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Ilma. Srª 
Débora de Viterbo dos Anjos Araújo 
Coordenação da Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de 
Gestão - CTACG 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM 
Rodovia Prefeito Américo Gianetti – s/n 
Edifício Minas – 1º Andar 
Bairro Serra Verde 
31630-900 – Belo Horizonte – MG 
 
Ofício IBIO - AGB DOCE-  045/2015                                                         Data:  27/02/2015 
 
 

Assunto : Resposta à Análise do IGAM referente ao Relatório de Gestão 2013 

 

 

Senhora Coordenadora da CTAGC, 

 

Considerando os Ofícios CTACG nº. 003/2014, nº. 004/2014, nº. 005/2014, nº. 006/2014,        

nº. 007/2014 e nº. 008/2014, recebidos pelo IBIO – AGB Doce no dia 16 de dezembro de 2014, 

encaminhando Relatórios de Avaliação da CTACG da execução do Programa de Trabalho do 

Contrato de Gestão IGAM/IBIO – AGB DOCE Nº 001/2011 nas Bacias dos rios Piranga, 

Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu no exercício de 2013. 

Considerando o Ofício IBIO - AGB DOCE 486/2014, encaminhado ao IGAM no dia 22 de 

dezembro de 2014, solicitando dilatação nos prazos estipulados nos Ofícios CTACG 

supracitados para manifestação do IBIO – AGB Doce e expondo os motivos pelos quais não 

conseguiríamos nos manifestar em tempo hábil. 

Considerando que o Ofício OF.GAB.IGAM.SISEMA 017/2015, recebido dia 16 de janeiro de 

2015, concedeu prorrogação de mais 15 para manifestação do IBIO – AGB Doce, que também 

não conseguimos atender pela Direção e equipe administrativa estar envolvida em:                  

a) elaboração dos Relatórios de Gestão dos Contratos de Gestão celebrados com a ANA e 

IGAM; b) prestação de Contas dos Contratos de Gestão celebrados com a ANA e IGAM;          

c) resposta à análise da Prestações de Contas Final dos Convênios com o FHIDRO;               

d) resposta à análise a Prestação de Contas do semestre 2 de 2013 do Contrato de Gestão 

celebrado com IGAM; e, e) conciliação e fechamento das informações financeiras do exercício 

de 2014. 

Por entendermos que as considerações feitas pelo IBIO – AGB Doce no documento em Anexo 

podem esclarecer alguns pontos relatados pela CTAGC nos Ofícios supracitados. 
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Solicitamos a V.S.ª que considere as observações realizadas no documento em Anexo 

referentes aos Relatórios de Avaliação da CTAGC. 

Contando mais uma vez, com a sua compreensão, costumeiro apoio, e atendimento ao nosso 

pedido, despedimo-nos.                                                                                                                                 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Ricardo Alcântara Valory 
Diretor Geral  

IBIO - AGB Doce 
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Considerações sobre Relatório de Avaliação da CTACG  referente 

ao Relatório de Gestão 2013 IBIO - AGB Doce 

Contrato de Gestão IGAM 001/2011 

 

 

Bacia Hidrográfica do Rio Piranga 

Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba 

Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 

Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí 

Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga 

Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu 

 

 

 

IBIO – AGB Doce 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro de 2015 
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As considerações apresentadas neste documento estão relacionadas igualmente aos 

Relatórios de Avaliação da CTAGC sobre a execução do Programa de Trabalho do 

Contrato de Gestão IGAM 001/2011 nas bacias hidrográficas dos rios Piranga, 

Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu, encaminhados ao IBIO – 

AGB Doce por meio dos Ofícios CTACG nº. 003/2014, nº. 004/2014, nº. 005/2014,       

nº. 006/2014, nº. 007/2014 e nº. 008/2014. A seguir são apresentados, para cada 

indicador do Contrato de Gestão IGAM 001/2011, os relatos da CTACG e das 

considerações que o IBIO – AGB Doce considera pertinentes. 

 

1. Indicador 1 – Disponibilização de Informações 

 

Relato CTAGC: 
 

“Até o final do ano de 2013 não foi localizado página eletrônica do CBH [Piranga, 

Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu]. Desta forma a CTAGC 

entendeu que o IBIO – AGB Doce não cumpriu o indicador.” 

 

Considerações do IBIO – AGB Doce: 

 

• O IBIO – AGB Doce iniciou esforços para criação dos referidos sites em outubro de 

2013, que deu origem aos: a) Processo de Pedido de Cotação nº 091/2013 para 

criação e implantação de sites dos CBHs Santa Maria, São José, Guandu, Suaçuí e 

Caratinga; e b) Processo de Pedido de Cotação nº 092/2013 para criação e 

implantação de sites dos CBHs Piranga, Piracicaba, Santo Antônio e Manhuaçu; 

 

• Os Contratos nº 024/2013 e nº 025/2013 celebrados com a empresa selecionada 

nos processos supracitados, foram celebrados em 07 de novembro de 2013 e que 

na Cláusula 4ª dos respectivos contratos está previsto prazo de 40 dias corridos 

para entrega dos sites devidamente implantados em servidor web e disponíveis 

para acesso na Internet. 
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• O IBIO – AGB Doce iniciou Processo de Inexigibilidade 005/2013 para registro dos 

domínios dos sites dos CBHs no Registro.br em  outubro de 2013, e que  ainda  em  

outubro e novembro foram concretizados todos os registros de domínicos dos CBH 

Mineiros, conforme Anexo I onde foi extraído do sistema do Registro.br tela que 

identifica, dentre outras informações, a data de registro de cada domínio registrado 

pelo IBIO – AGB Doce. 
 

• Em janeiro de 2014 foi encaminhado o Ofício IBIO – AGB Doce 037/2014 à Direção 

Geral do IGAM sobre a disponibilização online dos sites dos CBH Mineiros, assim 

como os demais CBHs, em dezembro de 2013. 
 

• Nos meses de novembro e dezembro o IBIO – AGB Doce, assim como a empresa 

contratada para criação dos sites, já estavam publicando nos sites dos CBHs todas 

as informações exigidas no Contrato de Gestão IGAM 001/2011, conforme Anexo II 

onde estão ilustradas telas de administração de conteúdo dos sites dos CBHs com 

as respectivas datas de publicação de parte do conteúdo deste site. 
 

• Entendemos que a não localização da página eletrônica dos CBHs pode ter sido em 

decorrência de alguns dos seguintes fatores: a) não ter comunicado oficialmente ao 

IGAM sobre a criação dos sites ainda em 2013; b) mecanismos de busca na 

internet, como site da Google, ainda não localizarem os sites em buscas realizadas 

pela CTACG pelo fato de ter sido recentemente criados, uma vez que leva certo 

tempo para os novos sites serem indexados por estas ferramentas de busca; ou c) 

por alguma inconsistência técnica, o site pode ter ficado fora do ar por algumas 

horas na fase de implantação em servidor web e isso ter influenciado no fato da 

CTAGC não ter localizado o site no(s) acesso(s) feito(s) no final de 2013. 

 

Indicador 2 – Relatórios de Fonte de Recursos e Açõ es Executadas com 

Recursos da Cobrança 

 

Relato CTAGC: 
 

“O IBIO – AGB Doce apresentou em seu relatório de gestão uma lista de fontes de 

recursos, contudo a CTACG entendeu que  a  mesma  não  pode  ser  entendida  como  
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sendo o relatório anual de mapeamento de fontes de recursos disponíveis contendo a 

identificação dos recursos que podem ser acessados para aplicação da Bacia 

Hidrográfica, em conformidade com o PARH, de forma a se avaliar os investimentos 

em andamento e dimensionar os principais avanços e gargalos para a concretização do 

Plano de Aplicação. 

O IBIO – AGB Doce apresentou o relatório anual de acompanhamento das ações 

executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica, cumprindo 50% da meta.” 

 

Considerações do IBIO – AGB Doce: 

 

Cabe salientar que a interpretação feita pelo IBIO – AGB Doce em relação ao 

cumprimento de 50% da meta foi em função de ter atendido as exigências relacionadas 

ao relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da 

cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica em detrimento do não 

atingimento das exigências em relação ao relatório de mapeamento das fontes de 

recursos. 
 

Entendemos e reconhecemos que o relatório de mapeamento das fontes de recursos 

não atende plenamente às especificações descritas no Contrato de Gestão IGAM 

001/2011, que há espaço para melhorias como de fato foram feitas para o Relatório de 

Gestão 2014. 
 

Solicitamos à CTACG que considere que parte da meta especificamente relacionada 

ao relatório de mapeamento das fontes de recursos foi parcialmente atendida. Critério 

semelhante foi utilizado pela Comissão de Avaliação do Relatório de Gestão 2013 

referente ao Contrato de Gestão ANA 072/2011 para o mesmo relatório de 

mapeamento das fontes de recursos: 

 

“COMENTÀRIO 1: em relação ao ‘Relatório anual de mapeamento de fontes de 

recursos   disponíveis’,   a    Entidade   Delegatária    não    apresentou    todo   o  

conteúdo previsto para  a  meta.  No  caso,  não  foram  identificados  os  valores  
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disponibilizados por cada orgão de fomento e nem os respectivos programas ou 

ações elegíveis. E, por extensão, não houve a  “identificação  dos  recursos  que  

poderiam ser acessados para aplicação na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, em 

conformidade com o PIRH-Doce”. 

 

 

Governador Valadares, 25 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

Ricardo Alcântara Valory 
Diretor Geral  

IBIO - AGB Doce 
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Anexo I – Registro de domínios dos CBH Mineiros no Registro.br 
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Anexo II – Telas de administração de conteúdo dos sites do CBHs Mineiros 

 

Site do CBH Piranga. 

 

 

Site do CBH Piracicaba. 
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Site do CBH Santo Antônio. 

 

 

Site do CBH Suaçuí. 
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Site do CBH Caratinga. 

 

 

Site do CBH Manhuaçu. 

 

 

 


