RESOLUÇÃO DIREC/CBHSF nº 33

Dispõe sobre a autorização da DIREC à
AGB Peixe Vivo para promover o
remanejamento de rubricas do Plano de
Aplicação Plurianual (PAP) 2013-2015.

A DIRETORIA COLEGIADA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
SÃO FRANCISCO - DIREC/CBHSF no uso de suas atribuições e;
CONSIDERANDO que o Plenário do CBHSF aprovou o Plano de Aplicação Plurianual - PAP
2013-2015 por meio da Deliberação CBHSF nº 71, de 28/11/2012;
CONSIDERANDO que a Deliberação CBHSF nº 71, de 28/11/2012, prevê, no seu art. 3º,
parágrafos 3º e 4º, a possibilidade de remanejamento de valores entre as atividades de um
mesmo componente, e entre componentes;
CONSIDERANDO as informações contidas na Justificativa nº 003/2013, apresentada pela
AGB Peixe Vivo à DIREC, Anexo I a esta Resolução.

RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos Peixe Vivo AGB Peixe Vivo a promover o remanejamento de valores previstos no Componente II (Ações
de Planejamento) e III (Ações Estruturais) do Plano de Aplicação Plurianual 2013-2015, na
forma prevista nos parágrafos abaixo:
§1º Fica autorizado o remanejamento R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais)
previstos na rubrica Ações Estruturais sendo relativos aos itens: III.1, III.2, III.3.2, III.4, estes
sendo remanejados na sua totalidade.
§2º Fica autorizado o remanejamento de R$ 3.280.000,00 (três milhões duzentos e oitenta mil
reais) previstos na rubrica Ações de Planejamento, relativos aos itens: II.1.1.1, II.2.1.1, II.2.1.2,
II.2.1.3, II.2.2.1, II.2.3.1, II.3.2.1, II.4.1.2, II.4.2, II.4.3.1, estes sendo remanejados na sua
totalidade.
Art. 2º Os valores descritos no artigo 1º parágrafos 1º e 2º serão somados e distribuídos e no
item III.3.1 (Implantação de Projetos hidroambientais).

Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação e deverá ser publicada no site
do CBHSF e levada ao conhecimento dos membros do Comitê.

Penedo/AL, 25 de outubro de 2013.

Anivaldo de Miranda Pinto

José Maciel Nunes de Oliveira

Presidente CBHSF

Secretário CBHSF

ANEXO I

Autorização para Remanejamento valores PAP 2013-2015
Contrato de Gestão 014/ANA/2010
Número
JUSTIFICATIVA DE REMANEJAMENTO PAP 2013 - 2015
003/2013

A AGB Peixe Vivo ao constatar a necessidade de remanejamento de recursos para a complementação da
execução dos projetos hidroambientais contratados comunicou à DIREC, informando a situação.
Em resposta, a DIREC se manifestou demandando os remanejamentos para atendimento às atividades previstas
no PAP 2013-2015.
A seguir, apresentamos a propostas de remanejamento por item de classificação no PAP 2013-2015.
III. Ações Estruturais: previsão para 2013 no valor de R$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais),
sendo:
III.1: Água para Todos: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
III.2: Saneamento Ambiental: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
III.3: Proteção e Conservação: R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais), dos quais:
III.3.1, Implantação de projetos hidroambientais: R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) - exercício 2013
III.3.2: Produtor de Água (implantação): R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
III.4. Serviços e Obras: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
Proposta de remanejamento 1: R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais)
Fonte 1: itens: III.1,III.2 ,III.3.2, III.4,remanejados na sua totalidade
Proposta de remanejamento 2: R$ 3.280.000,00 (três milhões duzentos e oitenta mil reais) Fonte 2: itens:
II.1.1.1, II.2.1.1, II.2.1.2, II.2.1.3, II.2.2.1, II.2.3.1, II.3.2.1, II.4.1.2,II.4.2, II.4.3.1, remanejados na sua
totalidade.
Total a ser remanejado: R$ 5.080.000,00 (cinco milhões e oitenta mil reais) para o item III.3.1: Implantação de
projetos hidroambientais, que passa ter um valor total de R$ 11.080.000,00 (onze milhões e oitenta mil reais).
Em 2012 foram previstos a contratação de 22 projetos hidroambientais, com um valor estimado da ordem de R$
15 milhões, para serem executados ao longo de 2012 e 2013.
Deste total, estavam previstos desembolsos da ordem de R$ 9 milhões para 2012 e R$ 6 milhões em 2013.
Como ao longo de 2012 não houve o desembolso previsto acima, por defasagem nas contratações e execuções,
um maior desembolso e execução está ocorrendo neste ano, com previsão de se ultrapassar o valor de R$ 6
milhões previsto no PAP 2013-2015 para este ano.
Verificamos também que algumas atividades não serão contratadas, como inicialmente previstas, motivo pelo
qual propõe-se o atual remanejamento.

O somatório dos valores que estão sendo propostos para o remanejamento é de R$ 5.080.000,00 (cinco milhões e
oitenta mil reais).
Com este remanejamento, em 2013 o valor total para implantação dos projetos hidroambientais passa a ser de R$
11.080.000,00 (onze milhões e oitenta mil reais). Este valor será utilizado para a execução dos serviços em 2013,
sendo que o valor não executado será automaticamente remanejamento para os anos subsequentes, para a
finalização dos projetos já iniciados e contratação dos novos já demandados pelo Comitê.
Diante das descrições e justificativas acima, solicitamos a autorização pela DIREC para os devidos
remanejamentos.

Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral - AGB Peixe Vivo

ACATADO DIREC/CBHSF

Penedo/AL, 25/10/2013

Anivaldo de Miranda Pinto
Presidente do CBHSF

José Maciel Nunes Oliveira
Secretário do CBHSF

