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INDICADOR 3 – 3B – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 

A partir do ano de 2011, a AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ assumiu as funções de Agência de Água para as Bacias PCJ, desse modo, a tabela 2,  a seguir, 

apresenta todos os valores necessários para a verificação do percentual efetivamente desembolsado até 31/12/2012, de forma cumulativa. 

 

Os recursos desembolsados, em 2012, somente foram possíveis, devido a um árduo trabalho da Equipe Técnica da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, 

principalmente, em função de um trabalho quase diário junto às Gerencias Regionais de Desenvolvimento Urbano e Rural (GIDUR’S) da Caixa Econômica 

Federal e dos Tomadores, uma vez que a Caixa ainda utiliza, para os nossos contratos, as mesmas práticas burocráticas que utilizam para os Contratos 

financiados com Recursos do Orçamento Geral da União (OGU), transferência voluntária.  

 

Cabe lembrar que, de forma inédita, para a Caixa Econômica Federal, os contratos de repasse das Bacias PCJ, trazem novas cláusulas de rompimento do 

contrato para o caso do não cumprimento de prazos para a assinatura do contrato e início da licitação dos serviços. Destacamos, ainda, a incorporação dos 

valores obtidos por rendimentos financeiros no período. 

 

Para todos os contratos assinados até 2011 trata-se de regra OGU, sendo que para os contratos assinados a partir de 2012, trata-se de contratos de 

transferência, regras PCJ. 

 

Para os empreendimentos deliberados em 2012 foi estabelecido, por meio da Deliberação dos Comitês PCJ nº 128 de 23/09/2011, regras que alteram a 

Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 091/08, que estabeleceu prazos para os contratos financiados com recursos da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos do domínio da União (Cobrança Federal PCJ) e dá outras providências. 

 

A partir da Deliberação dos Comitês PCJ nº 128/2011 foi possível estabelecer prazos para análise da CEF, para contratação, licitação, emissão de ordem de 

serviço, tempo de execução e prestação de contas do empreendimento. Tais prazos se não cumpridos acarretam no cancelamento dos empreendimentos 

deliberados pelos Comitês PCJ. Desta forma, foi possível trabalhar a motivação do tomador em atender prazos e de ter agilidade para a execução e término 

do empreendimento. 

 

No período de 2006 a 2012, ressaltamos que o percentual apurado foi de 49,96% de recursos desembolsados, conforme pode ser visto na Tabela 2. 

Ressaltamos, também, que as metas estabelecidas para este indicador foram revistas e no Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão com a ANA, ou 

seja, passou de 50% para 30%. 
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Tabela 2 – Índice de Desembolso acumulado (%): 

 

TABELA – ARRECADAÇÃO X APLICAÇÃO X DESEMBOLSO 

 

Notas explicativas: 
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 COBRANÇA (A): Valores Arrecadados com a Cobrança federal mais os valores do orçamento da ANA transferidos para as Bacias PCJ. 

 RENDIMENTOS (B): Valores auferidos com os rendimentos de aplicação financeira. 

 SALDO ANT (C): Subtração entre as colunas (D) e (I). É a diferença entre os recursos disponíveis naquele ano e os valores efetivamente 

comprometidos com as ações aprovadas pelos Comitês PCJ. 

 TOTAL (D): Soma das colunas (A), (B) e (C). Podemos entender como todos os recursos financeiros que o Comitê possuía para deliberar naquele 

ano. 

 INVESTIMENTOS (E): Somatória dos valores dos empreendimentos aprovados pelo Comitê naquele ano. 

 LICITADO (F): Valor obtido após a realização das licitações e cancelamentos de empreendimentos. Estes saldos vão compor o valor da coluna 

"Saldo Anterior (C)". 

 GESTÃO (G): Soma dos valores das ações aprovadas pelo Comitê cuja execução é feita de forma direta pela Agência. 

 CUSTEIO (H): Valores efetivamente gastos com o custeio da Agência. 

 TOTAL (I): Soma das colunas (F), (G) e (H). Podemos entender como todos os recursos financeiros que o Comitê deliberou naquele ano. 

 DESEMBOLSO (J): Soma dos valores efetivamente desembolsados pela Agência com os empreendimentos + Ações de Gestão + Custeio. 

 % Total Aplicado (K): Relação percentual em relação ao "TOTAL (I)". 

 % Total Arrecadado (L): Relação percentual em relação ao "TOTAL (D)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


