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ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ DA BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E 2 

PRETO (COMITÊ PIABANHA), realizada no dia 01 de setembro de 2020, às 14h, via plataforma de 3 

videoconferência Google Meet, com a presença de cinco membros do Diretório Colegiado e nove 4 

convidados (conforme a relação de presença no final da ata), conduzida pela Presidente do Comitê 5 

Piabanha, Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção (Transportes Única). Pauta/Discussão: 1. 6 

Fluxo dos processos e procedimentos da AGEVAP. José Eduardo de Oliveira Almeida (Dir. Adm./Fin. 7 

AGEVAP) apresentou a estrutura administrativa da AGEVAP, que é composta por 7 (sete) 8 

funcionários, 4 (quatro) estagiários e jovens aprendizes que realizam as atividades de apoio e ajudam 9 

a manter os processos em dia. Em seguida, destacou que a Diretoria Administrativa Financeira – 10 

DIRAF conta com 33 (trinta e três) macro atividades que se desdobram em aproximadamente 170 11 

(cento e setenta) micro atividades. Acrescentou que essas atividades demandam bastante atenção 12 

aos detalhes e preocupação em obedecer à regulamentação. Algumas das principais atividades da 13 

gerência foram mencionadas como gestão do estoque, recursos humanos, dentre outros. Foi 14 

apresentada tabela da distribuição de pessoal em relação ao apoio aos Contratos de Gestão. 15 

Apresentou a tabela dos processos que passaram pela AGEVAP nos últimos anos. Sendo 2018 com 16 

597 processos, 2019 com 658, tendo um percentual de 9,2% de aumento, e para 2020 foi realizada 17 

uma projeção de mais de 1200 processos tramitando na AGEVAP. Sobre os processos do Piabanha, 18 

em 2018 foram 2 processos, em 2019, 10 e em 2020, até o momento, 22 processos, representando 19 

um aumento de 120%. Falou sobre a estrutura financeira edestacou que a equipe é composta por 4 20 

(quatro) funcionários e 4 (quatro) estagiários. As principais atividades desempenhadas foram 21 

destacadas, como acompanhamento de repasses dos contratos de gestão; elaboração de prestação 22 

de contas; controle de caixa de pequena monta; conferência de balancetes mensais e anual; 23 

acompanhamento de contratos no que tange os repasses e pagamentos; acompanhamento das 24 

auditorias independentes (INEA, ANA e IGAM); acompanhamento das atividades da empresa de 25 

assessoria contábil; responsável pelo Conselho Fiscal; gerenciamento e operacionalização da 26 

movimentação bancária; acompanhamento das certidões da AGEVAP; elaboração do relatório 27 

gerencial para acompanhamento de desembolso dos gestores, dentre outras.  De igual forma, a 28 

tabela de disponibilidade de pessoal financeiro em relação ao apoio aos Contratos de Gestão foi 29 

apresentada. O fluxo de pagamento foi exposto, sendo a primeira etapa a aprovação do gestor, 30 

solicitação do empregado (cria a solicitação de pagamento), conferência, integração e finalização. 31 

Quanto ao tempo do processo de pagamentos, existe uma média de 10 dias da primeira à última 32 

etapa, sendo a parte financeira realizada em 6 dias. Mostrou a tabela das quantidades de 33 
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pagamentos nos últimos anos, onde se considera uma crescente a cada ano, com exceção deste ano 34 

(2020) que apresentou uma queda em decorrência da pandemia da Covid-19. José Paulo 35 

(COPPE/UFRJ) solicitou que Eduardo comentasse sobre as diferentes tipologias e os graus de 36 

dificuldade em relação a cada processo. Eduardo esclareceu que existem os processos simples, que 37 

se baseiam nas pequenas compras, e em geral são a maioria, e os processos mais complexos, que 38 

necessitam da elaboração do Termo de Referência – TdR – e que dependem de mais técnicos e 39 

consequentemente levam mais tempo. Foi informado que o tempo médio de cada processo está 40 

sendo realizado, o que facilitará na classificação do tipo de processo, bem como, para criar 41 

estratégias de melhoria. Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) perguntou sobre os processos que 42 

estão em atraso. Eduardo mencionou que existe uma equipe que está realizando uma auditoria nos 43 

processos. Falou também que está elaborando uma planilha de acompanhamento dos processos 44 

que estão em andamento e assim que finalizar, disponibilizará aos membros do Comitê. Destacou 45 

que a DIRAF está concluindo a implantação do Sistema Integrado de Gestão de Águas – SIGA – que 46 

permitirá o acesso das informações sobre o andamento dos processos de forma online. Após as 47 

explicações, Eduardo prosseguiu apresentando o Plano de Trabalho. As ações estabelecidas foram: 48 

aproximação do Comitê, no sentido de fornecer maior suporte, dar agilidade e urgência às 49 

demandas, alinhar a área meio e a área fim, dar respostas e oferecer soluções alinhadas com as UDs 50 

e promover treinamento para melhorar o atendimento às demandas do Comitê. Eduardo mencionou 51 

que foi realizado um trabalho de identificação dos gargalos, onde os principais foram expostos, como 52 

plano de trabalho que permita um planejamento anual estruturado de todas as ações por Comitê 53 

para o melhor dimensionamento da equipe; otimização no setor de compras, cotações demoram 54 

muito, especificações inadequadas, processo todo manual e com muitas etapas e procedimentos 55 

devido à Resolução INEA nº 160; demora nos pagamentos de ajuda de custo, reembolsos e diárias, 56 

devido à quantidade de pedidos e pelo sistema passar por várias conferências e não existir um 57 

sistema contábil e financeiro; os documentos chegam com erros no setor de licitação e precisam 58 

voltar para serem corrigidos, principalmente nos critérios de seleção técnica da empresa; não há um 59 

sistema de gestão contábil financeiro e/ou gestão documental para o processo caminhar com 60 

fluidez. Em relação ao SIGA, Eduardo esclareceu que reservou apenas alguns pontos relevantes a 61 

serem destacados. O contrato foi firmado e o sistema se encontra em implantação, o módulo 62 

financeiro/administrativo foi priorizado, buscando melhor atender as demandas mencionadas 63 

anteriormente e com a implementação do sistema, haverá a possibilidade de descartar processos 64 

físicos, eliminando assim a utilização de papeis. Algumas ações que se encontram em andamento 65 

foram apresentadas, sendo: reestruturação nos processos da AGEVAP, que iniciou com a indicação 66 
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do gestor por processo, que irá se responsabilizar do inicio ao fim; foi criado o comitê interno para a 67 

elaboração do plano de cargos e salários, com a reestruturação do organograma, estruturação dos 68 

cargos, programa de avaliação de desempenho e implementação da meritocracia; suporte de um 69 

dos profissionais para reforçar o setor de compras e licitações; a descentralização de compras de 70 

pequena monta como: café, água, manutenção de computadores, etc.; foi criado um grupo de 71 

trabalho com INEA, Comitê e Delegatárias para discussão e sugestões de melhoria na Resolução INEA 72 

nº 160. Encerrada a apresentação, Eduardo abriu para possíveis dúvidas e questionamentos dos 73 

membros do Comitê. Rafaela Facchetti (Transportes Única) iniciou, mencionando que o comitê havia 74 

solicitado um instrumento que possibilitasse consultar o andamento de um processo sem necessitar 75 

entrar em contato com a Sede. José Paulo solicitou a apresentação da especificação da quantidade 76 

de horas de desempenho das atividades de cada profissional da AGEVAP. Raimundo mencionou que 77 

no site da AGEVAP foi observado que duas instâncias (diretoria executiva e conselho fiscal) estão 78 

com cargos vagos, e perguntou se isso impacta na gestão e de que forma. Ants de esclarecer as 79 

dúvidas, André Marques (Diretor-Presidente da AGEVAP) destacou pontos relevantes do projeto 80 

SIGA. Falou que a elaboração do TdR referente ao novo modelo do SIGA faz a integração desde o 81 

acompanhamento do CG (acompanhamento das metas), acompanhamento dos instrumentos de 82 

gestão, publicações, sala de situação, observatório, balanço hídrico, SIGA Web e o módulo PAP 83 

online, no qual engloba a parte contábil/financeira, onde todas as despesas estarão incluídas no 84 

sistema. A ideia é acompanhar todas as instâncias do Comitê, módulo que já está em execução, ou 85 

seja, os encaminhamentos gerados poderão ser acompanhados até sua finalização. Pretende-se 86 

também possibilitar a solicitação de diárias online, sendo que, ainda será exigida a via original da 87 

documentação, mas o prazo para pagamento será menor do que atualmente. Quanto ao 88 

cronograma do processo do SIGA, a empresa contratada manteve o sistema atual funcionando, está 89 

realizando a manutenção e no processo de criação dos outros módulos. O fluxo de trabalho da 90 

empresa no processo de melhoria do SIGA se inicia com entendimento do que a AGEVAP realiza, 91 

depois faz uma análise ou prototipagem, em seguida análise de melhoria, realiza a abertura da 92 

ordem de serviço, desenvolvimento e entregas e, a partir da validação, aprovação do pagamento. 93 

André destacou que os gargalos nos processos ocorrem por estes serem manuais, e que o sistema 94 

irá facilitar, também na elaboração do TdR, devido as dúvidas técnicas e administrativas, para 95 

resolver essa questão serão ministrados cursos; o número de pagamentos também é considerado 96 

como um gargalo, mas acredita-se que o sistema irá otimizar esse processo. Respondendo as 97 

perguntas feitas pelo Raimundo, André mencionou que o conselho fiscal é um órgão obrigatório para 98 

aprovar as contas da AGEVAP, não é remunerado, em relação à diretoria executiva, destacou que 99 
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planeja fazer a contratação. Rafaela destacou que a empresa contratada para o monitoramento dos 100 

rios deveria receber uma advertência e ficar inelegível por um prazo em relação às próximas 101 

concorrências. Acrescentou que os contratos deveriam ter cláusulas mais rígidas, a fim de que 102 

apenas empresas idôneas e com capacidade técnica executem os contratos. Mencionou que 103 

discorda da concessão de diárias aos membros do Comitê para eventos, deveria existir apenas o 104 

reembolso. Todavia, destacou que não é isso que a preocupa, mas sim os projetos que possibilitem o 105 

comitê utilizar parte significativa do orçamento. André destacou que existem advertências e multas. 106 

Tatiana Ferraz (AGEVAP) complementou que foi aprovada sanção de multa à empresa contratada 107 

para monitoramento do rio Piabanha. Rafaela solicitou que antes da publicação de um edital, por 108 

exemplo, o documento fosse encaminhado para o Comitê verificar. Juliana Fernandes (Diretora 109 

AGEVAP) solicitou a fala para esclarecer sobre o funcionamento dos contratos e a previsão de multas 110 

e advertências. No caso da empresa de monitoramento, ocorreram três notificações extrajudiciais. O 111 

processo se inicia com a identificação do problema, que é realizado pelo gestor de contrato, em 112 

seguida, repassa para o jurídico e o Diretor Presidente da AGEVAP envia a notificação. Luís Eduardo 113 

(Pref. de Paraíba do Sul) perguntou sobre a questão da contratação temporária e questionou o 114 

motivo de ter alguém da UD supervisando o estagiário contratado. Sobre o processo seletivo para 115 

temporário, André mencionou que o INEA já publicou e foi realizado no Rio Dois Rios e no Médio 116 

Paraíba. Acrescentou que havendo interesse, o Comitê Piabanha pode solicitar. Em relação ao 117 

estagiário, destacou que é lei federal e todo estagiário deve ter um tutor. José Paulo perguntou se 118 

no caso dos saneamentos alternativos teria a possibilidade de o processo de seleção ser mais rápido, 119 

com o Comitê escolhendo o local. André respondeu que o Edital de Chamamento Público possibilita 120 

maior transparência e chance para todos, sendo o melhor modelo para alguns casos, mas isso não 121 

impede que o Comitê elabore critério de realização de áreas especifica e faça um processo de 122 

seleção. Juliana destacou que desde o resultado de Sumidouro, que não foi contemplado no 123 

PROTRATAR, foi iniciada internamente uma reestruturação de proposta de planejamento para essas 124 

ações relacionadas, principalmente a saneamento para poder apresentar ao diretório e 125 

posteriormente ao plenário. Foram realizadas algumas reuniões com a equipe da UD2 e Tatiana, 126 

para identificar quais das atividades que já foram desenvolvidas tem similaridade com as ações 127 

previstas para o Piabanha, a fim de ter uma atuação mais efetiva. Um dos assuntos tratados, diz 128 

respeito ao lençol freático da bacia do Caxambu, e uma das ideias relacionadas ao saneamento 129 

periurbano é fazer um estudo usando como base as áreas prioritárias definidas pelo estudo do INEA 130 

que identificam quais são as áreas de maior importância para abastecimento das populações. O 131 

intuito é ter um estudo técnico, uma nota técnica, parecer técnico do Comitê Piabanha, indicando as 132 
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áreas prioritárias para saneamento rural. Depois da definição das áreas prioritárias, e com a ordem 133 

de priorização, estabelecida pelo Comitê, iniciaria a análise do lençol freático, a aquisição das fossas 134 

filtros, por exemplo, e em seguida, parcerias para execução da obra. Outra estratégia, pensada, foi 135 

sobre realizar a identificação de todas as áreas rurais da região hidrográfica, desenvolver projeto 136 

básico e executivo para que os Municípios executem nas áreas rurais. O único entrave identificado é 137 

que a Resolução do CERHI determina que 5% do valor do saneamento, pode ser utilizado em área 138 

periurbana, o que gera uma limitação. No entanto, no levantamento que será feito, podem ser 139 

identificadas as áreas classificadas como rurais e as urbanas. André acrescentou que pode ser um 140 

trabalho com o Município ou a compra de sistemas sépticos para fazer o tratamento. Luís perguntou 141 

como está sendo pensado o PROTRATAR em face ao novo marco do saneamento. André mencionou 142 

que esteve na primeira reunião da Câmara Técnica do CEIVAP e questionou sobre a continuação do 143 

modelo PROTRATAR, mas o CEIVAP ainda não sabe o que irá fazer. O que está se tentando é 144 

começar a trabalhar na Agenda Azul, com uma obra hidráulica de grande porte, tendo capacidade de 145 

realizar pareceria com o Estado, ou começar a trabalhar com reuso de água, por exemplo. Rafaela 146 

mencionou que de acordo com o que estudou do contrato de concessão do RJ, a universalização tem 147 

um limite de 20 anos, para se alcançar, e as comunidades rurais e carentes não estão definidas da 148 

forma ideal, no contrato. Então, destacou que o Comitê deve atuar em comunidades, onde o 149 

saneamento convencional é inviável. O Caxambu é a principal fonte de abastecimento de Petrópolis, 150 

onde se encontra uma grande comunidade plantadora de hortaliças. Nesse caso, o comitê tem 151 

chance de atuar em recuperação de nascentes, questões de esgotamento sanitário, educação 152 

ambiental e a partir da irrigação inteligente, diminuir o desperdício de água, ou seja, vários eixos que 153 

valem a pena serem trabalhados. Victor Montes (AGEVAP) destacou que, com base na última 154 

reunião plenária, foi identificada a necessidade de revisão no planejamento de atividades e algumas 155 

soluções foram pensadas.  Frisou que a maioria das ações previstas para 2020 estão em andamento, 156 

e algumas não foram adiante, como o Edital do PROTRATAR, pois o Município de Sumidouro não foi 157 

habilitado, e a impossibilidade de realização das oficinas em função da pandemia. Desse modo, foi 158 

criada uma planilha com as sugestões de projetos, enviadas pelos membros do Comitê, onde está 159 

sendo verificado o desembolso aproximado para cada uma das sugestões. Também foi realizado 160 

levantamento dos projetos já contratados pela AGEVAP, para outros Comitês, a fim de servir como 161 

base de ações para o Comitê Piabanha, caso entenda que seja adequado. Para o levantamento de 162 

projetos, pensou-se em definir uma priorização, assim como a indicação do grau de exequibilidade 163 

da ação. Na planilha será apresentado o vínculo das ações com o PAP, e assim, verificado o saldo 164 

disponível em conta para determinar o que é possível realizar, de acordo com a priorização 165 
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estabelecida pelo Comitê. Após isso, o Comitê pode aprovar o início das contratações. Falou que a 166 

proposta é não vincular a um planejamento anual, mas sim, priorizar as atividades e prosseguir com 167 

a realização conforme a ordem. Luís mencionou que achou ótima a iniciativa, mas seria ideal ter 168 

reunião do diretório para definirem melhor as ações. Rafaela elogiou a proposta e destacou que pela 169 

Lei nº 3.239/99, o Comitê apenas analisa e aprova os projetos e ações, mas que as propostas destes 170 

devem ser desenvolvidas e apresentadas pela agência de bacia ou entidade delegatária. Parabenizou 171 

a equipe pela ótima iniciativa de elaborar a planilha e destacou que deve ser pensada uma forma de 172 

dar continuidade ao monitorando e projetar que ele seja constante. Disse que gostou bastante da 173 

proposta da AGEVAP de estruturação em sistema de informação, e acredita que será mais eficiente, 174 

transparente e simples de compreensão e agradeceu a participação dos Diretores e Gerente da 175 

AGEVAP na reunião. Encaminhamentos: 1) Encaminhar apresentação feita pela AGEVAP durante a 176 

reunião; 2)  Continuar o levantamento de propostas de ações para desembolso, conforme modelo 177 

apresentado na reunião, e encaminhar ao Diretório Colegiado; 3) Encaminhar os contratos, editais, 178 

termos de referências dos serviços de monitoramento de rios da RH-IV para os Diretores, assim como 179 

os produtos e laudos enviados pela empresa atual; 4) Solicitar que a AGEVAP emita declaração de 180 

inidoneidade para licitar ou contratar em nome da empresa Rhizobium Consultoria Ambiental, devido 181 

aos problemas ocorridos no contrato de serviços de monitoramento dos rios. 182 

 183 

Reunião encerrada às 16 horas e 46 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador 184 

de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 185 

Petrópolis, 01 de setembro de 2020. 186 

Ata aprovada na 21ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 29 de outubro 187 

de 2020, por videoconferência na plataforma Google Meet. 188 

         189 

Erika Cortines                Julieta Laudelina de Paiva 190 

Presidente do Comitê Piabanha    Secretária Executiva do Comitê Piabanha 191 
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LISTA DE PRESENÇA - Membros do Diretório Colegiado: Rafaela Facchetti (Transportes Única), Luís 193 

Eduardo Amorim Ramos (Prefeitura de Paraíba do Sul), Markus Budzynkz (APEDEMA-RJ), José Paulo 194 

Soares (COPPE/UFRJ) e Raimundo Lopes (Prefeitura de Teresópolis). Convidados: André Marques 195 

(AGEVAP), José Eduardo de Oliveira Almeida (AGEVAP), Juliana Fernandes (AGEVAP), Tatiana Ferraz 196 

(AGEVAP), Victor Montes (AGEVAP), Luan Ferreira (AGEVAP), Luísa Cardoso (AGEVAP), Felipe 197 

Nascimento (AGEVAP) e Beatriz Motta (AGEVAP).   198 


