
 

 

RESOLUÇÃO CA–AGEVAP Nº 68/2014       DE 27 DE AGOSTO DE 2014. 
 
 

Aprova a Suplementação n° 01/2014 do 
Orçamento 2014 da Associação Pró-Gestão 
das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul. 

 

O Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, no uso das competências que lhe são determinadas pelo 

Estatuto da AGEVAP;  

 

Considerando o disposto no Art. 22, inciso I, alínea c 1, do Regimento Interno da 

AGEVAP; 

 

Considerando as assinaturas dos Convênios com o Estado de Minas Gerais, através da 

Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, com 

interveniência do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM sendo eles:  

 

 Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0814, em 30.07.2014 – Objetivando a Estruturação 

Física e Operacional do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios 

Preto e Paraíbuna – PS1 no montante de R$ 215.197,85 (duzentos e quinze mil cento e 

noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos);   

 

 Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0114, em 30.07.2014 – Objetivando a Estruturação 

Física e Operacional do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios 

Pomba e Muriaé – PS2 no montante de R$ 215.197,85 (duzentos e quinze mil cento e 

noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos);   



 

 

 
Considerando assim a necessidade de suplementação orçamentária referente ao Orçamento 

2014 da AGEVAP no valor total de R$ 430.395,70 (quatrocentos e trinta mil trezentos e 

noventa e cinco reais e setenta centavos); 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º A suplementação no Orçamento da AGEVAP, para o exercício de 2014, será no 

montante de R$ 430.395,70 (quatrocentos e trinta mil trezentos e noventa e cinco reais 

e setenta centavos), com a inserção para os seguintes itens e subitens orçamentários: 
 

2. Receitas 
 

2.7. Receitas Convênio SEMAD PS1  

 

O valor global da suplementação para o ano de 2014 do Convênio 

SEMAD PS1 é de R$ 215.197,85 (duzentos e quinze mil cento e noventa 

e sete reais e oitenta e cinco centavos); 

  
2.8. Receitas Convênio SEMAD PS2  

 

O valor global da suplementação para o ano de 2014 do Convênio 

SEMAD PS2 é de R$ 215.197,85 (duzentos e quinze mil cento e noventa 

e sete reais e oitenta e cinco centavos); 

  
2.9 Quadro de Receitas - Anexo I 

 

 



 

 

3. Despesas 
 

3.7. Despesas Convênio SEMAD PS1  

 

O valor global da suplementação para o ano de 2014 do Convênio 

SEMAD PS1 é de R$ 215.197,85 (duzentos e quinze mil cento e noventa 

e sete reais e oitenta e cinco centavos); 

  
3.8. Despesas Convênio SEMAD PS2  

 

O valor global da suplementação para o ano de 2014 do Convênio 

SEMAD PS2 é de R$ 215.197,85 (duzentos e quinze mil cento e noventa 

e sete reais e oitenta e cinco centavos); 

  
3.9 Quadro de Despesas  - Anexo I 

 

Art. 2º O Orçamento da AGEVAP para o exercício de 2014 passará a ser de                    

R$ 124.125.208,57 (cento e vinte e quatro milhões e cento e vinte e cinco mil e 

duzentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), de acordo com o Anexo I desta 

Resolução. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

 

 
FRIEDRICH WILHELM HERMS 

Presidente Conselho de Administração da AGEVAP 



 

 

Anexo I 
Quadro de Receitas  

 



 

 

 
 
 
Quadro de Despesas 

 


