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Aprovada em 21/02/2019 

Pauta da reunião: 
 

1. Aprovação da minuta da ajuda de memória da 2ª reunião do GT FUNDRHI; 

2. Informação sobre a liberação da 1ª parcela para a conta "D" do INEA; 

3. Apresentação dos projetos a serem hierarquizados por cada Comitê; 

4. Análise e aprovação dos projetos apresentados e em condições de implementação 

imediata; 

5. Discussão dos tramites para liberação dos recursos para 2ª parcela (Projetos e custeio da 

Entidade Delegatária). 

 

Relatores: André Marques/Ronald Miranda (AGEVAP) e Adriana Saad/Thiago Cardoso (CILSJ). 

 

Participantes: 

Poder Público 

Wallace Serafim Pavão; 

Giselle de Sá Muniz; 

José Alexandre Maximino Mota; 

Giovana dos Santos Itaboraí; 

João Alberto Antunes; 

Sociedade Civil 

José Paulo Azevedo; 

Eloísa Elena Torres; 

João Gomes de Siqueira; 

José Miguel da Silva; 

Nelson Rodrigues dos Reis Filho; 

Usuários 

Mayná Coutinho Morais; 

Maria Aparecida Pimentel Vagas; 

Abilio Faia; 

Fernanda Sousa; 

Zenilson Coutinho; 

CBH’s 
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Marcos Sant’anna Lacerda; 

Vitor Santos Lisboa; 

Vera Lúcia Teixeira; 

Arnaldo Villa Nova; 

Rodolfo Coimbra; 

André Luis de Paula Marques; 

Adriana Miguel Saad. 

 

Convidados: 

Aderson M. Martins; 

Luciano Paez; 

Helan N. da Silva; 

Wladimir Loureiro; 

Ronald Souza Miranda Oliveira Costa. 

 

Ausência Justificada: 

José Alfredo C. Sertã; 

Friedrich Herms; 

Keila Ferreira da Silva; 

Vinicius Crespo; 

Lícius de Sá Freire; 

Luís Eduardo Amorim Ramos. 

AJUDA MEMÓRIA 

 
Iniciada a presente reunião foi lida pelo coordenador do grupo, Sr. Marcos Sant’anna Lacerda, 

a pauta da reunião. 1. Aprovação da minuta da ajuda de memória da 2ª reunião do GT 

FUNDRHI – Foi informado pelo coordenador que o Sr. Friedrich Herms solicitou que fosse 

acrescentado o nome do Sr. Marcos Sant’anna na fala deste onde a ajuda de memória 

constava “XX”. O Sr. Vitor Santos Lisboa solicitou a inclusão de sua fala, onde solicitava 

informação quanto ao que precisaria para aprovação dos projetos, sendo acordado que este 

enviaria sua fala por e-mail para ser inserida na ajuda de memória. Foi discutido entre os 
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presentes a possibilidade de um substituto de um representante do GT assinar a lista de 

presença quanto titular ou suplente, sendo definido que deverá ser seguido o rito do CERHI, 

onde é estipulado que para acontecer substituições, deverá a instituição enviar solicitação ao 

CERHI que tomará as medidas cabíveis, sendo que o representando substituto que não tenha 

feito os tramites via secretaria do CERHI deveria assinar a lista como convidado. O Sr. José 

Alexandre Maximino Mota solicitou consignação a ajuda de memória, que este irá realizar 

indicação de novo suplente, dentro do prazo de 10 dias da reunião. Foi deliberado que a 2ª 

ajuda de memória está aprovada, condicionada as inclusões solicitadas pelos presentes. 2. 

Informação sobre a liberação da 1ª parcela para conta "D" do INEA – O coordenador do 

grupo de trabalho solicitou que a representante da SEFAZ, Sra. Giovana dos Santos Itaboraí, 

iniciasse a apresentação das informações quanto à liberação. A representante da SEFAZ 

informou que foi realizada na presente data a execução da liberação da 1ª parcela, no valor 

de R$ 4.446.650,18 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e 

cinquenta reais e dezoito centavos). O coordenador informou ainda que conforme definição 

da 1ª reunião do GT, o pagamento da 1ª parcela é referente ao pagamento das PD’s 

pendentes, já aprovadas no INEA. A Sr. Giovana informou ainda que as PD’s são referentes ao 

período 2016/2017 e são relacionadas aos Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois 

Rios e Baixo Paraíba do Sul, sendo cumprido o PAC, não restando mais PD’s pendentes. 3. 

Apresentação dos projetos a serem hierarquizados por cada Comitê – Foi informado pelo 

coordenador que foi solicitado às entidades delegatárias a apresentação dos projetos a serem 

hierarquizados por cada comitê, sendo que a primeira apresentação foi realizada pela Sra. 

Adriana Miguel Saad, representante do CLSJ. A Sra. Adriana realizou a apresentação dos 

projetos do Comitê Lagos São João. Após apresentação, o coordenador abriu inscrição para 

perguntas sobre os projetos, que foram realizadas pelos representantes do GT e respondidas 

pela Sra. Adriana. A segunda apresentação foi realizada pelo Sr. André Luis de Paula Marques, 

representante da AGEVAP. O Sr. André Marques realizou a apresentação dos projetos dos 

Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios, Baixo Paraíba do Sul, Guandu e Baía da 

Ilha Grande. Após apresentação, o coordenador abriu inscrição para perguntas sobre os 

projetos, que foram realizadas pelos representantes do GT e respondidas pelo Sr. André 

Marques. 4. Análise e aprovação dos projetos apresentados e em condições de 

implementação imediata e 5. Discussão dos trâmites para liberação dos recursos para 2ª 

parcela (Projetos e custeio da Entidade Delegatária) – Após apresentação dos projetos, foi 
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iniciado o processo de discussão sobre a hierarquização e liberação da 2ª e 3ª parcelas, sendo 

informado pela Sra. Giovana, que para realização da liberação dos recursos deverá estar 

emitida a PD. A Sra. Giselle de Sá Muniz explicou que para emissão da PD na SEFAZ, deve ser 

realizada toda a tramitação prevista na Resolução n° 168 do INEA, pelas delegatárias e 

comitês, sendo que após receber a documentação, o INEA abre um processo, realiza a 

instrução do processo, a reserva do empenho, a liquidação e posteriormente é o momento de 

realizar a PD. Lembrou também que para realizar o procedimento do INEA é preciso que o 

orçamento do estado seja aberto, sendo que não há previsão neste momento. Ressaltou que 

para sair o recurso da CUTE, além de ter o orçamento do estado aberto, é preciso abrir um 

processo de superávit, que será aberto pelo INEA e posteriormente enviado à AGE e SEFAZ, 

sendo que esse processo poderá demorar até dois meses após abertura do orçamento. O 

coordenador questionou se com a possibilidade das delegatárias enviarem a documentação 

estipulada na resolução, na semana posterior a reunião, se já poderia ser iniciado a geração 

das PD’s para a fazenda. A Sra. Gisele informou que não seria possível gerar as PD’s antes da 

abertura do orçamento, entretanto, com o envio da documentação pelas delegatárias, o INEA 

já poderia realizar os procedimentos internos, instruindo e autuando o processo, que seria 

enviado ao setor de reserva orçamentária, onde ficaria aguardando orçamento para liberação. 

Durante a discussão ficou definido como encaminhamento da SEFAZ, verificar e realizar 

resposta oficial com relação ao pagamento das parcelas, se são acumulativas mensalmente ou 

não e se a SEFAZ entende ser possível que ocorra o pagamento de parcela superior aos 10 

milhões, devido ao saldo das parcelas anteriores. Foi solicitado pelo Sr. João Gomes de 

Siqueira, que os projetos do Comitê Lagos São João, fossem inseridos na 4ª parcela, na tabela 

que estava sendo apresentada na reunião, sendo realizado o solicitado. O Sr. Nelson 

Rodrigues dos Reis Filho sugeriu que as reuniões do Fórum Fluminense sejam amplamente 

divulgadas. Solicitou também que seja bem entendido e definido os cronogramas para 

pagamento das parcelas das PD’s. O Sr. José Alexandre Maximino Mota, perguntou ao INEA se 

o recurso da conta “D” é condicionado aos tramites orçamentários, sendo que a Sra. Gisele 

informou que os recursos da conta “D” somente são condicionados à abertura do orçamento 

para realização do pedido de pagamento pelo INEA, sendo que os recursos da CUTE que são 

condicionados ao procedimento de abertura de processo de superávit. O Sr. José Alexandre 

Maximino Mota ressaltou que o TAC é uma obrigação de pagar, sendo que se o seu 

cumprimento não for respeitado e realizado o pagamento, o Ministério Público poderá 
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realizar as medidas necessárias e pedir o arresto de contas para realizar o pagamento das PD’s 

ou até mesmo iniciar ações de improbidade administrativa. O coordenador do grupo solicitou 

ao INEA que seja encaminhado um calendário com o passo a passo e prazos previstos em cada 

etapa para o pagamento das PD’s, no âmbito do INEA. O coordenador do grupo colocou em 

votação a planilha de liberação da 2ª e 3ª parcelas. Após discussão, o GT definiu e aprovou 

que a 2ª e 3ª parcelas seriam compostas como segue nos quadros abaixo, e uma 

hierarquização previa da 4ª parcela, ficando definido ainda que na próxima reunião esta 

parcela seria complementada com outros projetos a serem apresentados e priorizados no GT. 

 

Para a 2ª parcela houve a hierarquização de R$ 9.930.231,97 (nove milhões, novecentos e 

trinta mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) de custeio e projetos 

apresentados no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Composição da 2ª Parcela  

PROJETO VALOR (R$)

Prover o Comitê de escritório técnico, a fim de desenvolver projetos conforme 

demanda e planejamento plurianual do Comitê, entre outras atividades

Lançar Edital para seleção de municípios interessados na elaboração e execução de 

obras de Sistemas Alternativos de Esgotamento Sanitário

Prover o Comitê de escritório técnico, a fim de desenvolver projetos conforme 

demanda e planejamento plurianual do Comitê, entre outras atividades
527.065,34R$               

Ampliar o estudo que está sendo contratado pelo Comitê para monitoramento 

principalmente do rio Piabanha
249.788,85R$               

 TOTAL PIAB  R$           4.430.231,97 

Aporte financeiro dos Comitês , Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e 

Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana  para custeio da entidade delegatária
873.134,08R$               

 TOTAL APORTE FINANCEIRO  R$              873.134,08 

Recursos financeiros para custeio das entidades delegatárias, no ano de 2019, 

referente a compensação financeira ANEEL – INEA.
4.626.865,92R$           

 TOTAL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  R$           4.626.865,92 

 TOTAL  R$           9.930.231,97 

Piabanha

3.653.377,78R$           

Aporte financeiro dos Comitês para custeio da entidade delegatária (AGEVAP)

Compensação financeira ANEEL – INEA.
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Para a 3ª parcela houve a hierarquização no total de R$ 9.777.107,13 (nove milhões, 

setecentos e setenta e sete mil, cento e sete reais e treze centavos) de projetos para liberação 

dos recursos apresentados no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Composição da 3ª Parcela  

PROJETO VALOR (R$)

Elaboração de PMSB do município de Angra dos Reis 600.000,00R$               

Elaboração de PMSB do município de Paraty 600.000,00R$               

 TOTAL BIG  R$           1.200.000,00 

Prover o Comitê de escritório técnico, a fim de auxiliar os municípios com 

elaboração de projetos, bem como o Comitê na aplicação de recursos
167.199,16R$               

Lançar Edital para seleção de municípios interessados na elaboração de Projeto de 

Sistema de Esgotamento Sanitário

Destinar recursos para que um proponente apresente como contrapartida na 

inscrição no programa PROTRATAR do CEIVAP

Construir espaço lúdico, a fim de promover educação ambiental, tendo como base 

projeto arquitônio e paisagístico do Comitê
700.000,00R$               

Definir rios relevantes na região e realizar o monitoramento de quantidade e 

qualidade
350.000,00R$               

Estratégia de apoio e estimulo ao desenvolvimento científico e profissional de 

estudantes matriculados em cursos oferecidos por Instituição de Ensino (IE)
600.000,00R$               

 TOTAL MPS  R$           2.348.915,64 

Prover o Comitê de escritório técnico, a fim de auxiliar o Comitê na aplicação dos 

recursos
316.106,89R$               

Contemplar os demais municípios hierarquizados pelo Comitê através da Resolução 

CBH-R2R nº 45/2015 com Projeto SES

Destinar recursos para que um proponente apresente como contrapartida na 

inscrição no programa PROTRATAR do CEIVAP. O Comitê financiou a elaboração de 

diversos projetos para sistema de esgotamento sanitário

Definir rios relevantes na região e realizar o monitoramento de quantidade e 

qualidade
125.000,00R$               

 TOTAL R2R  R$           3.745.209,14 

Fornecer instrumental técnico para subsidiar os processos decisórios envolvidos 

nos diversos conselhos, projetos e fóruns participativos ambientais implantados na 

região; e montar um banco de dados físico e digital, com dados, documentos, estudos 

e informações gerais sobre a região

755.994,18R$               

Contemplar o município hierarquizado pelo Comitê através da Resolução CBH-BPSI nº 

15/2015 com Projeto SES

Contemplar o município hierarquizado pelo Comitê através da Resolução CBH-BPSI nº 

16/2015 com recursos para construção de ETE

Destinar recursos para que o município de Aperibé apresente como contrapartida na 

inscrição no programa PROTRATAR do CEIVAP. O Comitê irá financiar a elaboração 

do projeto para sistema de esgotamento sanitário

Contemplar o município de Bom Jesus do Itabapoana com Projeto SES 444.251,63R$               

 TOTAL BPSI  R$           2.482.982,35 

 TOTAL  R$           9.777.107,13 

Baía de Ilha Grande

Médio Paraíba do Sul

Rio Dois Rios

Baixo Paraíba do Sul

531.716,48R$               

3.304.102,25R$           

1.282.736,54R$           
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Para a 4ª parcela houve a hierarquização dos projetos apresentados pelo Comitê Lagos São 

João no valor de R$ 2.033.574,85 (dois milhões, trinta e três mil, quinhentos e setenta e 

quatro reais e oitenta e cinco centavos) de projetos para liberação dos recursos, apresentados 

no quadro 3. Ficou definido ainda que na próxima reunião esta parcela seria complementada 

com outros projetos a serem apresentados e priorizados pelo GT. 

 

Quadro 3 – Composição parcial da 4ª Parcela  

PROJETO VALOR (R$)

Esgotamento doméstico quilombo Sobara 1.053.574,85R$           

Esgotamento Sanitário para o município de Iguaba Grande 980.000,00R$               

 TOTAL LSJ  R$           2.033.574,85 

 TOTAL  R$           2.033.574,85 

Lagos São João

 

Ficou estabelecido que a próxima reunião aconteça no dia 21 de fevereiro de 2019, às 09:30h, 

na sede do INEA, na sala da Universidade do Meio Ambiente. 

   
 
Em seguida, o coordenador elencou os pontos da pauta da próxima reunião: 

 

1- Aprovação da minuta da Ata da 3ª reunião do GT FUNDRHI; 

2- Apresentação dos projetos a serem hierarquizados por cada Comitê (BG e Macaé); 

3- Análise e aprovação dos projetos apresentados e em condições de implementação 

imediata; 

4- Discussão dos trâmites para liberação dos recursos para 2ª e 3ª parcelas (Projetos e 

custeio da Entidade Delegatária), de acordo com a resposta da SEFAZ. 

 

Após as discussões, os seguintes encaminhamentos foram definidos: 
 
 
 No âmbito da SEA/INEA/SEFAZ:    

1- Reposta oficial da SEFAZ com relação ao pagamento das parcelas, se são acumulativas 

mensalmente ou não. Se a SEFAZ entende ser possível que ocorra o pagamento de 

parcela superior aos 10 milhões, devido ao saldo das parcelas anteriores. 
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2- INEA enviar calendário com o passo a passo e prazos previstos em cada etapa para o 

pagamento das PD’s. 

 

 No âmbito da AGEVAP: 

3- AGEVAP levar apresentação dos projetos hierarquizados na 2ª Parcela (CBH Piabanha) 

prontos para liberação da PD 

 

 No âmbito dos membros do GT: 

4- A Sra. Vera Lúcia enviar versão do manual de funcionamento do GT (regras de 

funcionamento). 

 

E nada mais havendo a tratar, esta reunião foi concluída às 18h00min.  

 

21/02/2019 


