 ISIOW2012	 RS L445-682,03

2012OBS02970	 161=2012	 RS 1.565.603,95

2012OBS03401	 20109/2012	 RS 1.494A97,00

2012OBS03465	 26e9/2Oi2	 RS 5-508,93

2012OBS03859	 2611012012	 RS 1-405.649,62

2012OB904114	 14111/2012	 RS 170-036,00

2012OBSO4318	 2911 WO 12	 RS IA13.117,76

2012OBSO4758	 2811212012	 RS L629-625,25

Taftf ftwzs*ddo peb ANA	 RS 16.95U14.2 I

9. Considerada a data de disponibilidade dos recursos financeiros A erdidade

dekgg&k em razffo dofloat banc&b, observado aos extratos banc"s de fls- 263f290

referentes i Conta Corrente rC 693-5, AgCmcia 2882, da Caixa Econdmica Federal, a

AG^XGA DAS BACIAS PCJ recebeu a quantia de RS 16.640.784,39, tendo em vista

que es n=nws finameiros liberailos pela ANA em 28/12/2012, no valor de RS

1.628-625,25, con-espondcntes i ordern banc:iria 2012011804758, somentc tiveram

ingressos na conta bandria da delegaLiria no exercICTO de 2013 c^ os recursos

fka=ims 19=ados; pela ANA em 29/l2f2OI 1, conrspondentes ii ordem banchria

201100804352, no valor de RS 1.311.395,431 tivam seus ingressos em 2012,

confonne cqxnto a segum-

C7 M.-I I I-r--T*-I

201 IOBSD4352

2DIZOM1479

2012OBS02AWO9

20120BRO2609

20ME802970

2DI20BB0340t

2012OBS03465

Cmu Cormuft ie 693^-S,

Aa&m n82, da C2ixm

03JOLM12

OPOSM12

05MMOU

2OMSM12

24M"12

29A"12

Vatereszec idespda
AG9NCU DAS BACLALS W-J

IRS 1311-395,43

HS 4.440-63933

RS 3388-669.29

RS 1.445.WO8

RS 1—%5.6D3,95

RS 1-494-487,00

RS 5-508,93

3



2012OBS03859	 3af I OP-0 12	 RS 1.405.649,62

2012OB804114	 19/11/2012	 RS 170.036,00

2012OBSO4318	 0411212012	 RS 1.413.1 t2,76

Total	 IRS 1664OL7W9

10. Ainda corno receitas diretamente vinculadas ao Contrato de Gestffo, de

acordo com os extratos bancirios de fls- 292/309, correspondentes A Conta

2882/013/00012282-7, verificaria-se os readfinentos provertimAes de remunerag6es

bdsicas e cr6dilos de juros relativos a aplica0es financeiras efetuadas pefa AGf-NkCIA

DAS BACIAS PCI totalizam RS 4.147.634,17.

Na Tabela 1, demminada 'robrdn(;a Federal — Receita X Desembolso -

Acumulado 2012", de ll. 34, a AG&XCIA DAS BACMS PCJ, embora declare

rendimentos oom aptica0es fmanceiras iguatmertle aos apuradas por esta Ger&wia de

Execui;io OrqamenUria c Financeira (GEEFI), ddalha valores nos meses de fevereiro,

junho, agostD, setembro e ouhibro (lifereates aos apurados por esta Gertmcia, conforme

exposto a seguir-

Reodim^.apmmdm pda GTM	
PAMAnEfftffi

ifis de 2012	
dectaqdm pda	 Wtk"-PS
AGENCIA	 Ownsak

	

Pmumftrzoa	 CrMito de	 TOW	 DAS BACLAS	 spuradasjam
pCi

	

JanW12	 RS 49321,69 "331",39 RSISI-3nX RS 381-32ZOS	 RS 0.00

	

FmM 12	 RS 7&416,59	 RS 337-119,16 	 RS 415-535.74	 RS 378-53-7-26	 RS 3&979,48

	

ManU12	 RS 19.743,31	 RS 330.%2,37 RS 350,MAS RS 350,M,68	 RS 0,00

as	 RS 30153.62	 RS 369A53,62	 RS 0.003=MS0052

	

MaPM12	 RS 10351" RS -,21-55-1,M	 RS331-9%A RS 331-904,93	 RS 0.00

	

JumaM	 PSM95,79 RS330-401,01 as mumm RS 36Z589,92	 -R$ 3,02

	JuV2012	 RS -",22 RS524.M.62 RS 37-4MW RS 32,9-976,S4	 RS 0,00

	

AgaIM12	 RS 3-407,E9	 RS 334-9t4,42 	 RS33&35tAl	 RS 3751IZ73	 -RS 36.861,12

	ScM12	 RS OAO	 RS 322-TnL39 	 ItS322.773,39	 RS322-Tn.39	 RS 1,00

RS %W RS3MW-	-R$ 115,34

	

.$2'	 RS 317AW,82	 RS31-11IR16

	

NmIM12	 RS 0,00 LIS 316JOW RSM6-700,68 RS316.7010	 RS OW

	

DCd2D12	 RS OflO RS315,332,M RS 33-33203 RS3D5.332A3	 RS kOG

TOW	 RS 235iff6X 1 RS3_91Z57&W R54-147J04J1 
I 
RS41

	12.	 As informa0es sobre receitas federais de 2012 recebidas, constanfes no

reld6rio ou nas denwnsh-ag5es contabeis apresentadas pela AGfNCIA DAS

u



PCI nio guardarn coffespond&cias uma com as outras ou corn os repasses efetuados

diretarnente pela ANA e dispombilizados na conta corrente da. entidade delegatiria.

13. Via. Tabeta 1, denominada "CobranVa Federal - Receita X Desernbolso -

Acumtdado 2012", de A 34, a AGINICIA DAS BACIAS PCJ evidencia receitas que

totalizam a quantia de RS 22.338.853,24^, conforme exposto a seguir.-

peoeitu	 Wares decFamdds

Receita Federd	 RS 18. 116.075,82

A96cs de Apdo	 RS 1874.903,11

CE15660	 RS 1.347.874,31

T^w	 RS n3mA5-,%u

14- No quadro "Demonstraq;5o do Superivit ou Wicit do ExercfcV^, de, f1s.

241 c, 254, a AGENCIA DAS BACIAS PCI evidencia rercitas federais recebidas no

valor de RS 24-340-01 Z07, conforme, exposto a scguir

Reogitn	 Valomdechrides

R=ita TraukrEacia FakrA (Rcpwmm) 	 ROD-171-861,49

Rc=ita Trmsfirftia FodwA (CaMeio Fedaal)	 RS 1.293-247,49

Rewita TrmsfiT6wia Fed=l (Agks do Apoio)	 RS 2-874.903,11

R S 24-M&O tZ#7

15. No quadro -DemDnsftaoo dos Fiti -ws de Caixa (Mitodo Dirdor. de f1s.

241 c 249, a AGENCIA DAS BACIAS PCI evidencia. reccitas federais rcccbkt2s no

valon- de RS 16.643.794,-15- A EL -750, a AG^NICIA DAS BACtAS PO bwwando

segregar os recurscs recebidos e os pagamentos realizados A coma de recumos federais,

evidencia reccitas recebidas no valor de RS 16.640.784,39. Ndo foram constattaclas

quaisquer notas explicatim esclareacdora da diverg&ic im de RS 3.000,36-

16. As receitas &^ ou oDm origens cm recums fedemis apuradas por

esta Ger&icm de Execui;ib Orqanwntftu c, Imanceira, excluidos os readimentos de

aplicai^bcs financeiras, fin-am de RS 16.640.794,39, conforme discriminad2s no item 9

desta nota mformativa.

1 E=Wdw as rwdin^ cimdns dc apbmp&s finawdras-
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17^ As informagdes sobre saidas ou desembolsos de recursos financetros no

exercicio de, 2012, apresentadas pela AGtNCIA DAS BACUS PCJ, ern seu refat6rio

ou em suas demonstrag-ocs contAbeis apresentadas ado pardam correspond&icias urna

com as outras ou com as apuradas pela Auditoria fritema da, ANA-

18- Na Tabela 1, denominada "Cobranea Federal - Receita X Desembolso -

Acumulado 2012", de ft 34, a AGENCIA DAS BACULS PCI evidencia saidas ou

desembolsos firmceiros em 2012 que totalizain a quantia de RS 24-431.618,96-

19. No quadro "Demonstraqgo do Supenivit ou D6ficit do Exerckio", de Ils.

241 e 25,t a AGNI CIA DAS BACIAS PCJ evidencia desembolsos financeiros

(despesas federais) em 2012 no valor de RS 24.394.638,90, observando ao seguinte

detagianwrdo:

	

Sakl2s an des-embeism	 Vatoresdeclaradas

Custdo fm"	 RS 1-343-143.13

Rqmssm para mugmmas de rectusm hidricos 	 RS20-171-861^48

AQ6es de apaio	 RS 2.874-903,11

Dcsp^ finmwdras (Eduzk)	 RS 175.43

Dmpems ftduLAxEas (rcmuws kdcrais) 	 RS 4.555,75

TOW	 RS 24.39.t63"

20. Nos quadros "Dernonstravio dos Fhms de Caixa (M&odo Diretoy', de

fts. 24t, 249 e 250, a AGfNCIA DAS BACIAS PCJ evidericia desembolsos financeiros

(despesas federais) em 2012 no valor de RS 23.799.205.84, obscrvan& ao seguinte

detaffmmento:

	

Saidas ou desemhohm	 Valares dwin-adds

	

Aq6skio de bms c smigm - Fedcrat	 RS 3-M-691-38

	

Salims c cncwgas do pezml — Fedemi	 RS 1.052.615,91

DMPMS Inbeirias — Cmb^ Fekfd	 RS 134113,75

RW^m para cmpwadmcmrs ^kaadus — Fcdad RS t9 4041UW

TOW	 RS 23,7"IW,94

21. Ao teor do cordido, no item 9.1 do Relaf6riG de Auditoria ALID r?

7/2013, de 151OV2013, da Amlitoria Interm da. ANA, registra-g-- que as saidg

r//

	

6	

1,14,



(desembolsos) no exercicio de 2012 fi)ram da ordem de RS 23.530.854,69, conforme

dis^minado a seguir

22-	 A mformaq-Ro de saldo acumulado (disponibilklades a aplicar em

31/12/2012) constante no quadro denominado "Cobranqa Federal - Receita X

DcsembolsD - Total (hrivestimento + Gest3o 	 Custeior, de EL 35. nio	 aguard

conformidade com as dispombilidades existentes em contas corrente c poupanca e saido

em caixa geral ao fhaal do exercicio de 2012, bem como cum as dispombilidades em,

caixa c equivalentes de caixa evidenciadas no Balango Patrimonial c nas Demunstraq6es

dos Fluxos de, Caixa (DFC), de &- 240,241, 249 e 255/261.

Documenta ebborado pda
AG9MCIA DA S- ilAdA WJ

Qua&o^C^Fo&,!rA-RwcitaXD==boWdcIL35

BaL,avoPahimanial(C.iitacEquirakaf^.deC6xa)dzfk24oe255126191

Sif4o dedara&
a xpffmr

RS 64-411321,43

RS 63-573.700,29

Somat6do dos	 CM C=3 R=L COW3 COMM- C CMU POUP2 np	 RS 63.573.700,)6

DFC (Csixa c Eq&nkafks de Caixa) de E& 241. 249P-50	 RS 63.573.700,26

Sfl=CAiO (5n SAbs = cuxm 9MGd de RS 557,9-7 = CM39a C=Mde de RS M-971,61 (CEF Coaga &91-5, AV6xia IM) c
^^poupm3;a&RSfil-M-7-,0,76(CEFC^IZIP-I.Ao.ia2M^ .
(" vzkr	 ^ — c cqm^^ de & rM do pzkdm CL- RS 65JOLU3-35 ^ a ^Aw ^ caka c

^cQ!z&ftdMdc	 &46^ do	 cMMMttdM M Hhw vir^

21	 As aproprkg5ics constantes nas Concilkoes Banc&ias de %; 31 t/322 e

323/351 apresentadas pela AGENCIA DAS BACIAS PCJ, relativa i conta poupanqa e

no exerd6o de 2012, CData EC 122U-7, Ag6acia 2884 e CDnta if 693-5, Ag8nda

2882, amba na Cama Econ6mica Federal, e os saws findos, ap6s os registros de todas

as mutaq6es patffimniais enconfiram-se cm wnsonanpa p6m os apurados em extrabo

banc&ios de fls^ 2631309-
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24.	 De aoDrdo com o coutido, no item 9.1 do Rclat6rio de Auditoria AUD r?

7/2013, de 15104/2013, da Auditoria Interna da ANA, as dispombilidades fmanceiras a

aplicar ao final do exercicio de 2012 szio de RS 63.573.700,79-

25. Considerando os saidos h-ansferidos de 2011 identificado no BalanW

Patri^nonial de f1s. 240 e 255n6l, os aportes de reem-sos financeiros de 2012

provenientes da ANA e os rendimentos com apticaoes financeiras auferidas em 2012, a

AGENCIA DAS BACIAS PCI administrou receitas fedmais i conta do Contrato de

Gestdo no exercfcio de 2012 da ordem de RS 87.104.554,98, conforme exposto a seguir-

26. Dcduzk& do moutante de reausos adminis^s em 2012, pela

cnfidade delegat6rk as dcspesas oconidas (saidas ou desembolso) declmndas pela

AGfNICIA DAS BACIAS PCI, verificam-se di&t^ nas iaformaQ5es sobrc saidas

ou descrnbolsos de RS 900.764,27 (negafivo), RS 863.78421 (negativo) e RS

268.35 1, IS (negativo), conforme exposto a seguir-

(*) VO BAm)M PWd==md ===81^3VR22012^

M Racmews admkigradm an 2012

0 Despwas reafizadas em 2012	 unfc^ da DSDE C1

(=) SaWo a aph= mp6s dc&;so dm dcqmsn mftmadn

8

vakwes

RS87.10t-554-98

-RS 24-394"-90

RS 6.2--M-9 16-4*



(-) SaW re=hecido pela AGtNCEA DAS BACLAS PCJ 0"
	

RS 63.571700-29

(^) Direreuqm identificada 	 -RS863.7WI

infornm9ffes aparadas na DemoustraOo dos Fluxas de
. aoresentada Peta AGfNCU DAS BACUS PCJ OL

ffiscrimiwOo

(+) R=usw adminiskados em 2012

Dmpmas nmlim&s ^ 2012 se-Anmdo infm^93= da IDFC

SaIdo a aplicar ap6s de&moo das deqx:sas hffirmadas

SAM =Axihecido pda AGtNCLA DAS BACfAS PCI

(--) Weremp idendflmda

% 0 ^^ -^ . ^...
(") NO albnpo Pm^imoflw CaC=zdO

Wares

RS 87. 10-t554,98

-RS 23-799.205,84

RS 63305.349,14

RS 63-573-700,29

-RS 2M—" 1. 15

'27. Considerando as informag5es sobre saidas (dcsembolsos) apuradas pela

Auditoria ItAffna da ANA, de acordo com o contido no item 9.1 do Relatbfio de

Auditoria AUD r? 7/2013, de 15/04/201 33, apticando as mesmas regras descritas no item

anterior, a dificrenca 6 chmina& confonne exposto a seguir

Considemudo 2s imfbrmaq5m consftnfts no PdWrio de Auditwiz da A&ucia Nado=[ de Agms

Disc^	 V210"!s

(+) Rwwws adm&Wradas em 2012	 RS 97^ 104-554,98

Despesas reahzadas em 29 t2 segmdo relab5do da Auditaiia da ANA	 -RS 23-530.834,69

SaIdo a aplicar ap6s deduq-mo d3s despwas infimpub	 RS 63SM00,29

Sddo rmnheddo pela AGNCIA DAS BACEAS PCJ	 RS 63^M-700,29

Dfftmap identiffeada, 	 As OAO

(')NOEWIMM Patimmid cararea =31MMU-

28. As iufx)u=V5cs de fis^ 4011631 cacaminhadas pela AGENICfA DAS

BACIAS PCI, reli-divas is di giggencias realizadas conmqxnWmtcs aos pagamentos dc

sdirios^ contribuigdes c eacargos e guias de n=Hiimcatos do FGTS e de hifonmaom A

PrcM&Icia Social (GFIP's), nffo pemidem cedificar, deaacadamente, os reco[Mmentos

dos cacarps previdmci&ios c bzbaffdstas do pcssoal conftatado, de romia a cn0obar

apmas os empnxpdas da AGIENCIA DAS BACIAS PCI ligsdos ao Conbrato de Crestio

if OOVANAMI 1.

29. A AGENCIA DAS BACLAS PCJ justificou, confmyw se venifica no

docuumto de fl. 635, as despesas ftilxfl&ias aproprWas no Conuato de

9	 ^^WAt



003/AiNA/201 1, e esclareceu que as mesmas ocorrerarn para a pagarnento de PIS sabre

folha de, pagamento, [OF sabre a contrafo de seguro de veiculo, c contribuiigo para

erytidade associaliva-

30. A Audimaxi Auditoria, em 29 de janciro de 2013, emitiu opini5o no

sentido de que as demonm-aoes contibeis da AGINCIA DAS BACIAS PCJ

apresetdavam adequadamente, em todos as aspectos relevantes, a posiqdo patrimonial e

fmanceira em 31 de dezembro de 2012, c que as operag6es e as fluxos de caixa para a

exercicio findo, naquela data, estavam de acordo corn as prAticas contAbeis no Brasil

(Ils. 65167)-

31. 0 Conselho Fiscal da, AGENCIA DAS BACIAS PCJ, em seu Parecer de

8 de fevereiro de 2013, aprovou as contas relativas ao exereicio de 2012.

131 Em face dos exames realizados, considerando unicamente as aspectos

contAbeis e financeiros, do exercicio de 2012 e acumulados at6 exercicio 2012, em

nossa opini5a, a prcstaq5D de contas e as demonstraocs financeiras e oontAbeis

aprescaadas pela. AGENCIA DAS BACtAS PCJ nio pmnitem certificar a regularidade

das rece"s federais declaradas c dos dcsembolsos realizados durante a execuqffo do

Conwao de Gestilo re 003/ANA/201 1.

33. Mada, considerando a rclevincia do ntencionado no item 28 desta nota

m&mWvr4 a doomwaaoo mcammhada pela AGINCtA DAS BACIAS PCJ nAo fbi

suficiente para uma opiniffo sabre as recolltinmufas dos cmcargos previdenci"s e

trabalhisfas do pessoal contrdado, de fonna a caglabar apenas as en4wegados da

AGENCIA DAS BACUS PCJ, ligados ao CD 	 de GCStSD if 00MANNAMI I -

34- A aus&wia de notas expficatim que esclarecessem as divergOm-in mare

recedas der-laradas, dcscmbo Isos realizAdos e saldo a aplicar ao t&mm do emordem de

2012, relativo ao Conft-Ao de Gesta-o d' 003/ANAi2Ol 1, evidenciam que a prestaqga de

confas e as demmstrag6es: cDnLibeis e financeiras nffo estffo, em emsonincia, coml a boa

pr&ica contdbiL bem coma deiwu de revehir fitos s*nificativos que poderiam candt

para o compkto eigendunento sabre as nxmm&

10



35. Ern face das constatagbes de item 11, que tratarn dos os readirnentos

havidos com aplicag-bes financeiras no Snibito do Contrato de Gestio re 003/ANA/201 1,

exercicio 2012, que apontarn divergencias entre os valores mensais apurados por esta

Ger6ocia de Execu& Or^amentiria e Financeira com os declarados pela. contratada,

RECOMENDA-SE A AGCKNCIA DAS BACUS PCJ corrigir.a inibrinaoo prestada

Nia Tabela 1, denorninada "Cobranga Federal — Receita X Desembolso - Acumulado,

2012", de fL 34, evidenciando, desta fbrnia, a realidade das remuneragacs bisicas e

cr^ditos dejuros auferidos.

36. Em face das constataoes de item 9. 12, 13, 14, 15 e 16, que apontam

divergdodas ern receftas feder-dis declaradas pela contratada para o exercicio de 2012,

RECOMENDA-SE i AGfZNCtA DAS BACUS PCJ: Qi esclarecer as origens das

inforniag6es sobre "receita", no valor de RS 18.116.075,82, receita de "aoes de apoio",

no valor dc RS 2.874.903,11, c receita. de "custeid", no valor de, RS 1347.874,3 1,

constantes Tabela I de sm rebf6rio, @2 cscla=er as origens das infortnagaes sobre

"rece&w transferinciasfederais", no valor de RS 20.171.861,48, "receita trw4ehRncia

federal (ciavid je&ral)". no valor de RS 1.293-247,48, constantes no quadro

"Denionstrai;No do Superivft ou Mlicit do Exerdcio"; c On-) csclarecer as origem das

infonnaocs sobre recums rccebidos fcderais^ no valor de RS 16.643.794.75,

constantes no quadro "Denwnstraqffo dos Fluxos de Caixa (M6todo Diretor.

37. Em fime das couslaLW-m de itens 11, 18, 19, 20 e 21, que apontam

dwerg6wAas ern desembolsos federais (despesas) declaradas pela contratada para. o

exerdcio de 2014 RECOMENDA-SF A AGENCtA DAS BACIAS PCJ esclarecer

as origens das ir&rmaq6es relativas aos desembolsos (despesas de 2012), com notas

explicatmas que evideacre a mem6ria de calculo, infortnando a fimte de dados e

3&	 Em face das constatag-bes de dem 26, que apontain drfcmnm de

apropriaom de despesas cun 2012, consideran& as irdimmaOcs sobre descmbolsos

dcch3r2d0S pela comatada. RECOMWNDA-SE A AGLNCIA DAS BACIAS PCJ que

infDrme qual o valor correto dos dcscabolsos no orewicio & 2012^ com o objetivo

eliruhmr as difetenqas encontradas. 	

$ I?V
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39. Finatmenle^. em face dos apontamentos ou reoDmendaig6es de itdis 3 1,

32, 33, 34, 35, 36 e 37, caso os esclarecimentos apontem para alteiragdes das

mformaoes fmmcchas e conlibeis ji apresentadas na prestaqio de conlas ou nas

denionsh-aoes financeiras c contdbeis^ RECOMENDA-SE A AGENCIA DAS

BACLAS PCJF o refiaimento das numnas e suas reaprcm4ag6cs A Ag&wia Nacional de

Aguas, ap6s novos exames de auditoria independente e nova apreciaoo pclo Conselho

FiscA da AGINI CLA DAS 13ACIAS PCJ.

40. Considmndo o disposto no inciso I do arL 30 da Portaria re 53. de

24102/2010, sigere-se o envia dos waos do processo A Auditoria Intema da ANA, para

conbecimento c provid&icias considcradas pertineFttc&

A considffaqio

HELO LELUMLASOUZA
Anaffi!^ta	

%WCADntadera

lXUCOX.fGEER4W/Ak%fA

JOAO t*40A CWNHA
Gercmte & ExcmAaOrcmuw1&ia c Fmwccira

CooWoeCRC 15261-2
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OFICIO AGENCIA DAS BACIAS PCJ N o. 474/2013

Piracicaba, 23 de setembro de 2013.

Assunto: Ref.: Processo n' 02501.000333/2013-46

1 . Em atendimento a nota informativa 
no 

04/2013/GEEFI/SAF, vimos atrav6s do
presente documento esclarecer os pontos levantados em relag5o ^ prestag5o de
contas de 2012, que ern nosso entendimento gerados em fung5o de conceitos

derivados da legislag5o cont6bil conflitantes com a presta(;5o de contas
financeiras apresentacas no relat6rio gerencial "Cobranga Federal — Receita x

Desembolso". Sendo qua o principal intuito dessas explanagaes 6 ratificar a
lisura das atividades executadas pela AgC-ncia clas Bacias PCJ, bern como a
fidedignidade em sua Prestaq5o de Contas.

2. Em relag5o aos valores repassados pela AgC-ncia Nacional de Aguas A AGENCIA
DAS BACIAS PCJ, justifica-se a diferenga em raz5o da contabilidade ter crit6rios
e procedimentos especfficos regidos pela RESOLUQAO CFC N' 1409/12, onde
as receitas e as despesas devern ser reconhecidas, respeitando-se o regime

contibil da compet6ncia. Nesse sentido, embora a ANA tenha repassado
efetivamente o montante de R$ 16.958.014,21, pelo regime de caixa, j6 pelo
regime de compet6ncia o valor efetivamente recebido em 2012, 6 de
16.640.784,39, considerando o valor de R$ 1.311.395,43, provisionado pela
contabiliclacle em 2.01 1, 

a 
somente recebido em 2012, quanto ao valor de R$

1.628.625,25, considerado pela ANA como liberado em 2012 e efetivamente
ingressado na conta banc6ria somente em 2013.

3. Nesse sentido, segue abaixo quadro demonstrativo ratificando as explanag6es

do item 2 acima, com os valores contabilizados durante o ano de 2012, insericas
nas demonstragbes cont6beis e confrontados com os extratos banc6rios.

Descriminag5o	 Valores em R$

Valores a Receber em 31/12/2011	 1.344.225,89

Valores provisionados m6s a m6s em 2012 	 18.114.973,59

Valores efetivamente recebidos em 2012	 16.640.784,39

Valores a Receber em 31/12/2012	 2.818.415,09

k ) vaiores ja ceauziaos aevoiugao por inaeDixo no montante ae Kz^ i.i uz,z^^.



b AD AT
^olftmffl

Ag6nciadasBaciasPCJ

Rua Alfredo Guedes, 1949

Ecificio R6cz Center I Sala 604

19 3437.2100

13416-901 1 Piracicaba-SP Brasil

fundacao@agenciapcj.org.br

w^.agenciapcj.org.br

4. Em relar,5o As diferengas levantadas pela GEER referentes aos rendimentos

financeiros, em confronto com o relat6rio "Cobranga Federal — Receita x
Desembolso" itens; 11 e 35 da Nota T6cnica, segue abaixo quadro

demonstrativo com as devidas explicaq6es:

Mbs de	 Rendimentos;	 Rendimentos

2012	 Apurados pela	 Financeiros

GEEFI	 Cobranga Federal	
Diferengas Apuradas

— Receita x

Desembolso

Fev/2012	 415.535,74	 378.557,26	 (36.978,48)

Jun/2012	 362.586,80	 362.589,82	 3,02

Ago/2012	 338.351,61	 375.212,73	 36.861,12

Set/2012	 322.778,39	 322.777,39	 (1,00)

Out/2012	 317.694,82	 317.810,16	 115,34

Total	 1.756.947,20	 1.756.947,20	 0,00

4.1 Reconhecemos que os valores levantados pela GEER est5o corretos, j,^ qua

tais diferengas s5o temporais, pois no relat6rio gerencial, existern lancamentos

de valores na conta poupanga levaclos a d6bito e a cr6dito (estorno/aviso de
d6bito) pela Caixa Econ6mica Federal, durante a movimentagao mensal, que

se compensaram ao longo do perlodo e com isso n5o interferem no saldo final

da conta em evicli^ncia, ressaltamos ainda que os valores que compbe as

demonstrag6es cont6beis s5o id6nticos aos levantaclos pela GEER, e para
tanto juntamos (em anexo raz5o analitico) da conta cont6bil conforme exposto

no quadro abaixo:

f^
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	Mds de	 Rendimentos	 Rendimentos

2012	 Apurados pela	 Financeiros	
Diferengas Apuradas

GEEFI	 Contabilizados

pela Agfincia das

Bacias PCJ

	Jan/2012	 381.322,08	 381.322,08	 0,00

	Fev/2012	 415.535,74	 415.535,74	 0,00

	Mar/2012	 350.695,68	 350,695,68	 0,00

	Abr/2012	 369.853,62	 369.853,62	 0,00

	Mai/2012	 331.904,88	 331.904,88	 0,00

	Jun/2012	 362.586,80	 362.586,80	 0,00

	Jul/2012	 324.876,84	 324.876,84	 0,00

Ago/2012	 338.351,61	 338.351,61	 0,00

	Set/2012	 322.778,39	 322.778,39	 0,00

	Out/2012	 317.694,82	 317.694,82	 0,00

Nov/2012	 316.701,68	 316.701,68	 0,00

	Dez/2012	 315.332,03	 315.332,03	 0,00

Total	 4,147.634,17	 4,147.634,17	 0,00

5. Com relag5o a diverg6ncia de valores apuradas pela GEEFI entre o relat6rio
gerencial "Cobranga Federal — Receita x Desembolso Acumulado 2012, e a
Demonstrag5o do Super6vit e D6ficit do Exercicio) — itens 13, 14 e 36 da Nota
Informativa n O 412013/GEEFI/SAF, explanadas a partir do quadro com os

valores de cada clemonstrativos as justificativas dessas diferengas:

Em relaq5o ^ tabela denominada Cobranga Federal — Receita x Desembolso
Acumulado 2012, solicitamos substituig go da vers5o apresentada, tendo em

vista que os valores apresentados como Aq6es de Apoio e Custeio,
respectivamente R$ 2.874.903,11 e R$ 1.347.874,31, foram langados
indevidamente como Receita, quando na verdade deveriam ter sido langados na
coluna Desembolso (segue tabela anexa com as devidas correr,6es)

V
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"Cobran g,a Federal Receita x	 Demonstragio do Superhvit

Desembolso
ou D6ficit

22.263.709,99	 24.340.012,07

5.1 A diferenga de R$ 54.626,90, referente ao custeio entre os demonstrativos
confrontados, justifica-se pelo fato do valor da depreciaq^io dos bens
transferidos do cons6rcio PCJ, ter sido considerado pelo relat6rio gerencial,
e n5o levados como receita de custeio pela contabiliclacle (DSDE), em
fungio de referir-se a exerccios anteriores, sendo que foram levados

diretamente ao patrim6nio da entidade.

5.2 J6 em relai^Oio ao valor de R$ 2.076.302,08, referente a Receita Federal,
confrontaclos entre os demonstrativos, ficando prejudicada tal anilise tendo

em vista que o relat6rio gerencial demonstra o valor arrecadado pela ANA,
enquanto que a Demonstrag5o do Superavit ou Deficit do Exercicio,
considera como receita os valores repassados para os contrato em

andamento, conforme procedimento contibil de reconhecimento da receita
a medida da realizag.;Jio do desembolso efetivo, observado o disposto na
NBC TG 07 — Subveng5o e Assistdncia Governamentais, a qual
reproduzimos abaixo:

"Item 7. Subvengio governamental, inclusive subvenqJo ndo monetiria a
valorjusto, n5o deve ser reconhecida atd que exista razoivel seguranga de
que:

a)a entidade cumpriM todas as condi9des estabelecidas e relacionadas J
subvengio;e

b)a subvengio serd recebida;

item 8. A subvengio governamental nio deve ser reconhecida atd que
exista uma razoidvel seguranqa de que a entidade cumpriri todas as
condigbes estabelecidas e relacionadas i subvengio e de que ela seri
recebida. 0 simples recebimento da subvencio nio 6 Drova conclusiva de

(grifado)
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6. Com relagAo a diverg(§ncia de valores apuradas pela GEEFI entre os valores

efetivamente recebidos em 2012 e o Demonstrativo dos fluxos de caixa

(1 1116todo Direto), Item 15 da Nota Informativa justificamos abaixo as supostas

diferengas a partir do quadro comparativo:

Valores Efetivamente	 Demonstragio dos Diferenga Apurada GEEFI

Recebidos em 2012	 fluxos de caixa

(m6todo direto)

16.640.784,39	 16.643.784,75	 3.000,36

6.1 Trata-se de valores devidamente contabilizados em conta pr6pria a t[tulo

de ressarcimento/devolug5o de despesas de viagens de funcionarios ou

membros do comitd que foram dadas reentradas no caixa da entidade
conforme quadro abaixo:

Data	 Funcioniriosimembros do Comitib	 Valores em Reais

01/0312012 Maria Eug6nia (Ressarcimento) 	 406,23

01/03/2012 Katia Rossi (Devolug5o)	 465,80

20/05/2012 Katia Rossi (Devolugiio)	 393,52

02/07/2012 Elaine Franco (Devolug5o)	 223,08

12/11/2012 Lais Maria Spinelli (Devolug5o) 	 319,15

12/11/2012 Helena Gonqalves (Devolug5o)	 219,58

24/08/2012 Sebasti5c, Bosquilia (Devolug5o)	 973,00

Total	 3.000,36

7. Em relag5o aos itens de nOmeros 18, 19, 20, e 21, apurados pela GEEFI na nota
informativa onde se constatou diferengas de valores entre os relat6rios

"Cobranga Federal — Receita x desembolso" I "Demonstrag5o de Superavit ou
Deficit do Exercicio / "Demonstrag^io dos Fluxos de Caixa (M6todo Direto)",
segue o seguinte esclarecimento.

—)P
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SAIDAS E DESEMBOLSOS EFETIVOS	 VALORES EM REAIS

Custeio Federal	 1.347.874,31

Repasses p/ Programas de Recursos H[dricos 	 20.171.861,48

AQ6es de Apoio	 2.874.903,11

Total desembolsado 	 24.394.638,90

7.1 -- Considerando que no item custeio federal dever5o ser somados ao valor

de R$ 1.343.143,13, os valores correspondentes a "despesas financeiras"

no montante de R$ 175,43, e as "despesas tribut6rias" no montante de R$
4.555,75, dessa forma apurando-se o total de custeio federal de R$
1.347.874,31.

7.2- Ainda em justificativa as diferenqas encontradas entre os relat6rios, temos

a esclarecer que no relat6rio "Cobranga Federal — Receita x Desembolso"

em relag5o aos valores do item "Repasses para Programas de recursos

H[dricos" justifica-se em raz,^o que no repasse do contrato da SANASA
0322.248-85/2010, foi efetuado um pagamento cle R$ 185.125,07, onde o
correto seria 148.263,95, cuja diferenga de R$ 36.861,12, foi ressarcida
pela Caixa Econ6m!ca Federal atrav6s de dep6sito desse valor em conta
corrente em 06/08/2012.

7.3 - Ademais houve a realizagbo de um dep6sito efetuado pela Caixa
Econ6mica Federal na conta poupanga na data de 19110/2012, no valor de
R$ 118,94, referente ao contrato CT-0297.107-47-2009, perfazendo dessa
forma o montante de R$ 36.980,06.

7.4 - Assim sendo, os relat6rios divergern num lapso temporal, ajustando-se no

final, e, portanto, o valor correto a ser considerado para o total das
despesas ou desembolso 6 de R$ 24.394.638,90, em conformidade corn a

"Demonstrag5o do Superavit ou Deficit do Exercicio".

8. Em relac5o a diferenga de valores apuradas no item 21 do relat6rio GEER
quanto a composig5o do valor de R$ 23.530.854,69, se deve a forma de
apurag5o no relat6rio gerencial e consequentemente informada de forma
equivocada aos auditores.
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9. Em rel&^5o aos itens 22, 23, 24, 25, 26 e 27 do relat6rio GEER, que trata

especificamente da composig5o dos recursos dispon[veis temos:

o de 2011 (Caixa e equivalente de caixa)

Ingressos em conta correntes

Rendimentos de aplicag6es financeira

Recursos administrados em 2012

Despesas/Desembolsos realizadas em

SaIdo a aplicar ap6s dedug6es

Saldo reconhecido i)ela Aa6ncia das B

Valores em Reais

66.316.136,42

16.640.784,39

4.147.634,17

87.104.554,98

24.394.638,90

62.709.916,08

63.573.700,29

9.1 - 0 valor da diferenga apurada refere-se a compromissos assumidos e

contabilizados em dezembro/2012, e que os pagamentos ainda n5o haviam

sido compensados ra conta banc6ria em 31/12/2012, por ocasiAo do
levantamento da Demonstrag5o do Superavit ou Deficit do Exercicio,
conforme detalhamento abaixo:
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Diretor

Descrigio	 Valores em Reais

Repasses para Programas de Recursos Hdricos	 767.576,68

Fomececores de Bens e Servigos (federal) 	 35.392,57

Tributos	 3.375,96

Sal6rios	 54.446,00

Alugu6is	 2.652,00

Cheques a Compensar 	 341,00

Valores nio compensados em 31/1212012	 863.784,21

10.Em relag5o ao item 28 informamos que tais despesas est5o sendo pagas com

recursos estaduais paulista, conforme documentag5o encaminhada atravbs do
Oficio Ag&ncia PCJ 140/2013 de 22/03/2013.

Isto posto, ficamos ^ disposigAo de Vossas Senhorias para quaisquer outros
esclarecimentos.

Atenciosamente.

f0 rCIA GZ^. BARUFALDI

Diretora Presidente em exercicio

Ilmo Senhor
Dr. LUIZ CORREA NORONHA

DID. Superintendente de Apoio a Gest5o - SAG/ANA
BRASILIA/DF
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Oficio n' 16/2013/ CACG- ANA

Docurnento 11' 032382/2013-63

A Sua Senhoria a Senhora

Patricia Gobet de Aguiar.Barufaldi

Diretora-Presidente em exerefcio

Fundagdo Agdncia das Bacias PCJ

Rua Alfredo Guedes n' 1949, 3)' andar, sl 304, Ed. Racz Center

13.416-901 - Piracicaba - SP

Brasilia, 29 de OUtUbi ode 2013.

Higien6polis

Refer8ncia: Recornenda^&s relacionadas A presta^iio de contas.

Senhora Diretora-Presidente,

1. Encaminhamos a Nota Inforinativa n' 19/2013/GEEFI/SAF, contendo

recojnenda^C)es relacionadas 5 prestagdo de contas da Fundag5o PCJ, para as provid&Cias
cabfveis.

Atenciosainente,

	

DE
	

is,

Gerente de Gestdo de Recursos Hfdricos e
	

de Acompanharnento de Contratos

	

e Termos de	 ,^n
'D

Sew Policial - Arm 5 - Quadm 3 - Bl^ -B", -L:" e "M" - B^flia-DF, CEP 70.610-200 - telefone (61) 2109-5209 - F^ (61) 2109-5331
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Nota Informativa n' 19/2013/GEEFI/SAF

Docunwnto n'00000.03088212013-61

Em 16 de outubro de 2013.

Ao Senhor Superintendente de Administragdo, Finangas e Gest^o de Pessoas

Assunto: Coutrato de Gestfio n* 003/ANA/2011. Funda^do Age^ncia das Bacias

HidrogrAficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai. Presta^Ao de contas do exercicio

de 2012. Exames das respostas apresentadas pela entidade delegatdria aos apontamentos

constantes na Nota Informativa n' 4/2013/GEEFI/SAF, de 25/06/2013.

Processo n' 02501.000333/2013-46.

I . Tendo em vista o Oficio Agencia das Bacias PCJ n' 474/2013, de 23/09/2013,

da Fundagdo Ag6ncia das Bacias HidrogrAficas dos Fjos Piracicaba, Capivari e Jundiai, fls.

646/653, c as informaoes complementares de fls. 655/661, que apresentam eselarecimentos

aos pontos levantados na Nota Infonnativa n' 4/2013/GEEFI/SAF de f1s. 637/642,

apresentamos os resultados dos exames complementares realizados sobre o processo

prestag5o de contas de 2012 da Entidade Delegatdria.

2. Previamente aos exames dos esclarecimentos e correoes apresentados pela

Ag8ncia das Bacias PCJ, esta GEEFI/SAF registra que as preliminares descritas nos itens 2 e
3 da Nota Jnformativa n' 4/2013/GEEFI/SAF ficam mantidas.

3. Relativamente aos apontamentos de itens 8 e 9 da Nota Informativa n'

4/2013/GEEFI/SAF, que levantou diverg6neias na forma de contabilizag go dos recursos

financeiros recebidos, considerando os esclarecimentos de item 2 do Oficio Ag6ncia das

Bacias PCJ n' 474/2013 e os esclarecimentos adicionais de 'Tonto V encaminhados via e-
inail de fls. 655/658, que informaram tratar-se, na realidade, de reconhecimento de receitas

por fluxo de caixa e n5o por compet8ncia, pois nos valores admitidos pela Entidade

Delegatdria existiam tTansfer^ncias financeiras relativas ao exercicio de 201 1, que somente

foram apropriados em conta corrente em 2012, e transfer6neias fmanceiras de 2012, que n90

foram consideradas por terem sido creditadas em conta no exercicio de 2013, consideram-se
esclarecidas as inconsist6neias registradas.

4. No tocante ao apontamento de item 11 da Nota Inforniativa n'
4/2013/GEEFT/SAF, que evidenciou diverg^ncias na apuraq^o dos rendimentos mensais

relativos aos meses de fevereiro, junho, agosto, setembro e outubro de 2012, considerando os

esclarecimentos de itens 4 e 4.1 do Oficio Ag6ncia da^ Bacias PCJ n' 474/2013, observa-se

que a Entidade Delegatdria reconhece a talha de langamento conthil na apropriagdo, embora

ressalte que no periodo examinado (exercicio 2012) as diferengas se compensaram, n5o tendo

ocasionado reflexos no encerramento do exercicio.



5. Sobre os apontamentos de itens 13 e 14 e recomendagbes (i) e (ii) do item 36,

da Nota Informativa n' 4/2013/GEEFI/SAF, que apurou diverg&cias de informac,6es

declaradas pela Entidade Delegatdria Das tabelas "Cobranqa Federal — Receita XDesembolso
- Acumulado 2012" e "Demonsfraqdo do Supertivil ou Dificit do Exercicio" e no quadro

"Demonstraqdo dos Fhaos de Coixa (Wtodo Direto)", considerando os esclarecirrientos de

itens 5, 5.1 e 5.2 do Oficio Ag6ncia das Bacias PCJ ri^ 474/2013 e as inforinag6es adicionais

de Tonto 5" e final encaminhadas via e-mail de fls. 655/658, as raz6es da inseguranga do
reconhecimento das receitas recebiclas e das diverg6neias de tratamento contdbil no

reconliecimento de receitas verificadas foram esclarecidas.

6. Coin relagRo aos apontamentos de item 15 e recomendag5o (iii) do item 36 da

Nota Informativa n' 4/2013/GEEFT/SAF, que apurou divergencias entre as receitas

apropriadas no quadro "Demonstraqdo dos Fluxos de Caixa (Mitodo Direto)" e as receitas

efetivaniente recebidas, considerando os esclarecimentos de itens 6 e 6.1 do Oficio AgEncia

das Bacias PCJ ri^ 474/2013, foram esclarecidas as inconsist8ncias registradas.

7. Coin relagAo aos apontairientos de itens 17, 18, 19 e 20 e recomendaggo de

item 37, da Nota Informativa n' 4/2013/GEEFI/SAF, que apurou diverg^ricias entre

desembolsos realizados nos quadros "Demonstraqdo do Super6vit ou D^ficit do Exercicio",
"Deinonstragdo dos Fluxos de Caixa (Mitodo Direto)" e item 9.1 do Relat6rio de Auditoria
AUD n' 7/2013, de 15/04/2013, considerando os esclarecimentos de itens 7, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4

do Oficio Ag6ticia das Bacias PCJ 11' 474/2013 e os esclarecimentos adicionais encaminhados

via e-mail de fls. 659/661, entende-se justificadas as constatag6es havidas.

8. Coin relaydo aos apontamentos de item 21 da Nota Informativa n'

4/2013/GEEFI/SAF, que evidenciou desembolsos de 2012 realizados pela Entidade

Delegatakia. da ordern de R$ 23.530.854,69, divergente dos apurados nas demonstragodes

fmanceiras e contdbeis apresentadas, tendo em vista As informag6es da Ag8ncia clas Bacias

PCJ de que, ern relaq^o A "Demonstragdo do Superivit ou Dgfzcit do Exercicio" (DSDE),
contemplou valores apropriados como despesas da ordem de R$ 863.784,21 1 , mas que

somente foram desembolsados no mes de janeiro de 2013, e que, em relag5o a

"Demonstraqdo dos Fluxos de Caixa (M&odo Direto)" (DFC), contemplou valores
provisionados de 201 1, que foram pagos em 2012, provis6es de f6rias nao 

2 
desembolsadas e

depreciagAo do periodo nAo monethia, que totalizam RS 268.351,15 , consideraro-se

esclarecidas as inconsistEncias verificadas.

9. Coin relaq^o aos apontamentos de itens 22, 23, 24, 25, 26 c 27 da Nota

Informativa n' 4/2013/GEEFl/SAF, que tratam da composie5o da receita, a Ag6ncia clas

Bacias PCJ esclareceu que as diferengas apresentadas referiram-se a compromissos assumidos

51

I 
DSDE no valor de RS 24.394.638,90 menos saidas (desembolsos) apuradas pela Auditoria da ANA no valor de

RS 23.530.854,69, igual A diferenp de RS 863.784,21 (Repasses para. Prograinas de Recursos Hidricos de RS

767.576,68 mais Foraccedores de Bens e Servigos (federal) de RS 35.392,57 mais Tributos de RS 3.375,96 mais

SalhTios de M 54-446,00 + Alugu6is de RS 2.652,00 mais Cheques a Cornpc^_sar de R$ 341,00).

' DFC no valor de R$ 23.799.205,84 menos saidas (desembolsos) apuradas pela Auditona da ANA no valor de

R$ 23.530.854,69, igual A diferen^a de RS 268.351,15 (Valores provisionados de 2011 pagos ern 2012 de R$

431.440,55 menos DepreciagAo do periodo de 2012 de R$ 74.085,68 menos ProvisAo de f6rias de RS

89.003,72).

X^!,___ M

2
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e contabilizados ena dezembro de 2012, cujos paganientos foram corripensados em conta

correlate no exercicio de 2013.

10. Com relagdo aos apontamentos de item 28 da Nota Informativa no

4/2013/GEEFI/SAF, que tratain da verificac5o dos recolhimentos das Contribuigaes
Previdencidrias e do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS relativos aos
pagamentos de saldrios e beneficios do pessoal contratados A conta do Contrato de Gest5o, a
Ag6ncia das Bacias PCJ esclareceu que os encargos previdencidrios e do FGTS estdo sendo
pagas com recursos estaduais do Governo do Estado de S go Paulo, conforme documentag5o

encaminhada atrav6s do Oficio Ag8ncia PCJ 140/2013 de 22/03/2013. Todavia, conv6m
ressaltar que no caso de inadimplemento das obrigac6es trabalhistas por parte do empregador,

implicaria na responsabilidade subsididria do tomador dos servicos. Desta forma, como os
recursos repassados pela Agencia Nacional de Aguas estdo sendo utilizados para o pagamento

dos saldrios, na ausEncia de recursos estaduais para custear os encargos previdencidrios e do

FGTS, responderia a ANA pelo inadimplemento. Sendo assim, registra-se que o melhor seria
a Entidade Delegatdria possuir gestAo de pessoal que permitisse individualizar, por tomador

dos servicos, as despesas com pessoal, estando 'a conta do Contrato de Gestdo no
003/ANA/2011 firmado com a ANA somente as despesas do pessoal diretamente envolvido
com a execuqAo do supracitado Contrato de Gestdo.

11. Por fim, impende registrar o elevado saldo de recursos financeiros ndo

aplicados pela Entidade Delegatdria e transferidos para os exercicios seguintes a cada ano. Earl

relagao ao exercfcio de 2012, a Ag6ncia das Bacias PCJ nao aplicou e transterial para o
exercicio de 2013 recursos financeiros no montante acumulado de R$ 63.6 millabes, recursos
estes equivalentes As arrecadag6es dos exercicios de 2010, 2011 e 2012. A forma de gest5o
adotada pela Entidade Delegata'nia contraria a pr6pria classificagdo dos recursos da cobranga,

pois ao mesmo tempo em que ele 6 uma despesa obrigat6ria. na esfera federal de Governo,
perde esta prerrogativa e prioridade a partir do momento em que sao transferidos para a

Entidade Delegatdria, levando a lei A simples lei de mcios para garantir os repasses A Entidade
Delegatdria, mas nRo para promover a despesa no exercicio da compet8n6ia da receita.

12. Nestes termos, considerando unicamente os aspectos contdbeis e filianceiros, a

prestagao de contas e as demonstrag6es financeiras e coDtdbeis apresentadas pela Entidade
Delegatdria possibilitaram verificar as receitas e os desembolsos realizados, todavia, sugerem-

se as seguintes recomendagbes A Agencia das Bacias PCJ:

12.1. Adotar nos relat6rios financeiros complementares As demonstraoes financeiras

e contheis crit6rios uniformes para reconbecimento de receitas e desposas, ou,
ndo sendo possivel, apresentar notas explicativas, com mem6ria de cdlculos,

que possibilitem conciliar as informagbes e as diver&cias apresentadas;
A

12.2. Adotar nas demonstragbes financeiras e contdbeis crit6rios c regimes de
reconhecimento de receitas e despesas com os mesmos pardmetros, on, na

impossibilidade de adocao, apresentac5o de notas explicativas que evidenciena
e conciliem. as diverg6ncias, inclusive com mem6rias de c6lculos,
acompanhadas das devidas justificativas;

^k
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12.3. Abster-se de realizar apropriag6es contdbeis 
on 

econ6micas relativas a

rendirnentos em valores distintos dos apurados mensalmente em coma

aplicagAo;

12.4. Elaborar notas explicativas que justitiquern e conciliern as diverg6neias entre

os saldos apurados em contas correntes e contas poupangas, com os

apresentaclos nas demo nstra^6 es fmanceiras e contheis;

12.5. Alterar a gestdo depessoal de forma a contemplar a totaliclade das despesas por

tomador dos servigos e a possibilitar o financiamento A corita do Contrato de

Gest5o n' 003/ANTA/2011 somente dos empregaclos envolviclos com a execu^ao

do contrato firmado com a Ag6ncia Nacional de Aguas;

12.6. Planejar suas despesas observando a compet6neia da anualiclade da receita em

ra7ao de tratar-se de fonte de recursos financeiros de aplicagRo obrigat6ria,

permitindo que a execugdo do Contrato de Gest5o alinhe-se A intenggo disposta

ern lei relacionada A despesa pAblica; e

12.7. Exigir nas pr6ximas auditorias independentes, exames: (i) do cumprimento dos

normativos e orientagbes editadas pela Ag8ncia Nacional de Aguas; (ii) das

discrepdncias existentes entre o relat6rio de prestagdo de contas com as

demonstrag6es financeiras e contdbeis, apresentando notas explicativas para

evidenciag5o das ocorr6ncias; e (iii) se as demonstra0es contAbeis traduzern

on ndo, em todos os seus aspectos relevantes, a situagao do patrim6nio da

entidade ern urna determinada data, se o resultado das suas opera0es,

muta^bcs de seu patrim6nio liquido e origens e aplica0es de recursos no

periodo auditado estAo de acordo corn os principios fiandamentais de

contabilidade, aplicados com uniformidade em relagdo ao exercicio anterior, c

se hd evidenciagao segregadas de receitas e despesas por fonte de recursos nas

dernonstra0es financeiras e contdbeis.

13. Considerando o disposto no inciso I do art. 3' da Portaria n' 53, de 24/02/2010,

sugere-se o envio dos autos do processo A Auditoria Intema da ANA, para conhecimento e

providencias consideraclas pertinentes.

A consideragao superior,

JOAO LUIZ DA CUNHA
Ga*wte de Exmugao Or^amentiria e finmceim

GEEFI/SAF-ANA

Contador/CRC 15261-2

HELOIZA E LIMA SOUZA
Analista Administmfivo/Contadom

NUCON/GEEFI/SAF/ANA



,,,Obgojp Agdncia das Bacias PCJ

Rua Alfredo Guedes, 1 949

Edificio Racz Center Sala 604

Fone 19 34372100

1 341 6.901 Piracicaba SP Brasil

fundacao@agenciapcj.org.br

www.agenciar)ci,org.br

Anexo A — Demonstrativo de tomadas de contas especials (conforme

item 12 do conte6do geral por natureza juridica do Anexo 11 da DN-TCU-

85/2007)

DECLARA^AO

Declaramos para fins de PRESTACAO DE CONTAS ANUAL que no

exercicio de 2013 n5o existiram Tomadas cle Contas Especiais-TCE.

Piracicaba - SP, 10 de fevereiro de 2014.

IVENS DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
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Rua Alfredo Guedes, 1 949

Ecif[cio Racz Center Sala 604

Fone 19 34372100

1 341 6.901 Piracicaba SP Brasil

fundacao@agenciapcj.org.br

www.agencial)ci.org.br

Anexo B — Demonstrativo de perdas, extravios ou outras irregularidades

(conforme item 13 do conte6do geral por natureza juridica do Anexo 11

da DN-TCU-85/2007)

DECLARA^AO

Declaramos para os devidos fins que no exercfcio de 2013 n5o

existiram ocorr6ncias de perclas, extravios ou outras irregularidades.

Piracicaba - SP, 10 de fevereiro de 2014.

IVENS DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



,,6bgqjp AgOncia das Bacias PCJ

Rua Alfredo Guedes, 1 949

Ediffcio Racz Center Sala 604

Fone 19 34372100

1 341 6.901 Piracicaba SP Brasil

fundacao@agenciapcj.org.br

www.agenciapci.org.br

Anexo C — Despesas com cart5o de cr6dito corporativo (conforme item I-

18 do Anexo X da DN-TCU-85/2007)

DECLARA^AO

Declaramos para fins de prestag go de contas anual que a enticlade

n5o disp6e de cart5o de cr6dito corporativo.

Piracicaba - SP, 10 de fevereiro de 2014.

IVENS DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
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