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CONTRATO N2 033/2021/ANA - CONTRATO DE GESTAO

CONTRATO DE GESTAO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGENCIA 
NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - ANA E A 
FUNDA^AO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS 
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI - AGENCIA DAS BACIAS PCI, 
COM A ANUENCIA DOS COMITES DAS BACIAS 
HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI 
- COMITES PCJ, PARA 0 EXERCICIO DE FUN^OES DE AGENCIA 
DE AGUA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS 
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI - BACIAS PCJ.

A AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - ANA, autarquia sob regime 
especial, criada pela Lei n9 9.984, de 17 de julho de 2000, com sede no Setor Policial - SPO, Area 
5, Quadra 3, Bloco "M", CEP 70610-200, em BrasNia/DF, inscrita no CNPJ sob n9 04.204.444/0001- 
08, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada, de acordo com a Resolugao n9 
57, de 6 de agosto de 2018, alterada pela Resolugao n9 54, de 7 de dezembro de 2020, por seu 
Superintendente de Administra^ao, Finangas e Gestao de Pessoas, Luis Andre Muniz, brasileiro, 
casado, geografo, Identidade n9 420.937, expedida pela SSP/DF, CPF n9 116.852.711-20, 
residente Distrito Federal, e a FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS 
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI - AGENCIA DAS BACIAS PCJ, entidade delegataria das fungoes 
de Agencia de Agua, fundagao de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n9 11.513.961/0001-16, 
com sede na Rua Alfredo Guedes, n9 1949, sala 604, Ed. Racz Center, CEP 13416-901, 
Piracicaba/SP, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Diretor- 
Presidente, Sergio Razera, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n9 
12.201.787-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n9 015.929.298-00, domiciliado em 
Piracicaba/SP, com a anuencia dos COMITES DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS 
PIRACICABA, CAPIVARI e JUNDIAf - COMITES PCJ, doravante denominados COMITE, neste ato 
representado por seu Presidente em exercicio, Sidney Jose da Rosa, brasileiro, solteiro, geografo, 
portador da carteira de identidade n9 12.118.129, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o 
n9 058.339.896-04, domiciliado em Itapeva/MG, tendo em vista o que consta no Process© 
Administrative ANA n9 02501.003832/2020-14 e em observancia as disposigoes na Lei n9 10.881, 
de 9 de junho de 2004, no art. 51 da Lei n9 9.433, de 8 de Janeiro de 1997, e na Resolugao n9 218, 
de 2 de dezembro de 2020, do Conselho Nacional de Recursos Hidricos - CNRH, resolvem 
celebrar o presente Contrato de Gestao, mediante as clausulas e condi^oes a seguir enunciadas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Contrato de Gestao tem por objeto a execugao, pela CONTRATADA, de a^oes que envolvem 
o apoio ao COMITE, a administragao financeira dos valores repassados a CONTRATADA pela 
CONTRATANTE a partir dos recursos arrecadados com a cobranga pelo uso dos recursos hidricos 
na bacia hidrografica, e o apoio a implementagao do piano de recursos hidricos da bacia 
hidrografica, cujo detalhamento consta no Termo de Referencia, Anexo I, com vistas ao 
cumprimento do Programa de Trabalho, Anexo II, ambos partes integrantes deste instrumento.

Paragrafo primeiro. Este Contrato nao abrange fungoes que sejam incompativeis com a natureza 
jun'dica de Direito Privado da CONTRATADA.

Paragrafo segundo. 0 Programa de Trabalho sera aprovado e podera ser alterado ou repactuado, 
por acordo entre as partes, apos manifestagao favoravel do COMITE, mediante termo aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE APLICA£AO PLURIANUAL - PAP

A atuagao da CONTRATADA nos exercicios de 2021 a 2025, durante o pen'odo de vigencia deste 
Contrato de Gestao, sera balizada pelo Plano de Aplicagao Plurianual - PAP para o pen'odo de 
2021 a 2025, observando o seguinte:

I - o PAP sera proposto e elaborado pela CONTRATADA a partir dos componentes e dos 
programas do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica para urn horizonte de 5 (cinco) 
anos;

II - as agoes contempladas no PAP devem estar compatibilizadas com os recursos oriundos da 
cobranga pelo uso dos recursos hidricos em rios de dommio da Uniao e com a estrutura de 
trabalho da CONTRATADA;

III - devem estar previstas no PAP as agoes de manutengao e custeio administrative da 
CONTRATADA, as agoes relacionadas as atividades do COMITE e aquelas necessarias ao 
cumprimento do contrato de gestao, devendo guardar compatibilidade com as metas do Plano 
de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica e com a capacidade financeira do custeio da 
CONTRATADA;

IV - o PAP devera ser submetido a Plenaria do COMITE para aprovagao, cuja deliberagao 
resultante deve center criterios para hierarquizagao dos programas, incluindo as agoes e projetos 
relacionados; e

V - as propostas de alteragoes do PAP deverao ser justificadas e de acordo com as regras pre- 
estabelecidas em deliberagao do COMITE.

Paragrafo primeiro. O PAP devera ser disponibilizado e atualizado nas paginas eletronicas da 
CONTRATADA e do COMITE de forma a garantir a transparencia e o controle social.

Paragrafo segundo. A CONTRATANTE podera editar manuais orientativos a CONTRATADA 
sugerindo metodologia para o planejamento da aplicagao dos recursos arrecadados com a 
cobranga pelo uso de recursos hidricos.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO PLANO DE EXECUgAO ORgAMENTARIA ANUAL- POA

A atuagao da CONTRATADA, nos exercicios de 2021 a 2025, durante o penodo de vigencia deste 
Contrato de Gestao, respeitadas as diretrizes do PAP de que trata a Clausula Segunda, atendera, 
em cada um dos exercicios, o respective Plano de Execugao Orgamentaria Anual - POA, contendo 
o piano anual de investimentos e o custeio administrative com o detalhamento dos programas e 
a?6es a serem executadas em cada ano de vigencia deste Contrato de Gestao, observando o 
seguinte:

I - os POAs serao elaborados, em conformidade com o PAP, considerando a capacidade 
operacional e financeira da CONTRATADA em executa-los no exercicio, com a estimativa anual 
dos recursos arrecadados e tendo em consideragao os limites legais estabelecidos para os seus 
custos administrativos;

II - os POAs serao executados anualmente observando o cronograma de desembolso por fonte 
e os recursos dispomveis pela CONTRATADA;

III - as revisoes e altera^oes dos POAs serao comunicadas formalmente ao COMITE 
acompanhadas das justificativas necessarias.

Paragrafo primeiro. A execugao do POA devera ser apresentada, para fins de prestagao de contas 
e transparencia, ao Plenario do COMITE na primeira reuniao do ano subsequente.

Paragrafo segundo. 0 POA devera ser disponibilizado e atualizado nas paginas eletronicas da 
CONTRATADA e do COMITE de forma a garantir a transparencia e o controle social.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES E COMPETENCES

I - A CONTRATADA se obriga a:

a) alcangar o cumprimento das metas estabelecidas no Anexo II, respeitando os prazos e as 
condi^oes estabelecidas neste Instrumento;

b) encaminhar a CONTRATANTE e ao COMITE, ate o dia 31 de Janeiro do exercicio subsequente, 
o Relatorio Anual do Contrato de Gestao, referente ao exercicio anterior, composto de 
informagoes referentes a execugao do Programa de Trabalho, Anexo II deste instrumento, 
com destaque para os resultados alcangados pela CONTRATADA a partir das metas fisicas 
estabelecidas neste instrumento, conforme estabelece a Resolugao ANA n9 15, de 11 de 
margo de 2019;

c) encaminhar a CONTRATANTE e ao COMITE, ate o dia 31 de maio do exercicio subsequente, 
o Relatorio Anual de Contas, referente ao exercicio anterior, composto de informagoes 
referentes a execugao contabil e financeira do Contrato de Gestao, conforme estabelece a 
Resolugao ANA n9 15, de 11 de margo de 2019;

d) publicar o demonstrativo da execugao fisico-financeira deste Contrato de Gestao no Diario 
Oficial da Uniao, ate 31 de maio do exercicio subsequente;

e) administrar os bens moveis a ela cedidos diretamente pela CONTRATANTE ou aqueles
adquiridos com recursos da cobranga pelo usq dos recursos hidricos em rios de da
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Uniao, no ambito do Contrato de Gestao, para a consecugao dos objetivos e metas previstos 
no instrumento e para os projetos no ambito da Bacia Hidrografica onde atua, seguindo os 
procedimentos de gestao patrimonial quanto a inventario, controle e guarda desses bens, 
de acordo com a Resolugao ANA n9 97, de 10 de dezembro de 2018;

f) cumprir os procedimentos editados pela CONTRATANTE para selegao e recrutamento de 
pessoal, de acordo com a Resolu^ao ANA n9 28, de l9 junho de 2020;

g) cumprir os procedimentos editados pela CONTRATANTE para compras e contratagao de 
obras e services, a serem custeados com os recursos financeiros provenientes deste Contrato 
de Gestao, de acordo com a Resolugao ANA n9 122, de 16 dezembro de 2019;

h) cumprir os procedimentos editados pela CONTRATANTE que trata do enquadramento das 
despesas, referente a aplicagao dos valores arrecadados com a cobranga pelo uso dos 
recursos hidricos de dominio da Uniao, de acordo com a Resolugao ANA n9 29, de 15 de 
junho de 2020;

i) obedecer aos limites e criterios para despesa com remuneragao e vantagens de qualquer 
natureza a serem percebidas pelos dirigentes e pessoal administrative, no exercicio de suas 
fungoes, estabelecidos pela Resolugao ANA n9 29, de 15 de junho de 2020;

j) observar, no transcorrer da execugao de suas atividades, as orientagoes da CONTRATANTE, 
elaboradas com base no acompanhamento e supervisao deste Contrato de Gestao;

k) atender as normas editadas pela CONTRATANTE sobre os assuntos pertinentes ao Contrato 
de Gestao;

l) atender as normas editadas pelo CNRH;

m) disponibilizar o contrato de gestao, os contratos administrativos celebrados pela 
CONTRATADA, bem como seus aditivos, na sua pagina eletronica, de forma a garantir a 
transparencia e o controle social;

n) providenciar o atendimento, no que Ihe competir, das recomendagoes apontadas nos 
relatorios da Comissao de Avaliagao do Contrato de Gestao - CAv, prevista pela Lei n9 10.881, 
de 9 de junho de 2004, e da Auditoria Interna da CONTRATANTE;

o) comunicar de imediato a CONTRATANTE e ao COMITE qualquer irregularidade verificada 
durante a execugao do Contrato de Gestao, para a adogao das medidas necessarias a sua 
regularizagao;

p) comunicar de imediato a CONTRATANTE e ao COMITE, com a devida comprovagao de 
qualificagao, de quaisquer alteragoes do quadro de dirigentes da CONTRATADA, desde que 
observadas as disposigoes da Resolugao ANA n9 28, de l9 junho de 2020; e

q) franquear a CONTRATANTE, ao COMITE e aos orgaos de controle interne e externo, todos os 
dados e informagoes de que disponha, visando a transparencia e ao controle social de suas 
agoes e atividades; e

r) comunicar de imediato a CONTRATANTE e ao COMITE quaisquer alteragoes de natureza 
estatutaria ou societaria ocorridas durante a vigencia do Contrato de Gestao
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II - A CONTRATANTE se obriga a:

a) arrecadar os recursos provenientes da cobranga pelo uso dos recursos hidricos em rios de 
dominio da Uniao;

b) disponibilizar a CONTRATADA, ate 31 de agosto de cada ano, a estimativa da arrecadagao dos 
valores da cobranga pelo uso dos recursos hidricos em rios de dominio da Uniao para o ano 
subsequente;

c) estabelecer, em conjunto com os demais orgaos gestores atuantes nas Bacias Hidrograficas, 
estrategias para a implementagao dos instrumentos de gestao previstos no Plano de 
Aplicagao Plurianual - PAP;

d) providenciar, anualmente, a consignagao das dotagoes destinadas a execu^ao deste Contrato 
de Gestao no Projeto de Lei Or^amentaria Anual (PLOA), assim como estabelecer a sua 
previsao no Plano Plurianual da Uniao (PPA);

e) transferir, mensalmente, a CONTRATADA, a partir do im'cio da arrecada^ao do exerdcio, 
todos os recursos efetivamente arrecadados com a cobran<;a pelo uso da agua em rios de 
dominio da Uniao, nos termos previstos no § l9 do art 49 da Lei n9 10.881, de 9 de junho de 
2004, e os respectivos rendimentos financeiros;

f) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execugao deste Contrato de Gestao;

g) franquear a CONTRATADA e ao COMITE todos os dados e informagoes dispom'veis sobre a 
Bacia Hidrografica onde atuam, inclusive quanto a arrecadagao e a administragao financeira 
dos recursos arrecadados com a cobranga pelo uso de recursos hidricos em rios de dominio 
da Uniao;

h) disponibilizar as informagoes do cadastro dos usos e usuarios regularizados de recursos 
hidricos de corpos de agua de dominio da Uniao na Bacia Hidrografica a CONTRATADA e ao 
COMITE;

i) promover, no ambito do Governo Federal, as articulagoes institucionais que sejam 
demandadas em favor do cumprimento deste Contrato de Gestao;

j) dar ciencia aos orgaos de controle interne e externo, e ao Ministerio Publico Federal, ao 
tomar conhecimento de qualquer irreguiaridade ou ilegalidade na utilizagao de recursos ou 
bens de origem publica pela CONTRATADA;

k) adotar providencias com vistas a decretagao, pelo juizo competente, da indisponibilidade dos 
bens da CONTRATADA e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de seus 
empregados ou terceiros, sem prejuizo da medida a que se refere a almea "j" anterior, 
quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse publico, havendo indicios fundados 
de malversagao de bens ou recursos de origem publica, independentemente de 
representagao junto ao Ministerio Publico Federal; e

l) atuar como depositaria e gestora dos bens e valores sequestrados ou indisponiveis, na 
hipotese da ocorrencia prevista na almea anterior, velando pela continuidade das atividades / 
de responsabilidade da CONTRATADA, no cjue diz respeito ao objeto deste Contrato de 
Gestao.
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m) constituir Comissao de Avaliagao do Contrato de Gestao - CAv, conforme estabelece a Lei n9 
10.881, de 9 de junho de 2004, que analisara, periodicamente, os resultados alcan^ados com 
a execugao deste Contrato de Gestao e encaminhara relatorio conclusive sobre a avaliagao 
realizada a Superintendencia de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hfdricos - SAS da ANA para os encaminhamentos previstos na Resolu^ao ANA n9 15, de 11 
de margo de 2019.

Ill - 0 COMITE se compromete a:

a) manifestar-se previamente a aprovagao pelo Ministro de Estado ao qual a ANA se vincula, 
sobre os termos deste Contrato de Gestao e de seus Aditivos;

b) criar e manter o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestao - GACG, cuja 
composigao mantera a paridade entre os segmentos representados no COMITE, 
preferencialmente com a renovagao de seus membros;

c) aprovar o Plano de Aplicagao Plurianual - PAP dos recursos financeiros arrecadados com a 
cobranga pelo uso dos recursos hfdricos na Bacia Hidrografica;

d) deliberar anualmente sobre o planejamento de eventos e reunioes de plenario e das demais 
instancias do COMITE, com vistas ao cumprimento das metas deste Contrato de Gestao;

e) apoiar a CONTRATADA e colaborar no cumprimento das metas estabelecidas no Programa de 
Trabalho, detalhado no Anexo II deste instrumento, respeitando os prazos e condigoes 
estabelecidas neste Contrato de Gestao;

f) zelar pela aplicagao dos recursos financeiros provenientes deste Contrato de Gestao de 
acordo com os objetivos da gestao de recursos hfdricos previstos no Programa de Trabalho, 
Anexo II deste instrumento, observando os prinefpios da economicidade, eficiencia, da 
legalidade, da moralidade, da publicidade e da impessoalidade;

g) manifestar ciencia sobre a execugao, no exerefeio, do Plano de Aplicagao Plurianual - PAP, 
para fins de prestagao de contas a CONTRATANTE, nos termos da Resolugao ANA n9 15, de 
11 de margo de 2019;

h) dar ciencia a CONTRATANTE do conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na 
utilizagao de recursos ou bens de origem publica pela CONTRATADA; e

i) encaminhar ao CNRH, ate o dia 30 de junho do ano seguinte, relatorio de atividades anual 
com o conteudo mfnimo estabelecido na Resolugao CNRH n9 109, de 13 de abril de 2010.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS OR^AMENTARIOS E FINANCEIROS

Para o financiamento do custeio administrative da CONTRATADA, a execugao do Plano de 
Aplicagao Plurianual - PAP e do Plano de Execugao Orgamentaria Anual - POA, em cumprimento 
ao Programa de Trabalho, Anexo II deste instrumento, a CONTRATANTE transferira a 
CONTRATADA todas as receitas provenientes da cobranga pelo uso dos recursos hfdricos na Bacia 
Hidrografica objeto deste Contrato de Gestao - fonte orgamentaria 116, conforme o § l9 do art 
49 da Lei n9 10.881, de 9 de junho de 2004.
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Paragrafo primeiro. A transferencia dos recursos da fonte or^amentaria 116 estara condicionado 
a arrecadagao da cobran^a peio uso dos recursos hidricos efetivamente realizada na Bacia 
Hidrografica.

Paragrafo segundo. Excepcionalmente a CONTRATANTE podera repassar a CONTRATADA 
valores adicionais destinados a complementa^ao do custeio administrative ate que estas 
despesas possam ser suportadas pela cobranga pelo uso de recursos hidricos em rios de dominio 
da Uniao na Bacia Hidrografica, conforme previsto no art. 43, inciso II, da Lei n° 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997.

Paragrafo terceiro. A necessidade e pertinencia dos recursos adicionais mencionados no 
paragrafo anterior, sempre que caracterizar excepcionalidade, deverao estar devidamente 
demonstradas e justificadas no ambito de um programa de sustentabilidade financeira, 
contendo as condi^oes, prazos e a duragao dos repasses adicionais. Este repasse sera 
condicionado a disponibilidade orgamentaria e financeira nas respectivas Leis Orgamentarias 
Anuais.

Paragrafo quarto. Para o repasse dos recursos financeiros adicionais mencionados no paragrafo 
segundo desta Clausula, a CONTRATADA devera estar com as prestagoes de contas anuais em 
dia e previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

Paragrafo quinto. A indicagao dos creditos orgamentarios para os exercicios de 2021 a 2025 
podera ser realizada mediante apostilamento deste Contrato de Gestao, sem a necessidade de 
aditamento contratual.

Paragrafo sexto. Os recursos financeiros transferidos a CONTRATADA, enquanto nao forem 
empregados na sua finalidade, deverao ser aplicados no mercado financeiro, por intermedio de 
instituigao oficial federal, conforme a seguinte regra:

I - em caderneta de poupanga de instituigao financeira publica federal, se a previsao de seu uso 
for igual ou superior a um mes; e

II - em fundo de aplicagao financeira de curto prazo, ou operagao de mercado aberto lastreada 
em titulo da divida publica, quando sua utilizagao estiver prevista para prazos inferiores a um 
mes.

Paragrafo setimo. Os rendimentos das aplicagoes financeiras tambem serao, obrigatoriamente, 
aplicados na execugao do objeto deste Contrato de Gestao, sendo que o percentual de 7,5% (sete 
e meio por cento) deste montante podera ser utilizado pela CONTRATADA para o custeio de 
atividades administrativas, estando sujeitos as mesmas condigoes de prestagao de contas 
exigidas para todos os recursos transferidos.

Paragrafo oitavo. Os recursos financeiros transferidos na forma deste Contrato de Gestao:

I - deverao ser movimentados em conta bancaria especifica e segregada para cada fonte e de 
acordo com o fim a que se destina, em instituigao financeira oficial federal;

II - nao poderao ser utilizados para pagamento de gratificagao, consultoria, assistencia tecnica 
ou qualquer especie de remuneragao adicional £ servidor que pertenga aos quadros^f^rgaos



AN A
ag£ncianacionalde Aguas

E SANEAMENTO BASICO

ou de entidades das administragoes publicas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
e

III - nao poderao ser utilizadas para custeio ou financiamento de atividades nao previstas no 
Programa de Trabalho, detalhado no Anexo II deste instrumento.

Paragrafo nono. 0 saldo financeiro anual do Contrato de Gestao podera ser executado no 
exerdcio financeiro subsequente.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS HUMANOS

A CONTRATADA devera cumprir as normas editadas pela CONTRATANTE para a sele^ao e 
recrutamento de pessoal necessario ao cumprimento deste Contrato de Gestao, conforme 
previsto no art. 99 da Lei n9 10.881, de 9 de junho de 2004.

Paragrafo primeiro. A CONTRATADA nao podera ceder os profissionais remunerados a conta 
deste Contrato de Gestao a instituigoes publicas ou privadas.

Paragrafo segundo. E vedada a contratagao de pessoa fisica que atue como representante de 
entidade integrante dos orgaos dirigentes do COMITE e da CONTRATANTE assim como de 
entidades ou pessoas fisicas que tenham relagao de parentesco ate o terceiro grau com 
representantes do COMITE, da CONTRATANTE e da CONTRATADA, com exce$ao de pessoas 
fisicas escolhidas em processo de sele^ao com ampla concorrencia.

CLAUSULA SETIMA - DAS COMPRAS E CONTRATA^AO DE OBRAS E SERVICES

A CONTRATADA devera cumprir as normas editadas pela CONTRATANTE para as compras e a 
contrata^ao de obras e services com recursos provenientes deste Contrato de Gestao, 
necessaries ao seu cumprimento, conforme previsto no art. 99 da Lei n9 10.881, de 9 de junho 
de 2004.

Paragrafo unico. E vedada a contratagao de obras e servigos e a autorizagao de subcontratagao 
de pessoa fisica que atue como representante de entidade integrante dos orgaos dirigentes do 
COMITE e da CONTRATADA, assim como de entidades ou pessoas fisicas que tenham relagao de 
parentesco ate o terceiro grau com representantes do COMITE e da CONTRATADA, com excegao 
de entidades escolhidas em processo de selegao de propostas.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA

O presente Contrato de Gestao tera vigencia de l9 de Janeiro de 2021 ate 31 de dezembro de 
2025, podendo ser encerrado antes deste prazo mediante a instituigao de Agencia de Agua na 
Bacia Hidrografica.

Paragrafo unico. O prazo de vigencia podera ser prorrogado mediante a celebragao de termg>/ 
aditivo especifico.
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CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Pela ausencia de execugao total ou parcial deste Contrato de Gestao a CONTRATADA se sujeitara 
as seguintes san^oes, sendo-lhe garantido o contraditorio e a ampla defesa, observados os prazos 
para apresentagao de defesa:

I - advertencia, pelas seguintes razoes:

a) caso a CONTRATADA nao entregue o Relatorio Anual do Contrato de Gestao referente ao 
exercicio anterior, conforme prazo estabelecido na Resolu^ao ANA n9 15, de 11 de mar^o de 
2019;

b) caso a CONTRATADA nao alcance 6,0 (seis) pontos na Nota Geral, na analise da Comissao de 
Avaliagao do Contrato de Gestao - CAv, no pen'odo de um ano;

c) caso a CONTRATADA deixe de apresentar qualquer das presta^oes de contas previstas neste 
Contrato de Gestao ou atrase, por mais de 30 (trinta) dias, o envio do Relatorio Anual de 
Contas, conforme prazo estabelecido na Resolugao ANA n9 15, de 11 de margo de 2019;

d) descumprimento dos normativos e resolugoes da ANA que incidam sobre o Contrato de 
Gestao; ou

e) nao atendimento pela CONTRATADA da complementagao de informagoes solicitadas no 
processo de presta^ao de contas anual, em conformidade com o que estabelece a Resolugao 
ANA n9 15, de 11 de mar^o de 2019.

II - suspensao deste Contrato de Gestao pelo prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, desde 
que ocorra algum dos seguintes motives:

a) irregularidades substanciais detectadas pela Auditoria Interna da ANA na execugao dos seus 
trabalhos ou pela CONTRATANTE no processo de prestagao de contas anual, em 
conformidade com o que estabelece a Resolu^ao ANA n9 15, de 11 de margo de 2019;

b) inconformidades substanciais detectadas pela CONTRATANTE na execugao deste Contrato de 
Gestao;

c) impedimento ou retardamento injustificado na execu^ao deste Contrato de Gestao, sem 
prejuizo das san^oes aplicaveis aos responsaveis;

d) caso a CONTRATADA por 2 (dois) anos seguidos nao alcance 6,0 (seis) pontos na Nota Geral, 
na analise da Comissao de Avalia^ao do Contrato de Gestao - CAv;

e) ocorrencia de 3 (tres) ou mais advertencias no pen'odo de vigencia deste Contrato de Gestao.

Paragrafo primeiro. A suspensao prevista neste inciso sera precedida de processo administrative 
pela CONTRATANTE, para apuragao das causas e para estruturagao de medidas que permitam o 
saneamento das situagoes que geraram a suspensao, devendo ser aprovada pela Diretoria 
Colegiada - DIREC da ANA.

Paragrafo segundo. A CONTRATANTE podera, durante o processo administrative por suspensao, 
com o objetivo de resguardar o interesse publico, nomear comissao gestora para ayajiar os
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aspectos que deram causa a suspensao, bem como se as medidas tomadas foram suficientes para 
sanar as irregularidades, e emitir parecer sobre a continuidade do contrato de gestao.

Paragrafo terceiro. Para a suspensao temporaria prevista no paragrafo anterior sera elaborado 
um piano de trabalho, com cronograma fisico-financeiro, contemplando a retomada das 
atividades, entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Paragrafo quarto. 0 Plano de Trabalho destacado no paragrafo anterior podera ser alterado por 
questoes alheias a vontade das partes, pautadas em criterios de imprevisibilidade e 
supervenientes, inclusive para a retomada das atividades apos o fim da suspensao temporaria.

Paragrafo quinto. Mediante justificativa, durante o periodo de suspensao deste Contrato de 
Gestao, a CONTRATANTE podera suspender o repasse de recursos financeiros a CONTRATADA.

Paragrafo sexto. Nos termos do art. 7? da Lei n5 10.881, de 9 de junho de 2004, suspense este 
Contrato de Gestao a CONTRATANTE podera ocupar provisoriamente os bens imoveis 
administrados pela CONTRATADA, atuar como depositaria dos bens moveis utilizados a titulo de 
permissao e/ou aqueles adquiridos ou desenvolvidos com os recursos transferidos por este 
Contrato de Gestao, bem como de valores necessaries a execugao do objeto deste instrumento, 
alem de poder dispor do pessoal da CONTRATADA para que seja assegurada a continuidade dos 
services vinculados ao presente instrumento.

Paragrafo setimo. A suspensao deste Contrato de Gestao nao prejudicara a avalia^ao dos 
resultados do Contrato de Gestao, tampouco justificara o atraso no processo de prestagao de 
contas anual, em conformidade com o que estabelece a Resolu^ao ANA n? 15, de 11 de margo 
de 2019.

Paragrafo oitavo. A suspensao deste Contrato de Gestao nao elide as responsabilidades da 
CONTRATADA pelo eventual descumprimento das suas obriga?6es contratuais.

Paragrafo nono. Os dirigentes da CONTRATADA que deram causa a suspensao deste Contrato de 
Gestao nao serao eximidos de suas responsabilidades.

Paragrafo decimo. A CONTRATADA podera requerer a suspensao do presente Contrato de Gestao 
quando se verificar omissao ou atraso de providencias a cargo da CONTRATANTE quanto as 
seguintes situates:

I - deixar de transferir a CONTRATADA os recursos provenientes da arrecadagao decorrente da 
cobran^a pelo uso dos recursos hidricos em rios de dommio da Uniao;

II - deixar de disponibilizar a CONTRATADA, ate 31 de agosto de cada ano, a estimativa da 
arrecadagao dos valores da cobranga pelo uso dos recursos hidricos em rios de dommio da Uniao 
para o ano subsequente; e

III - abster-se de providenciar, anualmente, a consignagao das dotagoes destinadas a execugao 
deste Contrato de Gestao no Projeto de Lei Orgamentaria Anual (PLOA), assim como estabelecen 
a sua previsao no Plano Plurianual da Uniao (PPA).
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CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

0 presente Contrato de Gestao podera ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entre as 
partes e, ainda, unilateralmente, pela CONTRATANTE, independentemente das demais medidas 
legais cabiveis, pelas seguintes razoes:

I - na hipotese de a CONTRATADA nao sanar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as 
inconformidades que determinaram a suspensao prevista na Clausula Nona deste Contrato de 
Gestao;

II - na hipotese de nao atendimento as recomendagoes da Comissao de Avaliagao do Contrato 
de Gestao - CAv, que sejam de competencia exclusiva da CONTRATADA;

III - se houver alteragoes no estatuto da CONTRATADA sem a previa comunicagao a 
CONTRATANTE que impliquem modificagao das condigoes de sua qualificagao e da qualificagao 
de sua equipe para a execugao do objeto previsto neste Contrato de Gestao;

IV - se o Conselho Nacional de Recursos Hidricos - CNRH revogar a delegagao de competencia 
das fungoes de Agencia de Agua da Bacia Hidrografica objeto deste Contrato de Gestao;

V - se a CONTRATANTE identificar algum fato grave durante as analises da prestagao de contas 
anual ou decorrentes dos trabalhos de sua Auditoria Interna que justifiquem o process© de 
rescisao;

VI - se a CONTRATADA, durante a vigencia deste Contrato de Gestao, descumprir obrigagoes 
estabelecidas no inciso I da Clausula Quarta, e nao atingir por 2 (dois) anos seguidos 6,0 (seis) 
pontos na Nota Geral, na analise da Comissao de Avaliagao do Contrato de Gestao - CAv, 
conforme consta no Anexo II a este instrumento; e

VII - no caso de evidencias de desvio de recursos financeiros deste Contrato de Gestao, fato este 
que devera ser comunicado, de forma imediata, pela CONTRATANTE aos orgaos de controle 
interno e externo, bem como ao Ministerio Publico Federal.

Paragrafo primeiro. A rescisao sera precedida de process© administrative devidamente 
autorizado pela DIREC da ANA, assegurada a ampla defesa e o contraditorio da CONTRATADA, 
respondendo os dirigentes responsaveis pela execugao deste Contrato de Gestao, individual e 
solidariamente, pelos danos ou prejuizos decorrentes de sua agao ou omissao.

Paragrafo segundo. A CONTRATANTE podera, durante o process© administrative por rescisao 
unilateral, com o objetivo de resguardar o interesse publico, nomear comissao gestora anuente 
de todas as atividades necessarias ao cumprimento do objeto deste Contrato de Gestao.

Paragrafo terceiro. A rescisao unilateral importara reversao dos bens para a CONTRATANTE cujos 
usos foram permitidos, como tambem aqueles adquiridos ou desenvolvidos com os recursos 
transferidos por este Contrato de Gestao, e dos valores entregues a utilizagao da CONTRATADA, 
sem prejuizo de outras sangoes cabiveis.

Paragrafo quarto. Em caso de rescisao unilateral deste Contrato de Gestao, a CONTRATANTE sera 
instituida como titular em todos os contrato'^ vigentes firmados em fungao deste Contrato d^
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Gestao pela CONTRATADA, atuando como depositaria de bens e valores necessaries a sua 
execugao, desde que sejam:

I - oriundos dos recursos financeiros transferidos a CONTRATADA por meio deste Contrato de 
Gestao;

II - previstos no Plano de Aplicagao Plurianual - PAP aprovado pelo COMITE, atendida a 
estimativa da receita or^amentaria aprovada pela CONTRATANTE.

Paragrafo quinto. No caso de iminente rescisao deste Contrato de Gestao, a CONTRATADA se 
obriga, a criterio da CONTRATANTE, a dar continuidade a execugao do objeto deste instrumento 
por ate 6 (seis) meses.

Paragrafo sexto. Em caso de substituigao da CONTRATADA, a instituigao sucessora podera dispor 
do pessoal da entidade delegataria sucedida, desde que os mesmos tenham sido selecionados 
por meio de processo de selegao conforme Resolugao ANA ng 28, de 01 de junho de 2020.

Paragrafo setimo. Instaurado o processo de rescisao de que trata o caput desta Clausula, o 
COMITE podera proper ao CNRH que a CONTRATANTE atue, em carater excepcional, como 
entidade delegataria das fungoes de Agencia de Agua para administrar e aplicar os recursos 
provenientes da cobranga pelo uso dos recursos hidricos na Bacia Hidrografica objeto deste 
Contrato de Gestao ate que uma nova entidade seja selecionada para atuar na Bacia Hidrografica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

0 presente Contrato de Gestao sera publicado pela CONTRATANTE no Diario Oficial da Uniao, 
por meio de extrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSigOES GERAIS

Os casos omissos serao dirimidos entre as partes contratantes, observada as atribuigoes legais 
da CONTRATANTE e a legislagao pertinente.

Paragrafo unico. Qualquer alteragao neste Contrato de Gestao, ressalvadas as previstas no art. 
65, paragrafo 82, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, sera realizada mediante Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica estabelecido o foro da Justiga Federal, Segao Judiciaria do Distrito Federal, para dirimir 
qualquer duvida e solucionar questoes nao resolvidas administrativamente. j
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Por estarem de pleno acordo e atendidos os aspectos legais, as partes firmam o presente 
Contrato de Gestao em tres vias, de igual teor e forma.

Brasflia/DF, 21 de dezembro de 2020.

Pela CONTRATANTE:

Superintendente de Adminisiragao, Finang;as e Gestao de Pessoas |c,

( I
LUJ6 ANDRE MUNIZ id/

Pela CONTRATADA:

Pelo COMITE:

SIDNEY JQ^EDA ROSA 
Presiderffe, em exercicio
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ANEXOI
TERMO DE REFERENCIA

1. DOOBJETO

Execugao, pela FUNDA^AO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, 
CAPIVARI E JUNDIAI - AGENCIA DAS BACIAS PCJ, entidade delegataria de fungoes de agenda de 
agua, funda^ao de direito privado, denominada CONTRATADA, de agoes que envolvem o apoio 
aos COMITES DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI - 
COMITES PCJ, denominados COMITE, a administra^ao financeira dos valores repassados a 
CONTRATADA pela AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - ANA, denominada 
CONTRATANTE, a partir dos recursos arrecadados com a cobran^a pelo uso dos recursos hfdricos 
na bacia hidrografica, e o apoio a implementa^ao do piano de recursos hfdricos da bacia 
hidrografica. O detalhamento das referidas a^oes consta neste Termo de Referencia com vistas 
ao cumprimento do Programa de Trabalho, Anexo II do Contrato n^ 033/2020/ANA - Contrato 
de Gestao.

2. DA JUSTIFICATIVA

Este termo de referencia e parte integrante do Contrato ng 033/2020/ANA - Contrato de Gestao 
celebrado entre a AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - ANA, denominada 
CONTRATANTE, e a FUNDAgAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, 
CAPIVARI E JUNDIAI - AGENCIA DAS BACIAS PCJ, entidade delegataria de fungoes de agencia de 
agua, funda^ao de direito privado, denominada CONTRATADA, com a anuencia dos COMITES DAS 
BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI - COMITES PCJ, 
denominados COMITE, com vistas a atender ao objeto deste Termo de Referencia.

3. DOOBJETIVO

Cabe a CONTRATADA o exercicio das fungoes tecnico-executivas, operacionais, administrativas e 
financeiras, durante a vigencia do Contrato n^ 033/2020/ANA - Contrato de Gestao, conforme 
estabelece a Lei n9 9.433, de 8 de Janeiro de 1997, no cumprimento das fun^oes de competencia 
das Agencias de Agua, previstas em seus arts. 41 e 44, ressaltando-se a impossibilidade de 
delegagao da competencia prevista no inciso III do art. 44 da mesma Lei. Desta determina^ao 
decorre o dever da CONTRATADA de prestar apoio e assessoria ao COMITE para o desempenho 
das competencias previstas no art. 38 da Lei ng 9.433, de 8 de Janeiro de 1997.

4. DOS RECURSOS OR^AMENTARIOS E FINANCEIROS

Para o financiamento do custeio administrative da CONTRATADA, a execugao do Plano de 
Aplicagao Plurianual - PAP e do Plano de Execugao Orgamentaria Anual - POA, em cumprimento 
ao Programa de Trabalho deste Contrato de Gestao, a CONTRATANTE transferira a CONTRATADA 
todas as receitas provenientes da cobranga pelo uso dos recursos hidricos na Bacia Hidrografica
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objeto deste Contrato de Gestao - fonte orgamentaria 116, conforme o § l9 do art 49 da Lei n9 
10.881, de 9 de junho de 2004.

5. DOS CONCEITOS

Planeiamento Anual de Atividades - PAA: documento de organiza$ao e planejamento dos 
eventos e das reunioes ordinarias do COMITE e de suas instancias onde estao previstas e 
detalhadas as atividades relacionadas, bem como os responsaveis pela sua execu^ao. Essas 
atividades deverao ser custeadas com recursos da cobranga pelo uso dos recursos hidricos.

Relatorio Anual de Atividades - RAA: documento que apresenta a descrigao e, sobretudo, a 
avaliagao da execugao do PAA, devendo conter:
a) quorum das reunioes ordinarias e extraordinarias das instancias do COMITE;
b) conteudo aprovado nas reunioes ordinarias e extraordinarias das instancias do COMITE, e o 
resumo de seus principals encaminhamentos;
c) avaliagao da execugao das atividades previstas, incluindo o alcance dos resultados; e
d) justificativa para o nao cumprimento de alguma agao prevista no PAA.

Plano de Aplicacao Plurianual - PAP: instrumento de orientagao da aplicagao dos recursos 
financeiros arrecadados com a cobranga pelo uso dos recursos hidricos em estudos, projetos e 
agoes elencados no Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica.

Plano de Execucao Orcamentaria Anual - POA: instrumento orgamentario, vinculado ao PAP, que 
deve conter o detalhamento das agoes a serem executadas em cada ano de vigencia do Contrato 
de Gestao.

6. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVigOS

6.1 SECRETARY EXECUTIVA E A^OES DE APOIO AO COMITE

6.1.1 Organizagao interna:

a) instalar e manter escritorio para funcionamento da CONTRATADA em local a ser definido em 
articulagao com a CONTRATANTE e com o COMITE;

b) criar rotina de fluxo de documentos e publicagoes, organizar a tramitagao de documentos 
expedidos e recebidos e dar os devidos encaminhamentos;

c) catalogar, arquivar e criar rotinas de disponibilizagao do acervo documental;

d) providenciar as medidas necessarias para o funcionamento do COMITE e dar 
encaminhamento as suas deliberagoes, resolugoes, mogoes e encaminhamentos formais, 
providenciando a devida publicidade dos atos;

e) dar forma a toda documentagao anterior e posterior as reunioes, inclusive elaboragao de
minutas de deliberagoes, mogoes, atas, listas de presenga e toda a documentagao que veriha

ao por parte do COMITE e de suas instanciasa ser objeto de apreciagao e deliber

iOA
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f) promover e prover os recursos necessaries para a convocagao e realizagao das reunioes 
plenarias e das demais instancias do COMITE;

organizar a 'Ordem do Dia', secretariar, assessorar e lavrar as atas das reunioes plenarias do 
COMITE e de suas instancias; e

promover a transparencia via a disponibiliza^ao de todos os atos, delibera^oes e mogoes na 
pagina eletronica da CONTRATADA e na pagina eletronica do COMITE, assim como de toda a 
documentagao resultante de apreciagao e delibera^ao por parte do COMITE.

g)

h)

6.1.2 Planejamento das atividades do COMITE:

organizar processo participative para elaborate ou revisao do Planejamento Estrategico do 
COMITE, quando couber;

apoiar a Diretoria e demais instancias do COMITE no sentido do cumprimento do seu papel 
institucional, orientando no sentido da observancia das atribuigoes e limites de atuagao 
previstos na Legislagao Federal e no seu Regimento Interne, bem como no uso dos recursos 
publicos, materials e financeiros colocados ao seu dispor;

elaborar o Planejamento Anual de Atividades - PAA do COMITE e de suas instancias que 
estabelecera as agoes a serem realizadas, segundo as diretrizes do planejamento estrategico 
do COMITE, se houver, em conformidade com as orienta^oes do Plenario ou da Diretoria do 
COMITE;

o PAA com a proposta das reunioes do COMITE e de suas instancias, a serem realizadas no 
exercicio subsequente, devera ser aprovada pelo plenario do Colegiado ate a ultima reuniao 
do exercicio anterior;

elaborar o Relatorio Anual das Atividades - RAA previsto na agenda do exercicio anterior, a 
ser aprovado pelo COMITE na primeira reuniao plenaria do exercicio subsequente; e

apoiar o COMITE na elaboragao do relatorio de atividades anual, com o conteudo mmimo 
estabelecido na Resolugao CNRH n5 109, de 13 de abril de 2010, a ser encaminhado ao CNRH, 
ate o dia 30 de junho do ano seguinte.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

6.1.3 Comunica^ao, capacitagao e mobilizagao social:

a) implementar as atividades de comunicagao e desenvolver agoes basicas de comunicagao 
social, as quais serao objeto de atividade continua e serao realizadas em conformidade com 
o Plano de Comunicagao, elaborado pela CONTRATADA, quando houver, visando atender no 
mmimo as seguintes agoes:

• veicular noticias e avisos de interesse dos membros do COMITE, e incentivar a 
participagao em demais eventos na bacia hidrografica de interesse do COMITE;

• divulgar assuntos de interesse do COMITE na bacia hidrografica ou fora dela quando 
pertinente;
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• elaborar e divulgar, no mmimo, 2 (dois) boletins eletronicos, por ano, com noticias 
sobre a gestao de recursos hidricos na bacia hidrografica;

• manter enderego eletronico institucional do COMITE e dar encaminhamento as 
demandas recebidas por este meio;

• manter, organizar, atualizar e reformular, quando couber, o sitio eletronico do COMITE;
e

• revisar o Plano de Comunicagao, quando couber, e submeter ao Plenario do COMITE as 
alteragoes propostas;

b) desenvolver a^oes de mobiliza$ao social para fortalecer a gestao participativa nas atividades 
do COMITE; e

c) divulgar e apoiar o planejamento e a realizagao de atividades de capacitagao voltadas para o 
COMITE.

6.1.4 Organizagao de eventos do COMITE:

Prestar apoio logistico as reunioes do COMITE e de suas instancias, contemplando:

• planejamento dos eventos;

• organiza^ao dos eventos;

• execugao das atividades envolvidas com a logistica dos eventos, tais como: espa^o fisico, 
equipamentos, materiais, services, disponibilizagao de material para as discussoes, 
documentagao fotografica e sonora, disponibilizagao de diarias para pagamentos de 
despesas de viagem, quando couber, service de som e imagem, entre outros; e

• outros itens de suporte necessaries ao adequado andamento dos eventos.

6.1.5 Processo eleitoral do COMITE:

Executar as medidas necessarias para o processo eleitoral de renovagao dos membros do 
COMITE, incluindo, quando for o caso:

divulgagao do processo eleitoral e mobilizagao dos segmentos da bacia hidrografica; 

confecgao de material de divulgagao em meio impresso, quando couber, e eletronico; 

realiza^ao de encontros regionais, quando couber;

disponibilizagao dos meios para que se realizem as inscrigoes e habilitagao dos inscritos;

realizagao de plenarias setoriais; e

realizagao da plenaria de posse dos novos membros.

AgOES DE ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRA^AO FINANCEIRA DOS VALORES 
REPASSADOS A CONTRATADA PELA CONTRATANTE A PARTIR DOS RECURSOS ARRECADAOOS 
COM A COBRANgA PELO USO DOS REOJRSOS HIDRICOS NA BACIA HIDROGRAFICA

6.2
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6.2.1 Gestao Patrimonial:

a) fazer a gestao patrimonial dos bens cedidos pela ANA para a CONTRATADA;

b) fazer a gestao dos bens adquiridos com recursos da cobranga pelo uso dos recursos hidricos 
em rios de dominio da Uniao;

c) fazer a gestao dos bens adquiridos com recursos provenientes de transferencias voluntarias 
da CONTRATANTE;

d) implementar os sistemas de controle de gestao patrimonial;

e) realizar inventario fisico-contabil anual dos bens sob a sua guarda;

f) adotar providencias visando a apuragao do desaparecimento ou extravio de bens e o 
respective ressarcimento dos recursos, se for o caso; e

g) atender as normas editadas pela CONTRATANTE sobre o assunto.

6.2.2 Gestao Administrativa:

a) conduzir o processo de prestagao de contas anual, de acordo com o que estabelece a 
Resolugao ANA n? 15, de 11 de margo de 2019, discriminando os gastos realizados no 
exercicio nas diversas a^oes empreendidas, caracterizando as parcelas referentes a 
investimento e a custeio em cada agao e discriminando a fonte de origem dos recursos 
financeiros empregados;

b) proper ao COMITE normas e regulamentos internes sobre pagamento de diarias e 
ressarcimento de despesas, emissoes de passagens e demais despesas de deslocamento para 
os membros do COMITE, especificos para os diversos segmentos e setores representados e 
para o pessoal da CONTRATADA;

c) proper ao COMITE normas e regulamentos em relagao aos prazos minimos para 
agendamento de viagens e marcagao de reunioes e eventos;

d) implantar urn sistema digital de gestao de documentos e procedimento arquivisticos;

e) desenvolver sistema de acompanhamento da implementa$ao das a?oes do Programa de 
Trabalho do Contrato de Gestao e dos programas e das a?6es previstas no Plano de Aplica^ao 
Plurianual - PAP para o periodo de vigencia do instrumento;

f) implementar as recomendagoes emitidas pela Auditoria Interna da CONTRATANTE 
(acordadas com a propria entidade delegataria), no que tange ao aperfeigoamento de seus 
processes de governance, gestao de riscos e controles internes; e

g) publicar e manter atualizada, no sitio eletronico, as atas de reunioes dos Conselhos da
CONTRATADA. /

,[L
6.2.3 Gestao Financeira:

a) elaborar e proper o PAP para aprova$a6 pelo COMITE;
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b) administrar e aplicar os recursos provenientes da cobranga pelo uso dos recursos hidricos e 
os demais recursos transferidos pela CONTRATANTE, em programas e agoes previstos no PAP, 
aprovado pelo COMITE;

c) elaborar, anualmente, ate o mes de dezembro de cada exercicio, proposta para os POAs;

d) comunicar ao COMITE, em conformidade com o PAP, o POA e suas revisoes, inclusive 
financiamentos de investimentos;

e) observar as diretrizes editadas pela CONTRATANTE sobre a elaborate e aprovagao dos PAPs 
e POAs;

f) manter sistema de gerenciamento financeiro;

g) publicar boletins informativos ou portal de acompanhamento com urn sumario do balance 
da gestao financeira, contendo montante arrecadado, contratado/comprometido e 
desembolsado; e

h) manter service de atendimento ao usuario em cobranga.

6.3 AgOES DE IMPLEMENTAgAO DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DA BACIA HIDROGRAFICA

a) elaborar o PAP dos recursos arrecadados com a cobranga pelo uso dos recursos hidricos e 
submete-lo a aprovagao do COMITE;

b) apos a aprovagao pelo COMITE, dar ampla divulgagao do PAP, sobretudo no ambito da bacia 
hidrografica, promovendo a transparencia via disponibilizagao na pagina eletronica da 
CONTRATADA e na pagina eletronica do COMITE;

c) elaborar o Plano de Execugao Orgamentaria Anual - POA, em conformidade com o PAP, 
contendo o detalhamento das agoes a serem executadas em cada ano de vigencia do 
Contrato de Gestao;

d) elaborar os termos de referenda para estudos, projetos e/ou obras contidos no PAP a serem 
financiados com recursos gerados pela cobranga pelo uso dos recursos hidricos na bacia 
hidrografica;

e) prestar apoio tecnico nas tomadas de decisao do COMITE;

f) seguir as normas relacionadas aos procedimentos para compras e contratagao de obras e 
servigos contidos no PAP a serem financiados com recursos gerados pela cobranga pelo uso 
dos recursos hidricos na bacia hidrografica, conforme estabelece a Resolugao ANA n9 122, de 
16 de dezembro de 2019;

g) promover os estudos necessaries para a gestao dos recursos hidricos em sua area de atuagao;

h) elaborar o piano de recursos hidricos da bacia hidrografica e suas revisoes para apreciagao 
do COMITE;

i) proper ao COMITE o enquadramento dos corpos de agua nas classes de uso, par 
encaminhamento ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos - CNRH;
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j) proper ao COMITE as acumulagoes, deriva^oes, captagoes e langamentos de pouca 
expressao, para efeito de isengao da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de 
recursos hidricos, para encaminhamento ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos - CNRH;

k) proper ao COMITE os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hidricos, bem como suas 
atualiza^oes, considerando as finalidades estabelecidas pela Lei n9 9.433, de 8 de Janeiro de 
1997, e regulamentagoes do CNRH;

l) proper ao COMITE o rateio de custo das obras de uso multiple, de interesse comum ou 
coletivo na bacia hidrografica;

m) manter atualizado, operante e acessivel ao publico em geral, o sistema de informagoes sobre 
recursos hidricos em sua area de atua^ao e promover sua integrate com o Sistema Nacional 
de lnforma$6es sobre Recursos Hidricos - SNIRH; e

n) celebrar parcerias e contratar financiamentos e services para a execugao de suas 
competencias, de acordo com as normas definidas pela CONTRATANTE, em conformidade 
com a legislate vigente.

7. DAS DISPOSigOES GERAIS

Os esclarecimentos referentes as caracterfsticas dos services prestados pela CONTRATADA nao 
previstos neste Termo de Referenda serao dirimidos pela Comissao de Acompanhamento dos 
Contratos de Gestao e Termos de Parceria - CACG, instituida pela Resolugao ANA n9 2, de 15 de 
Janeiro de 2018. j
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ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO

1. INDICADORES E METAS PARA O PERIODO DE 2021 A 2025
META 
AN0 2 META

AMOS
META
ANOl

META 
AMO 3 ME IA 

ANO«
COMPORTAMENTODIMENSAO F6RMULA DE cAiCULO PERIODICIOADE MtTRICAOBJETO DE MENSURACAO OBJET1VO ESPEClFICO FONTSINDICADOR

Nivel dp organizacao do Planejamento 
Anual de Atividades - PAA do CBH e de 

Instancies pela entidade 
delegataiia

(N? de eventos e de reunioes realizados 
periodo)/(N? total de eventos e de reunioes

planejados no periodo) x 100

Menor distancia do 
centre da meta- 

melhor

Avaliar a capaddade de planejamento 
da agenda do CBH e de suas instandas 

pela entidade delegataria.

PAA do CBH aprovada por Deliberagao do 
Colegiado

Agoes de apolo ao Comite de 
Bacia Hidrografica • CBH

Anual Percentual 100% 100% 100% 100% 100%Eficacia1

Deliberagao ou document© encaminhado 
pela secretaria-executiva do CBH a entidade 

delegataria.

(N? de encaminhamentos atendidos 
perlodo)/(N? de encaminhamentos 

solicitados pelo CBH no periodo) x 100

Nivel de atendimento pela entidade 
delegataria aos encaminhamentos 

solidtados pelo CBH

Avaliar o nivel de atendimento da 
entidade delegataria as demandas do 

CBH.
Eficacia Anual Percentual Maior-melhor 100% 100% 100% 100% 100%2 Agoes de apoio ao CBH

NAO SE 
APLICA

NAO SE 
APLICA

NAO SE 
APLICA

NAOSE

APLICA
Ano 1: Matriz com agSofoes) pnorizada(s) e 

meta(s) aprovada pelo CBH
Maior-melhorAgoes de apoio a 

implementagao do piano de 
recursos hidricos da bacia 

hidrografica

Anual Percentual 100%

Indice de execugao fisica de agao(oes) 
priorizada{s) pelo CBH

Plano de aplicagao plurianual - PAP e Plano 
de ExecugSo Orgamentaria Anual - POA.

Avaliar o nivel de execugao fisica de 
agao(oes) priorlzada(s) pelo CBH.

Eficacia Ano 2 a S:
(% de avango fisico realizado 
de avango fisico previsto

3
NAO SE 
APLICA

periodo)/(%

periodo) x 100
Anual Percentual Maior-melhor 100% 100% 100% 100%

Agoes de admimstragao 
financeira dos valores 

repassados a partir dos recursos 
arrecadados com a cobranga 

pelo uso dos recursos hidricos 
bacia hidrografica

PAP. POA e extratos da conta bancaria 
espedfica, em instituigio financeira oficial 

federal.

(Valor total desembolsado em agoes 
finalisticas no penodo)/(Valor disponivel 

periodo) x 100

indice de desembolso 
finalisticas

Medir o nivel de execugao financeira 
de agoes finalisticas previstas no PAP.

agoes
Percentual Maior-melhor 45%Execugao Anual 45% 45% 45% 45%4

Agoes de administragao 
financeira dos valores 

repassados a partir dos recursos 
arrecadados com a cobranga 

pelo uso dos recursos hidricos 
bacia hidrografica

PAP. POA e extratos da conta bancaria 
espedfica. em instituigio financeira oficial 

federal

(Valor total desembolsado no periodo)/(Valor 
disponivel no periodo) x 100

Medir o nivel de execugao financeira 
do PAP.

Indice de desembolso total Anual Percentual Maior-melhor 50% 50% 50% 50% 50%Execugao5

Agoes de administragao 
financeira dos valores 

repassados a partir dos recursos 
arrecadados com a cobranga 

pelo uso dos recursos hidricos 
bacia hidrografica

Dimensionar o custo operacional da 
entidade delegataria e mduzir a 

redugao da pulverizagao de agoes 
finalisticas.

(Valor apropriado como custeio 
desembolsado no periodo)/(Vaior total 

desembolsado no periodo) x 100

Taxa de administragao real da 
entidade delegataria

Menor-melhorEficiencia Anual Percentual 5% 6% 7% 7.5% 7.5%PAP e POA.6

Agoes de administragao 
financeira dos valores 

repassados a partir dos recursos 
arrecadados com a cobranga 

pelo uso dos recursos hidricos 
bacia hidrografica______

(N9 recomendagoes implementadas pela 
entidade delegataria no periodo/N? 

recomendagoes monitoradas pela Auditoria 
Interna da ANA no periodo) x 100

Avaliar os processes de gerenciamento 
de riscos, de integridade e de 

governanga, no ambito dos contratos 
de gestao.

fndice de cumprimento de 
recomendagoes da Auditoria Interna 

da ANA -AUD

Relatorios de Auditoria e Pianos de Agao 
resultantes dos trabalhos de Auditoria.

Excelencia Anual Percentual Maior-melhor 100% 100% 100% 100% 100%7
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1.1 CRITERIOS DE AVALIAgAO PARA 0 PERIODO DE 2021 A 2025

Indicadorl: Nivel de organiza^ao do Planejamento Anual de Atividades - PAA do Comite de Bacia 
Hidrografica - CBH e de suas instancias pela entidade deiegataria

Ng de eventos e de reunides realizados no periodo
Formula: X100

Ng total de eventos e de reunides planejados no periodo

a) Atribuicao correlata:

A entidade deiegataria devera elaborar o Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de 
suas instancias que estabelecera as agoes a serem realizadas, segundo as diretrizes do 
planejamento estrategico do CBH, se houver, ou em conformidade com as orientagoes do 
Plenario ou da Diretoria do CBH. 0 PAA com a proposta dos eventos e das reunioes do CBH e de 
suas instancias, a serem realizadas no exercicio subsequente, devera ser aprovada pelo plenario 
do Colegiado ate a ultima reuniao do exercicio anterior.

A entidade deiegataria tambem cabe a elaboragao do Relatorio Anual das Atividades - RAA 
previsto no planejamento do exercicio anterior, a ser aprovado pelo CBH na primeira reuniao 
plenaria do exercicio subsequente.

0 PAA consiste em urn documento de organizagao e planejamento dos eventos e das reunioes 
do CBH e de suas instancias onde estao previstas e detalhadas as atividades relacionadas, bem 
como os responsaveis pela sua execu^ao. Essas atividades deverao ser custeadas com recursos 
da cobranga pelo uso dos recursos hidricos.

0 RAA consiste em urn documento que apresenta a descrigao e, sobretudo, a avaliagao da 
execugao do PAA, devendo center:

i) quorum das reunioes ordinarias e extraordinarias das instancias do CBH;

ii) conteudo aprovado nas reunioes ordinarias e extraordinarias das instancias do CBH, e o 
resumo de seus principais encaminhamentos;

iii) avaliagao da execugao das atividades previstas, incluindo o alcance dos resultados; e

iv) justificativa para o nao cumprimento de alguma agao prevista no PAA.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apura^ao da meta, a entidade deiegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) 0 cronograma de eventos e de reunioes previstos no periodo como consta do PAA (necessario 
apresentar o link de acesso ao documento no sitio eletronico do CBH); e

ii) O registro dos eventos e de reunioes realizados no periodo como consta da RAA (necessaria 
apresentar o link de acesso ao documento no sitio eletronico do CBH).
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c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 1 = 1,0

Resultado da formula do indicador 1Nota do indicador 1 =

(Peso do indicadori) * (Nota do indicadori)Nota final do indicador 1 =

d) Observacoes:

0 numero de eventos e de reunioes realizados maior do que o numero de eventos planejados no 
periodo indica uma falha no planejamento, salvo, em situagoes excepcionais, como, por exemplo, 
em casos de uma crise hidrica, devidamente justificadas e apreciadas pelo plenario do CBH. 
Nestas situates, as justificativas e as delibera^oes do CBH devem compor a documentagao 
apresentada para apuragao da meta.

0 resultado levara em consideragao o criterio mostrado no quadro abaixo, conforme o resultado 
da formula do Indicador 1:

Resultado da formula do Indicador 1 Resultado a ser considerado

Pontuagao maximaEntre 90% e 110%

Seguira uma pontua^ao linear decrescenteAbaixo de 90%

Seguira uma pontua^ao linear decrescenteAcima de 110%

Indicador 2: Nivel de atendimento pela entidade delegataria aos encaminhamentos solicitados 
pelo CBH

Ng de encaminhamentos atendidos no periodo
X100Formula:

Ng de encaminhamentos solicitados pelo CBH no periodo

a) Atribuicao correlata:

A entidade delegataria devera:

• dar forma a toda documentagao anterior e posterior as reunioes, inclusive elaboragao de 
minutas de deliberafoes, mogoes, atas, listas de presenga e toda a documenta^ao que venha 
a ser objeto de aprecia^ao e delibera^ao por parte do CBH e de suas instancias; e

• organizar a 'Ordem do Dia', secretariar, assessorar e lavrar as atas das reunioes plenarias do 
CBH e de suas instancias.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apura^ao da meta, a entidade delegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) Documentos ou deliberates do CBH e de suas instancias produzidas no periodo (necessari
apresentar o link de acesso aos documentos no sitio eletronico do CBH);

ii) O registro do controle dos encaminhamentos solicitados pelo CBH no periodo;
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iii) Justificativa pelo nao atendimento a alguma demanda do CBH.

c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 2 = 1,0

Resultado da formula do indicador 2Nota do indicador 2 =

(Peso do indicadorz) * (Nota do indicadorz)Nota final do indicador 2 =

d) Observacoes:

0 encaminhamento sera considerado atendido quando o status da demanda constar como 
"atendida" ou “em andamento", uma vez que a Secretaria Executiva tera dado o devido 
direcionamento.

Indicador 3: Indice de execugao fisica de agao(oes) priorizada(s) pelo CBH

Ano 1: Matriz com a?ao(6es) priorizada(s) e meta(s) aprovada(s) pelo CBH

Anos 2 a 5*:

% de avango fisico realizado no periodo
X100Formula:

% de avango fisico previsto no periodo

* Nos anos 2 a 5, o cronograma fisico definido para a execu^ao da(s) agao(oes) priorizada(s) sera 
a referencia para a medigao do indicador.

a) Atribuicao correlata:

A entidade delegataria devera administrar e aplicar os recursos provenientes da cobranga pelo 
uso dos recursos hidricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e agoes 
previstos no Plano de aplicagao plurianual - PAP, aprovado pelo CBH.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apuragao da meta, a entidade delegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) Para o ano 1: document© formal resultante da reuniao plenaria do CBH (deliberagao, ata, etc.) 
apos articulate entre a entidade delegataria, o comite de bacia hidrografica e a ANA, com a 
prioriza^ao da(s) ato(oes), ° cronograma fisico da(s) respectiva(s) a^ao(6es) e as metas a serem 
pactuadas para os anos 2 a 5;

ii) Para os anos 2 a 5: documento que comprove o atingimento do avan^o fisico planejado no 
periodo conforme cronograma definido apos articulate entre a entidade delegataria e o comite 
de bacia hidrografica, para a execute da(s) agao(oes) priorizada(s).
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c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 3 = 1,0

Resultado da formula do indicador 3Nota do indicador 3 =

(Peso do indicadors) * (Nota do indicadors)Nota final do indicador 3 =

d) Observacoes:

0 documento formal resultante da reuniao plenaria do CBH (deliberagao, ata, etc.) com a 
priorizagao da(s) agao(oes) e as metas a serem pactuadas para os anos 2 a 5, deve center, no 
mmimo:

i) premissas, objetivos e recursos financeiros;

ii) metas, programas e agoes prioritarias;

iii) alocagao dos recursos financeiros em estudos, projetos e agoes considerados prioritarios;

iv) criterios de aloca^ao dos recursos;

v) criterios utilizados para a hierarquizagao dos estudos, projetos e a^oes;

vi) proposta de estrategia de contratagao dos estudos, projetos e agoes, por parte da entidade 
delegataria; e

vii) cronograma fisico contemplando os investimentos priorizados.

A apura^ao do resultado sera o comparative entre o percentual do cronograma fisico definido 
no planejamento para o penodo e o percentual de avan^o do cronograma fisico para o penodo.

Indicador 4: Indice de desembolso em agoes finalisticas (%)

Valor desembolsado em agoes finalisticas no periodo (R$)
X100Formula:

Valor disponivel no periodo (R$)*

* 0 valor disponivel engloba:

• 0 saldo em caixa de exercicios anteriores estabelecido para cada ano;
• 0 valor repassado, no exercicio, a entidade delegataria pela ANA, desde o primeiro mes 

do repasse ate o mes de apuragao, dentro do periodo avaliado, com base nos valores 
arrecadados com a cobranga pelo uso de recursos hidricos de que tratam os incisos I, III e 
V do art. 125 da Lei n? 9.433, de 8 de Janeiro de 1997; e

• Os rendimentos financeiros referentes as parcelas do valor disponivel, descritas nos itens 
anteriores, aplicados conforme paragrafo sexto da Clausula Quinta do Contrato de ^ 
Gestao.
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a) Atribuicao correlata:

A entidade delegataria devera administrar e aplicar os recursos provenientes da cobranga pelo 
uso dos recursos hidricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e agoes 
previstos no Plano de aplicagao plurianual - PAP, aprovado pelo CBH.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apuragao da meta, a entidade delegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) Plano de Execugao Orgamentaria Anual - POA (necessario apresentar o link de acesso ao 
documento no sitio eletronico da entidade delegataria e do CBH); e

ii) 0 registro em planilha especifica.

c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 4 = 2,0

Resultado da formula do indicador 4Nota do indicador 4 =

(Peso do indicador) * (Nota do indicador^Nota final do indicador 4 =

d) Observacoes:

Agoes finalisticas sao aquelas relacionadas aos estudos, programas, projetos e obras derivados 
dos pianos de recursos hidricos e detalhados nos pianos de aplicagao plurianuais (PAP), EXCETO 
as agoes de suporte ao funcionamento do CBH.

Os valores devem ser detalhados conforme os repasses efetuados por mes correspondente.

0 desembolso compreende o montante pago no pen'odo.

Indicador 5: Indice de desembolso total (%)

Valor total desembolsado no pen'odo (R$)
X100Formula:

Valor disponivel no pen'odo (R$)*

* 0 valor disponivel engloba:

• O saldo em caixa de exercicios anteriores estabelecido para cada ano;
• 0 valor repassado, no exercicio, a entidade delegataria pela ANA, desde o primeiro mes 

do repasse ate o mes de apuragao, dentro do pen'odo avaliado, com base nos valores 
arrecadados com a cobranga pelo uso de recursos hidricos de que tratam os incisos I, III e 
V do art. 129 da Lei n9 9.433, de 8 de janeiro de 1997; e

• Os rendimentos financeiros referentes as parcelas do valor disponivel, descritas nos itens 
anteriores, aplicados conforme paragrafo sexto da Clausula Quinta do Contrato d^ 
Gestao.
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a) Atribuicao correlata:

A entidade delegataria devera administrar e aplicar os recursos provenientes da cobranga pelo 
uso dos recursos hidricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e a^oes 
previstos no Plano de aplicagao plurianual - PAP, aprovado pelo CBH.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apuragao da meta, a entidade delegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) Plano de Execugao Orgamentaria Anual - POA (necessario apresentar o link de acesso ao 
documento no sitio eletronico da entidade delegataria e do CBH); e

ii) 0 registro em planilha especifica.

c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 5 = 2,0

Resultado da formula do indicador 5Nota do indicador 5 =

(Peso do indicadors) * (Nota do indicadors)Nota final do indicador 5 =

d) Observacoes:

Os valores devem ser detalhados conforme os repasses efetuados por mes correspondente. 

0 desembolso compreende o montante pago no pen'odo.

Indicador 6: Taxa de administrate real da entidade delegataria

Valor apropriado como custeio desembolsado no pen'odo (R$)
X100Formula:

Valor total desembolsado no pen'odo (R$)

a) Atribuicao correlata:

A entidade delegataria devera administrar e aplicar os recursos provenientes da cobranga pelo 
uso dos recursos hidricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e a?6es 
previstos no Plano de aplicato plurianual - PAP, aprovado pelo CBH.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apuragao da meta, a entidade delegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) Plano de Aplicagao Plurianual - PAP (necessario apresentar o link de acesso ao documento no 
sitio eletronico da entidade delegataria e do CBH);

ii) Plano de Execute Or^amentaria Anual - POA (necessario apresentar o link de acesso ao 
documento no sitio eletronico da entidade delegataria e do CBH); e



i^ANA
ag£ncia nacional de aquas

E SANEAMENTO BASICO

iii) 0 registro em planilha espedfica.

c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 6 = 2,0

Nota do indicador 6 = Resultado da formula do indicador 6

Nota final do indicador 6 = (Peso do indicadore) * (Nota do indicadore)

d) Observacoes:

Os gastos com custeio administrative serao limitados a 7,5% (sete e meio por cento) do valor 
total arrecadado com a cobranga pelo uso de recursos hidricos, incluindo os respectivos 
rendimentos financeiros (Lei n9 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e Resolugao ANA n9 29, de 15 de 
junho de 2020).

0 desembolso compreende o montante pago no penodo.

Indicador 7: Indice de cumprimento de recomendagoes da Auditoria Interna da ANA - AUD

A/9 recomendagdes implementadas pela entidade delegatdria no penodo
Formula: X100

Ng recomendagoes monitorodas pela Auditoria Interna da ANA no penodo

a) Atribuicao correlata:

A entidade delegataria devera implementar as recomendagoes emitidas pela AUD e acordadas 
com a propria entidade, no que tange ao aperfeigoamento de seus processes de governanga, 
gestao de riscos e controles internos.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apuragao da meta, a entidade delegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) Plano de Agao que consta no Relatorio de Auditoria, referente ao exercicio anterior ao penodo 
de avaliagao;

ii) O registro em planilha espedfica; e

iii) Nota de Auditoria e/ou outros documentos comprobatorios do atendimento as 
recomendagoes da Auditoria Interna da ANA que compoem o Plano de Agao citado no item "i".

c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 7 = 1,0

Resultado da formula do indicador 7Nota do indicador 7 =

(Peso do indicador?) * (Nota do indicador?)Nota final do indicador 7 =

1/
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d) Observacoes:

No caso de nao haver recomendagao para ser atendida no Plano de Agao que consta no Relatorio 
de Auditoria, referente ao exercfcio anterior, sera considerado o atingimento de 100% da meta, 
consequentemente, a nota do indicador 7 a ser considerada sera a nota maxima, ou seja, 1,0.

2. APURAgAO DO RESULTADO

2.1 A apura^ao dos resultados a serem apresentados em cada periodo e para cada criterio de 
avaliagao do indicador de desempenho, seguira uma logica de ponderagao para a conversao do 
valor obtido na nota correspondente conforme demonstrado a seguir:

(Peso do indicadorx) * (Nota do indicadorx)Nota final do indicadorx =

Somatorio das notas finais dos indicadores /
Somatorio dos pesos dos indicadores

2.2 De forma a facilitar a mensuragao e a ponderagao relativas a cada indicador, o quadro do 
item 2.6 consolida a avaliagao de desempenho da entidade delegataria com destaque para as 
notas atribuidas por indicador e o valor do desempenho agregado mensurados em urn 
determinado ciclo de monitoramento e avaliagao.

2.3 A nota geral, ou seja, o valor do desempenho agregado consistira no resultado da avaliagao 
quanto ao cumprimento do Programa de Trabalho do Contrato de Gestao.

2.4 O valor numerico da nota geral sera traduzido para uma escala qualitativa e, dessa forma, 
mostrar o grau de atendimento das metas pactuadas e, consequentemente, o cumprimento do 
Programa de Trabalho do Contrato de Gestao.

2.5 Os graus de desempenho correspondentes as notas gerais sao mostrados no quadro abaixo:

Grau de desempenho

Nota geral =

Nota Geral

nota geral > 9 Desempenho otimo

Desempenho bom7 < nota geral < 9

Desempenho regular5 < nota geral < 7

Desempenho insatisfatorionota geral < 5
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2.6 APURAgAO DO RESULTADO DA AVALIAgAO DE DESEMPENHO PARA 0 PERIODO DE 2021 A 2025

RESULTADO AVALIAgAO - EXERCICIO 202X
NOTA DO 

INDICADOR
PESO NOTA FINALINDICADOR#

Nivel de organizagao do Planejamento Anual de Atividades - PAA do Comite de Bacia 
Hidrografica - CBH pela entidade delegataria_________________________________________
Nivel de atendimento pela entidade delegataria aos encaminhamentos solicitados pelo 
Comite de Bacia Hidrografica - CBH__________________________________________________
Indice de execugao ffsica de agao(5es) priorizada(s) pelo Comite de Bacia Hidrografica - CBH

1,01

1,02

1,03
Indice de desembolso em ag5es finalisticas 2,04
Indice de desembolso total 2,05

2,0Taxa de administragao real da entidade delegataria6
Indice de cumprimento de recomendagoes da Auditoria Interna da ANA-AUD 1,07

NOTA GERAL:
CONCEITO:

INSTRUCOES:

Nota Geral Grau de desempenho
NOTA DO INDICADORx = 1,0 E CORRESPONDERA AO CUMPRIMENTO DA META 
NOTA FINAL DO INDICADORx = (PESO DO INDICADORx) * (NOTA DO INDICADORx) 
NOTA GERAL = l NOTA FINAL DO INDICADORx / £ PESO DO INDICADORx

nota geral = 9 Desempenho otimo

7 = nota geral < 9 Desempenho bom

5 = nota geral < 7 Desempenho regular

Desempenho insatisfatorionota geral < 5
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3. OBSERVAgOES GERAIS

3.1 Ao final de cada penodo de avaliagao, a entidade delegataria devera submeter o Reiatorio 
Anual do Contrato de Gestao, conforme estabelece a Resolugao ANA n9 15, de 11 de margo de 
2019, composto pelos elementos e documentos necessaries para a apura^ao das metas, citados 
no item 1.1 (CRITERIOS DE AVALIAgAO PARA 0 PERIODO DE 2021 A 2025), a ser avaliado pela 
Comissao de Avaliagao dos Contratos de Gestao - CAv, prevista na Lei n9 10.881, de 9 de junho 
de 2004.

3.2 Poderao ser utilizados modelos fornecidas pela ANA para fins de apresentagao da 
documentagao comprobatoria do alcance dos resultados a partir das metas estabelecidas no 
Programa de Trabalho do Contrato de Gestao.

3.3 As justificativas para a nao execu^ao parcial ou total do programa do trabalho, 
especificamente em situagoes excepcionais, devem ser submetidas por meio do Reiatorio Anual 
do Contrato de Gestao para apreciagao da CAv.

3.4 Toda documentagao comprobatoria do alcance das metas do Programa de Trabalho devera 
permanecer a disposigao da CAv e dos orgaos de controle, disponibilizada no si'tio eletronico da 
entidade delegataria ou do CBH e mantida sob a guarda da entidade delegataria.

3.5 A CAv podera solicitar informagoes adicionais a documentagao comprobatoria exigida ou o 
detalhamento que julgue necessario em relagao a estes documentos.

<g\on:v


