CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ
AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 5ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI
Data: 25/04/2019 - Hora: 13:00 h
Local: Av. Venezuela nº 110, 5º andar - Sala de aula - SEAS/INEA, Saúde, RJ/RJ
Aprovada em 30/05/2019.

Pauta da reunião:
1–

Aprovação da minuta da Ata da 4ª reunião do GT FUNDRHI;

2–

Verificação do atendimento aos encaminhamentos da 4ª reunião;

3–

Status do andamento do processo e suplementação orçamentária pelo
INEA;

4–

Status dos projetos dos comitês a serem liberados nas parcelas
subsequentes;

5–

Definição e aprovação do manual de funcionamento (diretrizes) do GT
FUNDRHI;

6–

Discussão de novos projetos a serem hierarquizados;

7–

Informes Gerais;

8–

Encerramento.

Relator(a):
André Marques/Ronald Miranda (AGEVAP)
Adriana Saad/Thiago Cardoso (CILSJ).
Participantes:
Wallace Serafim Pavão
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Giovana dos Santos Itaboraí

SEFAZ (Titular)

João Alberto Antunes Ribeiro
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IBG (Suplente)
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Para facilitar a visualização os números nos parágrafos correspondem aos
números dos itens de pauta.
1.

Iniciada a reunião, o coordenador do GT, Sr. Marcos Lacerda, perguntou
aos presentes se haveria alguma consideração ou alteração a ser feita
na Ajuda de Memória da 4ª Reunião do GT FUNDRHI, sem nenhuma
manifestação a Ajuda de Memória foi aprovada.

2.

O Sr. André Marques listou os encaminhamentos da reunião anterior,
informando que estes seriam tratados durante os pontos de pauta da
reunião.

3.

O coordenador do GT solicitou que a Sra. Giovana realizasse um
esclarecimento da atual situação do processo e suplementação
orçamentária, sendo que esta informou que há uma previsão de liberação
da SEFAZ em maio/2019.

3.

A Sra. Gisele informou que já está com os processos de liberação
prontos, aguardando a liberação de procedimentos junto a SEFAZ e
Casa Civil, informando ainda, que considera necessário um prazo de 40
(quarenta) dias para realização dos procedimentos já apresentados em
reunião anterior, considerando todos os processos de liberação do
recurso já finalizados. Portanto, o prazo previsto para liberação da 2ª

A Sra. Livia Soalheiro, representando em sua fala a Diretoria do CBH
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3.

GUANDU, demonstrou a sua preocupação com relação a demora na
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Parcela é julho/2019.
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liberação das parcelas, considerando a assinatura do termo aditivo ao
TAC em novembro/2018. Informou da preocupação do CBH GUANDU
com prazo para liberação dos recursos, considerando que o CBH está
previsto à ser comtemplado com os recursos após a 4ª parcela, sendo
que existe uma previsão do CBH para aplicação destes recursos.
Aproveitou para pedir a colaboração da SEFAZ para que se tenha uma
liberação do superávit da maneira mais célere possível, considerando a
cobrança dos órgãos fiscalizadores em relação aos CBH’s quanto a
execução dos recursos arrecadados.
A Sra. Lívia destacou também, a necessidade de novo aditivo ao TAC em
função dos atrasos no repasse dos recursos.
O coordenador do GT acrescentou que, caso venha a ser realizado novo
aditivo ao TAC, clausulas mais explicitas quanto aos prazos de repasse
devem ser inclusas, assim como as consequências para o não
cumprimento.
3.

A Sra. Livia, considerando a intenção do CBH GUANDU em utilizar os
valores de suas parcelas através de descentralização orçamentária,
solicitou esclarecimento da SEFAZ quanto as formas de uso dos
recursos que entrariam nos R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
previstos por parcela, sendo necessário entender se a descentralização
do orçamento entraria junto as PD’s e na soma dos dez milhões por
parcela.

3.

A Sra. Vera Lúcia, esclarecendo seu entendimento do termo aditivo do
TAC e quanto a liberação de recursos, através das parcelas mensais,
sendo que deveria estar ocorrendo a liberação da 5ª parcela em
maio/2019,

solicitou

esclarecimento

quanto

a

possibilidade

do

descumprimento do termo aditivo ao TAC por parte do Estado.
O Sr. Nelson Gonçalves solicitou esclarecimento quanto a possibilidade

de abertura do orçamento para 2020, para liberação do restante dos
recursos previstos em 2019.
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de não se cumprir todo o termo aditivo do TAC em 2019, quanto ao prazo
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3.

A Sra. Giovana esclareceu que o processo de superávit é burocrático e
moroso, sendo que após a finalização dos procedimentos para
finalização deste processo, o procedimento de liberação das parcelas se
tornará mais ágil, retomando a liberação mensal das parcelas até o valor
teto acordado.

3.

Quanto a descentralização orçamentária, a Sra. Giovana, informou que o
direcionamento repassado é que só serão realizados execução de PD’s,
não entrando outra forma de execução.

3.

Quanto ao orçamento de 2020, foi informado que provavelmente não
será necessária realização do processo de superávit para o próximo ano,
mas é necessário realizar uma análise do caso.

3.

O Sr. Nelson Gonçalves ressaltou e solicitou que se conste na ajuda de
memória a necessidade de se adiantar os procedimentos de inclusão no
orçamento dos valores das parcelas para 2020, evitando assim, a atual
morosidade que está ocorrendo para liberação das parcelas em 2019.

3.

O Sr. Rodrigo Mascarenhas realizou a explicação da diferença entre ter
orçamento e realmente ter dinheiro em caixa, além de explanar algumas
situações que ocorreram o arresto de recursos públicos.

3.

A Sra. Eloisa ressaltou que na atual conjuntura da discussão do grupo,
está previsto o pagamento de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de
reais) em parcelas de julho/2019 até dezembro/2019.

3.

O coordenador do grupo aproveitou para ressaltar a importância dos
CBH’s para construção do processo de realização do TAC, seu termo
aditivo e do Grupo de Trabalho, ressaltando ainda todo esforço dos
Comitês para construção de projetos para liberação das parcelas
discutidas no âmbito deste GT
O Sr. Vitor Lisbôa enfatizou, no caso de efetivação da descentralização
participação do GT e dos CBH’s na construção de termos de referência e
no acompanhamento dos contratos, da mesma forma de quando é
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orçamentária, a necessidade de se garantir uma forma de maior
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realizado o procedimento através da delegatária, ou seja, enfatizou a
necessidade de maior controle social nos processos de descentralização.
4.

Quanto as parcelas já aprovadas, a Sra. Gisele informou que houve uma
alteração dos valores a serem repassados as delegatárias, ponderando
que foram utilizados como previsão, os valores totais a serem
repassados às delegatárias na 2ª parcela. Sendo que neste momento,
considerando que ocorreram as prestações de contas das delegatárias,
existe um novo valor real a ser repassado as delegatárias na 2ª parcela.
Ficou definido que a AGEVAP atualizará os valores das parcelas
considerando os valores alterados.

4.

A Sra. Adriana Saad realizou a apresentação, anexo I, dos projetos do
Comitê Macaé e das Ostras para aprovação do GT e o status do
andamento dos projetos do Comitê Lagos São João já apresentados
anteriormente no GT. Após apresentação, o coordenador abriu inscrição
para perguntas sobre os projetos, que foram realizadas pelos
representantes do GT e respondidas pela Sra. Adriana.

4.

O Sr. André Marques realizou a apresentação, anexo II, do status dos
projetos aprovados pelos Comitês que a AGEVAP é delegatária e
referentes as parcelas já aprovadas neste GT. Após apresentação, o
coordenador abriu inscrição para perguntas sobre os projetos, que foram
realizadas pelos representantes do GT e respondidas pelo Sr. André.

5.

O coordenador do GT perguntou ao grupo da possibilidade da dispensa
da necessidade da leitura de todo o manual de funcionamento, visto que
o documento já foi enviado anteriormente a todos e não houve nenhuma
contribuição. A solicitação e o documento foram aprovados por todos.

5.

O Sr. José Miguel, solicitou constar da ajuda de memória, que seja
pensado a criação e amadurecimento do grupo com formato de
fiscalização da aplicação dos recursos aprovados, sugerindo como

O coordenador do GT explicou sobre algumas possibilidades de
alterações

das

parcelas

considerando

as

alterações

a

serem
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modelo o grupo utilizado no FECAM.
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consideradas na 2ª parcela e a necessidade de complementação da 4ª
parcela.
7.

Não houve nenhuma inscrição para tratar de assuntos gerais.

8

Ficou estabelecido que a próxima reunião aconteça no dia 30 de maio de
2019, às 13:30h, em local a ser definido.

8.

A Sra. Vera Lúcia realizou a sugestão de se firmar uma agenda com
relação as reuniões do GT, ficando sua aprovação para a próxima
reunião, sendo aprovado por todos.

8

Sugestão de datas para a discussão e votação:

8

30/maio; 27/junho; 25/julho; 29/agosto; 26/setembro; 31/outubro;
28/novembro; e 12/dezembro.
Após todos trâmites, os seguintes encaminhamentos foram definidos:
 No âmbito da SEFAZ:
1-

Resposta sobre possibilidade de descentralização orçamentária
dos recursos, seus procedimentos e da possibilidade da
modalidade não comprometer o teto das PD’s, liberando assim
recursos

através

da

descentralização

orçamentária,

independentemente do teto de dez milhões.
2-

Resposta

sobre

possibilidade

de

ocorrer

descentralização

orçamentária dos recursos, referente a Saneamento Básico, para
a conta do INEA.
3-

Resposta sobre necessidade de processo de superávit ou inclusão
dos valores das parcelas no orçamento para o ano de 2020, sendo
que em caso positivo, da possibilidade e levantamento dos itens
necessários para adiantar os procedimentos visando agilizar o
processo.

4-

Apresentar planilha com valor atualizados das novas parcelas,
considerando

alterações

dos

valores

previstos

a

serem
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 No âmbito da AGEVAP:
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repassados às delegatárias.
5-

Elaborar uma planilha única entre as delegatárias demonstrando
os valores e projetos previstos em cada parcela para apresentação
e acompanhamento do GT.
 No âmbito da CILSJ:

6-

Elaborar uma planilha única entre as delegatárias demonstrando
os valores e projetos previstos em cada parcela para apresentação
e acompanhamento do GT.
 No âmbito do GT:

7-

Acompanhar a assinatura do próximo termo aditivo ao TAC para
que este apresente:
1- Programa de trabalho;
2- Inclusão da SEAS e INEA como signatários do próximo
termo aditivo ao TAC.

8-

Construção de um modelo de controle e governança sobre o
recurso, a construção de termos de referência e acompanhamento
dos contratos, quando da possibilidade de descentralização
orçamentária.

9-

Inclusão de cláusulas mais explicitas quanto aos prazos de
repasse no aditivo ao TAC, assim como as consequências para o
não cumprimento.
10 - Ampliação das funções do GT FUNDRHI para fiscalização da
aplicação dos recursos aprovados, sugerindo como modelo o
grupo utilizado no FECAM.

E nada mais havendo a tratar, esta reunião foi concluída às 16:30h.
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