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Introdução 

 

A Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio 

Ambiente (SRHU/MMA) é o órgão integrante do núcleo estratégico governamental, responsável 

pela coordenação e o desenvolvimento de políticas públicas relativas aos temas da Gestão 

Integrada dos Recursos Hídricos, Revitalização de Bacias e Ambiente Urbano, os quais estão 

contemplados no Plano Plurianual do Governo Federal.   

Na temática dos Recursos Hídricos, a SRHU/MMA responde pela formulação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal n° 9.433/97, exercendo a 

função de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), órgão 

máximo da estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh), bem 

como pela elaboração, atualização e acompanhamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH), em conjunto com a Agência Nacional de Águas (ANA).  

O fortalecimento da participação da sociedade na gestão do Estado fundamenta o 

processo de governança democrática, cuja dinâmica se expressa no CNRH, composto por 57 

representantes do Poder Público, do Setor Usuário (energia, irrigação, indústria, transporte, 

saneamento, turismo e lazer) e da Sociedade Civil Organizada. A formulação da política baseia-se 

na articulação intra e intergovernamental, interfederativa, intersetorial e social, sendo expressa por 

meio de proposições, normativos, diretrizes e estratégias relacionadas à gestão integrada do uso 

múltiplo sustentável dos recursos hídricos, integração da gestão hídrica com a gestão ambiental, 

gestão de recursos hídricos transfronteiriços e cooperação internacional, etc.  

Das atividades em desenvolvimento, destacam-se a implementação de diretrizes e 

prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos; o apoio aos Estados na elaboração de seus 

Planos Estaduais; o Programa Interáguas, voltado ao fortalecimento da gestão de recursos hídricos 

no país (em parceria com o Banco Mundial, ANA e ministérios das Cidades e Integração 

Nacional); a Coordenação Nacional do Programa Marco para o Desenvolvimento Sustentável dos 

Recursos Hídricos da Bacia do Prata no âmbito do CIC-Plata; o apoio à criação de Comitês de 

Bacia Hidrográfica; o desenvolvimento do Núcleo de Pensamento Estratégico em Recursos 

Hídricos (em parceria com a ANA e Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República); o desenvolvimento de Estudos sobre Contas Econômicas Ambientais da Água (em 

parceria com a ANA e IBGE); a realização de cursos de capacitação em Planejamento e Gestão 

Integrada de Recursos Hídricos para países ibero-americanos; bem como ações dialógicas e 

formativas que visam a qualificação da representação e fortalecimento da participação social nas 

instâncias colegiadas de recursos hídricos, dentre outros.  
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Na temática da Revitalização de Bacias, a SRHU/MMA também coordena, em 

parceria com outros ministérios, o Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas, que 

objetiva promover a recuperação, a conservação e a preservação das bacias hidrográficas nacionais 

em estado de degradação ambiental; além da prevenção e diminuição de potenciais impactos 

decorrentes da implantação de projetos e da crescente ação humana com elevado 

comprometimento ambiental dessas bacias.  

Atualmente, o Programa atua, prioritariamente, nas bacias hidrográficas dos rios 

Tocantins-Araguaia, Alto Paraguai (Pantanal) e São Francisco. Como resultados principais, citam-

se intervenções para conservação, recuperação e manejo do solo e água, por intermédio de 

construção de barraginhas de captação de águas pluviais e de terraceamentos; da recuperação de 

matas ciliares através da produção e plantio de mudas em áreas previamente cercadas pelo projeto, 

a promoção de educação ambiental informativa, mediante ações de mobilização social e educação 

ambiental.  

Outro destaque são as ações desenvolvidas no âmbito do Programa Água Doce – PAD. 

O Programa visa o estabelecimento de uma política pública permanente de acesso a água de boa 

qualidade para consumo humano, promovendo e disciplinando a implantação, a recuperação e a 

gestão de sistemas de dessalinização ambiental e socialmente sustentáveis, para atender, 

prioritariamente, as populações de baixa renda residentes em localidades rurais difusas do 

Semiárido brasileiro. 

Em 2011 o Programa foi contemplado pelo Plano Brasil sem Miséria e é uma das 

iniciativas que integra o Programa Água para Todos, no âmbito do Plano, juntamente com 

construção de cisternas e sistemas simplificados de abastecimento. 

A temática do Ambiente Urbano passou a ocupar um papel de destaque dentre os eixos 

estratégicos do Ministério do Meio Ambiente. Não é sem tempo: hoje mais de 165 milhões de 

pessoas, ou seja, 85% dos brasileiros vivem em cidades e sua qualidade de vida depende, em boa 

medida, de políticas públicas de diferentes setores da administração que levem em conta os 

aspectos ambientais. Esta questão países em desenvolvimento, como o Brasil, ainda é bastante 

complexa. Grande parte das cidades brasileiras ainda não resolveu o passivo dos impactos 

ambientais locais. A falta de controle do ordenamento e ocupação em grandes cidades, por 

exemplo, levou a população de mais baixa renda a ocupar espaços impróprios para o 

assentamento, muitas vezes em áreas ambientalmente sensíveis, o que contribui para o 

agravamento das condições ambientais da cidade e da qualidade de vida da população urbana, 

além da degradação e esgotamento de recursos naturais valiosos. 

No âmbito do Ministério do Meio Ambiente, de acordo com o Decreto nº 6.101/2007, 
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compete à Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU, entre outras atribuições, 

a proposição de planos, normas e estratégias para a política e gestão ambiental urbana; o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos locais e regionais de planejamento e gestão 

que incorporem a variável ambiental; a revitalização de bacias hidrográficas; e a avaliação e 

mitigação de vulnerabilidades e fragilidades ambientais em áreas urbanas. 

O Ministério do Meio Ambiente, por meio da SRHU, estabeleceu como prioridade o 

Fortalecimento da Gestão Municipal e Desenvolvimento Institucional para a Sustentabilidade 

Urbana, implementando um Programa Nacional para Cidades Sustentáveis denominado 

BRASIL+20. Num primeiro ciclo, aproximadamente 500 municípios, de forma articulada com os 

governo de estados, terão alcançado um diagnóstico ambiental urbano representando as diferentes 

tipologias de cidades brasileiras. Esse diagnóstico embasará  a consecução de indicadores e metas 

para sustentabilidade urbana e, de forma Interfederativa e participativa, será elaborada a Política 

Nacional para Sustentabilidade Urbana. Temas de urgente enfrentamento no contexto urbano 

como a Infraestrutura; a Impermeabilização do Solo; Águas no Ambiente Urbano; Áreas Verdes e 

Áreas Protegidas; Mobilidade; Clima; Qualidade do ar nas cidades; Urbanismo e edificações 

sustentáveis; Saúde e Economia verde estão contidos na proposição dessa Política Nacional para 

Sustentabilidade Urbana. Neste contexto, dentre os diversos temas  tratados no âmbito da 

sustentabilidade urbana está a questão dos resíduos.  A implementação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada por meio da Lei nº12. 305/10 tornou-se uma das prioridades e 

a SRHU/MMA assumiu competências que abrangem a formulação de normas e estratégias 

relacionadas à política e a gestão ambiental urbana, a avaliação e a mitigação de vulnerabilidades, 

fragilidades ambientais e poluição em áreas urbanas, a gestão integrada de resíduos sólidos 

urbanos, o saneamento e revitalização de bacias em áreas urbanas, assim como o desenvolvimento 

e aperfeiçoamento de instrumentos locais e regionais de planejamento e gestão que incorporem a 

variável ambiental.  

 

Acabar com os lixões até 2014 e implantar a coleta seletiva, a logística reversa e a 

compostagem dos resíduos úmidos, objetivos estabelecidos por essa lei, são desafios para o 

poder público e para o setor privado no País e, em especial, para os municípios, titulares dos 

serviços de limpeza pública. O esforço que vem sendo realizado busca tirar a Lei nº 12.305/10 

do papel e garantir que ela se torne, efetivamente, uma referência para o enfrentamento de um 

dos mais importantes problemas ambientais e sociais do país. Dessa maneira, nota-se uma 

forte coesão em torno dos princípios da lei, baseados na responsabilidade compartilhada, 
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planejamento da gestão, inclusão social dos catadores, produção e consumo sustentáveis e 

valorização econômica dos resíduos. 
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PARTE A – Conteúdo Geral 

1. Identificação e Atributos das Unidades cujas Gestões Compõem o Relatório 

1.1. Identificação da UJ Relatório de Gestão Individual (Quadro A.1.1) 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério do Meio Ambiente Código SIORG: 1927 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 
Denominação abreviada: SRHU 
Código SIORG: 3888 Código LOA: 44000 Código SIAFI: 440079 

Situação: ativa 
Natureza Jurídica: Órgão Público 

Principal Atividade: Definição de Políticas de Preservação 
e Proteção do Meio Ambiente; Administração Federal  Código CNAE: 9999-9 
Telefones/Fax de contato:  (061) 2028.2069 (061) 2028.2060 (061) 2028.2015 

E-mail:  
Página na Internet: 
http://www.mma.gov.br/sitio/index.phpido=conteudo.monta&idEstrutura=157 

Endereço Postal: SEPN 505 bloco B, Edifício Marie Prendi Cruz, Térreo – Asa Norte – 
Brasília/DF – CEP: 70.830-901 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 

  Medida Provisória nº 813, de 1º de janeiro de 1995; 

 Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, publicada no D.O.U. de 29 de maio de 2003; 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 

  Decreto nº 5.776, de 12 de maio de 2006, com publicado no D.O.U. de 15 de maio de 

2006, revogado pelo Decreto nº 6.101 de 26 de abril de 2007, publicado no D.O.U. de 

27 de abril de 2007; 

 Portaria nº 362, de 26 de dezembro de 2006, com publicação no D.O.U. De 28.12.2006 

e; 

 Decreto nº 6.101 de 26 de abril de 2007, publicado no D.O.U. de 27 de abril de 2007.  

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
 - 
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

440005 Departamento de Recursos Hídricos 
440078 Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

440079 Departamento de Ambiente Urbano 
440111 Interáguas 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
- - 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

- - 

http://www/
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1.2.  Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 

 

Em 2007, com a edição do Decreto Presidencial nº 6.101, o Ministério do Meio 

Ambiente passou por um processo de reestruturação, transformando a Secretaria de Recursos 

Hídricos na atual Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - SRHU/MMA, 

transferindo para ela o Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas e criando em sua 

estrutura o Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas – DRB para coordenar a sua 

execução. 

As ações de revitalização foram reunidas, a partir dessa data, devendo ser estruturadas 

e desenvolvidas por um Departamento específico do Ministério do Meio Ambiente, instituído para 

desenvolver, de maneira estratégica, atividades para a revitalização de bacias hidrográficas 

brasileiras consideradas prioritárias em função de estado de vulnerabilidade ou degradação 

ambiental.  

Desde então, cabe ao DRB subsidiar a formulação de políticas e normas, além de 

definir estratégias para implementação de programas e projetos em temas relacionados com a 

recuperação de bacias hidrográficas e o acesso à água, por intermédio dos Programas de 

Revitalização de Bacias Hidrográficas e do Programa Água Doce exercendo a função de 

coordenação desses programas. 

De acordo com as atribuições legais dadas pelo Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 

2007, cabe ao Departamento de Recursos Hídricos propor a formulação da Política Nacional dos 

Recursos Hídricos, bem como acompanhar e monitorar sua implementação, nos termos da Lei no 

9.433, de 8 de janeiro de 1997, e da Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000. Ainda, segundo esse 

Decreto, cabe ao DRH, exercer as atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH). Nesse sentido, cabe informar que o CNRH é presidido pelo Ministro 

titular do Ministério do Meio Ambiente (Lei Nº 9.433/97, Art. 36, I), e tem um Secretário 

Executivo que, nos termos da Lei, é o titular de órgão integrante da estrutura do Ministério do 

Meio Ambiente, responsável pela gestão dos recursos hídricos (Art. 36, II). A principal atribuição 

é de regulamentar em caráter complementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, por meio de 

estabelecimento de diretrizes gerais para a implementação dos instrumentos de gestão, que 

balizam a atuação articulada e integrada dos diversos órgãos gestores. 

O DRH/SRHU é responsável por coordenar a elaboração, o monitoramento e a 

avaliação da implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), um dos 

instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, aprovado pela Resolução CNRH n°58, de 
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30/01/2006. Em 2011, foi aprovada a primeira revisão do PNRH, Resolução CNRH nº 135/2011 ,  

onde foram estabelecidas 22 prioridades, para o período 2012-2015.   

O DRH tem por competência, também, auxiliar o Ministério nas questões relacionadas 

com a gestão das águas interiores e transfronteiriças, apoiar os estados na gestão das águas 

subterrâneas e realizar a representação política em fóruns internacionais. Com o PPA 2012-2015, 

o Departamento realiza atividades relacionadas com enxurradas, no âmbito do Programa do 

Gestão de Risco e Resposta a Desastres.  

Anteriormente a publicação do Decreto 6010/ 2007 que tratou da reestruturação das 

atividades e organização do Ministério do Meio Ambiente, esta Secretaria tratava do tema 

Recursos Hídricos. Com a necessidade crescente da inserção da pauta urbana nas discussões 

ambientais, o Decreto adicionou a Secretaria de Recursos Hídricos a temática ambiente urbano 

como abordagem de trabalho.  

Dentro deste contexto, este decreto criou o DAU com a competência de subsidiar e 

formular políticas voltadas para a área ambiental urbana, contendo basicamente a gestão ambiental 

urbana, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos locais e regionais de planejamento 

e gestão para que incorporem a variável ambiental, a avaliação e a mitigação de vulnerabilidades e 

fragilidades ambientais em áreas urbanas; o controle e mitigação da poluição em áreas urbanas, a 

gestão integrada de resíduos sólidos urbanos e o saneamento e revitalização de bacias 

hidrográficas em áreas urbanas. 

 

1.3.  Organograma Funcional 

 
O Ministério do Meio Ambiente teve sua estrutura aprovada pelo Decreto nº 6.101, de 26 

de abril de 2007, onde foi alterada a antiga Secretaria de Recursos Hídricos, criada em 1995, para 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU), ampliando assim suas atribuições 

que passou a integrar os procedimentos de gestão dos Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. 

A SRHU atua como Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH) e é composta por 3 departamentos - de Recursos Hídricos (DRH), de Ambiente Urbano 

(DAU), de Revitalização de Bacias (DRB) – com as seguintes atribuições:  

  1. Propor a formulação da Política Nacional dos Recursos Hídricos, bem como 

acompanhar e monitorar sua implementação, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 

e 9.984, de 17 de julho de 2000;  

 2. Propor políticas, planos e normas e definir estratégias nos temas relacionados com: 

a) a gestão integrada do uso múltiplo sustentável dos recursos hídricos; 
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b) a gestão de águas transfronteiriças; 

c) a gestão de recursos hídricos em fóruns internacionais; 

d) a implantação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

e) o saneamento e revitalização de bacias hidrográficas; 

f) a política ambiental urbana; 

g) a gestão ambiental urbana; 

h) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos locais e regionais de 

planejamento e gestão que incorporem a variável ambiental; 

i) a avaliação e a mitigação de vulnerabilidades e fragilidades ambientais em áreas; 

j) o controle e mitigação da poluição em áreas urbanas; e 

l) a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos; 

 3. Acompanhar a implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

 4. Coordenar, em sua esfera de competência, a elaboração de planos, programas e 

projetos nacionais, referentes a revitalização de bacias hidrográficas; 

 5. Coordenar, em sua esfera de competência, a elaboração de planos, programas e 

projetos nacionais, referentes a águas subterrâneas, e monitorar o desenvolvimento de suas ações, 

dentro do princípio da gestão integrada dos recursos hídricos;  

 6. Promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

 7. Monitorar o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; 

 8. Planejar ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos das secas e inundações no 

âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

 9. Desenvolver ações de apoio aos Estados, na implementação do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e na implantação da Política Estadual de Recursos Hídricos; 

 10. Desenvolver ações de apoio à constituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

 11. Promover, em articulação com órgãos e entidades estaduais, federais e 

internacionais, os estudos técnicos relacionados aos recursos hídricos e propor o encaminhamento 

de soluções;  

12. Promover a cooperação técnica e científica com entidades nacionais e internacionais 

na área de sua competência; 

13. Coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções 

internacionais ratificadas pelo Brasil na área de sua competência; 
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14. Prestar apoio técnico ao Ministro de Estado no acompanhamento do cumprimento das 

metas previstas no contrato de gestão celebrado entre o Ministério e a ANA e outros acordos de 

gestão relativos a recursos hídricos; 

15. Exercer a função de secretaria-executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

16. Propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

17. Acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; e  

18. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

Assim para atender a pauta urbana adicionada com a reestruturação da Secretaria, foi 

crido o Departamento de Ambiente Urbano, ao qual conforme o artigo 26 do Decreto 6010/2007 

compete  

I - subsidiar a formulação de políticas e normas e a definição de estratégias para a 

implementação de programas e projetos em temas relacionados com: 

a) a política ambiental urbana; 

b) a gestão ambiental urbana; 

c) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos locais e regionais de 

planejamento e gestão que incorporem a variável ambiental; 

d) a avaliação e a mitigação de vulnerabilidades e fragilidades ambientais em áreas 

urbanas; 

e) o controle e mitigação da poluição em áreas urbanas;  

f) a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos; e 

g) o saneamento e revitalização de bacias hidrográficas em áreas urbanas; 

II - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

III - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

IV - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação; e 

V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

Segundo Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007, compete ao Departamento de 

Revitalização de Bacias Hidrográficas DRB: 

I - subsidiar a formulação de políticas e normas e a definição de estratégias para a 

implementação de programas e projetos em temas relacionados com a recuperação e revitalização 

de bacias hidrográficas; 

II - promover a articulação intra e intergovernamental e com os atores sociais para a 

implementação do Programa de Recuperação e Revitalização de Bacias Hidrográficas; 
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III - supervisionar e articular as ações intergovernamentais relacionadas à implementação 

do Programa de Recuperação e Revitalização de Bacias Hidrográficas e do Programa de 

Conservação de Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental; 

IV - supervisionar e articular as ações do Ministério relacionadas ao Programa de 

Recuperação e Revitalização de Bacias Hidrográficas; 

V - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

VI - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

VII - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação; e 

VIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

 

Organogramda do Ministério do Meio Ambiente, em destaque a Secretaria de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano e os Departamentos de Recursos Hídricos, Revitalização de Bacias 

Hidrográficas e Ambiente Urbano. 
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1.4. Macroprocessos Finalísticos 

 

A figura, abaixo apresenta os macroprocessos finalísticos, seus principais serviços e 

processos empreendidos pelos Departamentos desta Secretaria em 2012: 

Apoio à Gestão Ambiental 

Urbana 

Promover a implementação de 

instrumentos de planejamento 

urbano municipal e 

interfederativo para o 

desenvolvimento urbano 

sustentável, com redução de 

desigualdades sociais 

- promoção e realização de eventos 

técnicos; 

- promoção de estudos técnicos; 

- realização de cursos à distância; 

- realização de oficinas de trabalho; 

- elaboração de publicações e material de 

divulgação. 

Monitoramento, Apoio e 

Elaboração de Projetos de 

Parques em Áreas Protegidas 

em Zonas Urbanas 

Promover transformações 

urbanísticas estruturais em 

territórios de especial interesse 

em áreas urbanas para efetivar 

as funções sociais da cidade e 

da propriedade por meio de 

projetos urbanos integrados. 

- apoiar os municípios na elaboração e 

mplementação de projetos de parques, 

áreas verdes de domínio público ou 

projetos urbanos em áreas de 

preservação permanente e em áreas de 

valor histórico, paisagístico, turístico e 

cultural em zonas urbanas. 

Revitalização de Bacias 

Hidrográficas 

Recuperar, conservar, 

preservar e recompor os 

recursos naturais da bacia 

hidrográfica do Rio São 

Francisco visando sua 

revitalização e seu 

desenvolvimento sustentável. 

- Apoio a projetos de manejo integrado 

de microbacias; 

- Apoio aos Centros de Recuperação de 

Áreas Degradadas; 

- Fiscalização Preventiva Integrada; 

- Proposta de atualização do Decreto 

s/n de 5/06/2001, que  cria o seu 

Comitê Gestor do Programa de 

Revitalização; 

Estabelecimento de uma 

política pública permanente 

Promover e disciplinar a 

implantação, a recuperação e a 

gestão de sistemas de 

dessalinização ambiental e 

- Início do processo de contratação das 

empresas que irão realizar o Diagnóstico 

Técnico Ambiental das comunidades a 

serem beneficiadas pelo Programa Água 

 

MACROPROCESSOS 

FINALISTICOS 

 

PRINCIPAIS SERVIÇOS PRINCIPAIS PROCESSOS 

Atendimento e 

Implementação dos 

instrumentos da 

Lei 12.305/2010 - Política 

Nacional de Resíduos 

Sólidos 

Implementação da legislação 

buscando a adequada gestão 

dos resíduos sólidos 

envolvendo diversos 

seguimentos da sociedade 

1)Construção do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos; 2) Implementação do 

Sistema Nacional de Informações sobre a 

Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, 3) 

Construção das discussões e edição de 

editais de chamamento para 

estabelecimento da logística reversa, 4) 

Discussões sobre instrumentos da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos no 

Comitê Interministerial, 5) Apoio a 

Estados, Municípios e Arranjos 

Interfederativos para a elaboração de 

Planos de gestão Integrada de resíduos 

sólidos, nos moldes da Lei, 6) 

Estabelecimentos de normativos e 

estudos para o gerenciamento de áreas 

contaminadas e resíduos perigosos. 
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de acesso à água de boa 

qualidade para o consumo 

humano 

 

socialmente sustentáveis para 

atender, prioritariamente, as 

populações de baixa renda em 

comunidades difusas do 

Semiárido  

Doce; 

- Celebração de parcerias com os estados 

da Bahia, Ceará, Minas Gerais e Piauí, 

visando à recuperação, implantação e 

gestão de 743 sistemas de 

dessalinização. 

Formulação e 

Planejamento de Políticas 

Públicas de recursos 

hídricos, voltadas para a 

melhoria da oferta de 

água, em qualidade e 

quantidade. 

- Formulação de políticas e 

estratégias para o 

aprimoramento da Política 

Nacional de Recursos 

Hídricos e estruturação do 

Sistema Nacional de 

Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 

- Articular as políticas 

públicas que têm a água 

como elemento estruturante; 

- Fortalecer ações de 

planejamento de recursos 

hídricos (planos estaduais 

de recursos hídricos e 

planos de bacias) 

- Apoio aos estados no planejamento 

do uso e conservação dos recursos 

hídricos; 

- Articulação com instituições 

visando à gestão integrada dos 

recursos hídricos; 

- Apoio técnico para implementação 

dos Sistemas Estaduais de Recursos 

Hídricos; 

- Representação política, em fóruns 

internacionais, no tema referente à 

água; 

-  Coordenação do Programa Marco 

para Gestão Sustentável dos 

Recursos Hídricos da Bacia do Prata; 

- Realização de atividades de difusão 

de informação, capacitação e 

educomunicação. 

Funcionamento do 

Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos 

Proporcionar ao Conselho 

Nacional de Recursos 

Hídricos e suas Câmaras 

Técnicas de condições 

físicas, técnicas, 

administrativas e logísticas 

mínimas para a sua 

existência e funcionamento. 

- Disponibilização de condições 

operacionais e institucionais para o 

funcionamento do CNRH e de suas 

Câmaras Técnicas; 

- Fornecimento de apoio técnico, 

jurídico, administrativo e a 

coordenação da participação de 

órgãos e entidades do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 

- Realização e acompanhamento das 

Assembleias eletivas dos integrantes 

do CNRH nos segmentos dos 

usuários, das organizações civis com 

interesse em recursos hídricos e dos 

Conselhos estaduais de recursos 

hídricos. 

 

1.5. Principais Parceiros 

 
 Para atingir os objetivos do Programa de Revitalização, coordenado pelo MMA, o 

DRB trabalha de maneira descentralizada por meio das ações do PPA e tem como instrumentos de 

aplicação de recursos a celebração de convênios com estados, municípios, ministérios públicos e 

órgãos estaduais, dentre outros. Outro instrumento de execução utilizado é a efetivação de termos de 
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cooperação técnica com transferências de crédito para outros Órgãos Federais, tendo como 

principais parceiros executores, em 2012, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério das 

Cidades, FUNASA, o Ministério da Cultura, a CODEVASF, o IBAMA, o ICMBio, a ANA, e  as 

Universidades federais. 

Já o Programa Água Doce - PAD, também coordenado pelo MMA, conta com uma 

rede de cerca de 200 instituições envolvidas, com a participação de entidades dos 10 estados do 

Semiárido e parceiros federais. Dentre os principais parceiros destacam-se a Petrobras, Fundação 

Banco do Brasil, BNDES, Ministério do Desenvolvimento Social, ATECEL, Embrapa e 

Universidade Federal de Campina Grande. Os Estados atendidos atualmente pelo PAD são: 

Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte e Sergipe.  

Para o desenvolvimento das ações executadas pelo Departamento de Recursos 

Hídricos foram estabelecidas parcerias com instituições públicas e privadas. Em 2012, 

destacam-se aquelas realizadas com: a Agência Nacional de Águas, responsável pela execução 

da Política Nacional de Recursos Hídricos; as unidades da federação, em especial com os 

estados de Goiás, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Espírito Santo, Minas Gerais e 

Paraná; os Comitês de Bacia de rios de domínio da união; o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o Serviço 

Geológico Brasileiro (CPRM); a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (SAE/PR); a Universidade Federal de Minas Gerais, a Itaipu Binacional; além dos 

Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), das Cidades (MCidades), da 

Integração Nacional (MI) e da Relações Exteriores (MRE). No âmbito privado destacam-se as 

parcerias realizadas com a Fundação Banco do Brasil (FBB); com a Rede Cerrados e com 

organismos não governamentais que atuam na temática água. 

Para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foram criados pelo 

Decreto 7404/2010 as seguintes instâncias de articulação: Comitê Interministerial da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – CI e o Comitê Orientador para Implementação dos Sistemas de 

Logística Reversa – CORI. Ambos coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente por meio do 

Departamento de Ambiente Urbano – Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano.  

O CI é composto pelos Ministérios do Meio Ambiente, da Fazenda, da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, das Cidades, de Minas e Energia, do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, da Saúde, de Ciência e Tecnologia, de Planejamento, Orçamento e Gestão, do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Secretaria de Relações Institucionais da 

Presidência da República e Casa Civil. 
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O CORI foi, instalado no dia 17, de fevereiro de 2011, e é composto pelos Ministérios 

do Meio Ambiente, de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Fazenda, da Saúde e 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Ambos os comitês instituíram grupos de trabalho, com instâncias mais ampliadas de 

discussão, contando com as participações de diversas entidades e frações da sociedade de 

representatividade nacional e envolvida com as temáticas tratadas. É um importante ressaltar que a 

implementação da PNRS nos impõe também um diálogo contante e aberto com os setores 

empresariais com responsabilidades sobre a lei, principalmente quanto à implementação de planos 

de gerenciamento de resíduos e naqueles objeto da responsabilidade compartilhada para a logística 

reversa. Além disso, o IBAMA configura-se num parceiro importante para o SINIR e as demais 

ações de controle e fiscalização relacionadas à execução da PNRS. 

Ainda, o Departamento de Ambiente Urbano apoia estados, municípios e arranjos 

federativos (consórcios públicos) por meio de convênios e contratos de repasse operacionalizados 

pela Caixa Econômica Federal. 

Outras parcerias são realizadas com instituições públicas de ensino, instituições de 

pesquisa de governo para a realização de estudos e pesquisas. 

A temática da sustentabilidade ambiental urbana está sendo amplamente debatida e o 

Departamento de Ambiente Urbano da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

(SRHU) já participa de discussões nesse sentido, como a Joint Initiative on Urban Sustainability 

(JIUS), parceria entre o governo norte americano e o governo brasileiro. Além desta, diversos 

outros atores governamentais e não governamentais tem sido chamados pelo DAU para o 

estabelecimento de parcerias e proposição de ações conjuntas. Entre eles, pode-se destacar o 

MCTI, MS, MCid, Caixa Econômica Federal, CONFEA, BID, AGB, Instituto São Paulo 

Sustentável, ICLEI, IPEA, IBAM, entre outros com destacada atuação na temática da 

sustentabilidade, como atores importantes que são na construção de estratégias que levam ao 

desenvolvimento sustentável nas cidades brasileiras. 

 

1.6. Principais ações Realizadas pelos Departamentos  

1.6.1. Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

 

A revitalização implementada pelo Governo Federal consiste em promover e 

fortalecer um conjunto de ações integradas de recuperação e conservação de bacias 

hidrográficas, concebidas e executadas de forma articulada e participativa.  

Em 2012, dentre as principais ações desenvolvidas em prol da revitalização da 
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bacia hidrográfica do rio São Francisco, destacam-se a continuidade dos projetos prioritários 

do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas, como projetos de manejo integrado de 

microbacias que contemplam intervenções destinadas a conservação da água e do solo na 

região do Alto São Francisco; implementação das atividades dos Centros de Recuperação de 

Áreas Degradadas – CRAD que visam implantar e difundir modelos demonstrativos de 

restauração de ambientes florestais na bacia do São Francisco e realização de Operações de 

Fiscalizações Preventivas Integradas – FPI, com vistas a promover a recuperação dessa bacia e 

estimular práticas que reparem e previnam danos ambientais. 

No plano normativo, cita-se como avanço em 2012 a proposta de atualização do 

Decreto s/n de 5 de junho de 2001, que dispõe  sobre o Programa de Revitalização da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco - PRSF e cria o seu Comitê Gestor, em fase de tramitação. 

A proposta foi elaborada, em conjunto com os parceiros do Programa de Revitalização, com o 

intuito de fortalecer e potencializar a articulação intergovernamental no âmbito da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco. Além da consolidação do relacionamento com o Comitê da 

Bacia do São Francisco - CBH-SF, com a realização V Oficina de Acompanhamento do Programa 

de Revitalização de Bacias Hidrográficas (Penedo/AL), em parceria com o CBH-SF 

Na Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, destaca-se a continuidade do projeto de 

recuperação das nascentes e mobilização para conservação dos recursos hídricos do pantanal 

matogrossense em parceria com a Universidade Estadual do Mato Grosso – UNEMAT e na 

Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste, o projeto realizado no município de São João de 

Meriti para recuperar a microbacia  de 7,1 há., por intermédio do plantio de cerca de 15.000 

espécies nativas do bioma Mata Atlântica e atividades de educação ambiental e mobilização 

social.  

Outro destaque são as ações do Programa Água Doce – PAD. O Programa visa o 

estabelecimento de uma política pública permanente de acesso a água de boa qualidade para 

consumo humano, considerando os cuidados ambientais e o controle social na gestão de sistemas 

de dessalinização. Busca atender, prioritariamente, as populações de baixa renda residentes em 

localidades rurais difusas do Semiárido brasileiro. 

Como parte da metodologia do Programa Água Doce, em 2012, foi dado início ao 

processo de contratação das empresas que irão realizar o Diagnóstico Técnico Ambiental das 

comunidades a serem beneficiadas pelo PAD nos Estados de Alagoas, Sergipe, Paraíba, Ceará, 

Rio Grande do Norte e Bahia. O diagnóstico tem por objetivo conhecer as condições 

socioambientais das comunidades a serem beneficiadas pelo Programa Água Doce, além de 

informações referentes ao sistema de dessalinização adotado pelo PAD.    
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Até o momento o programa beneficia cerca de 100 mil pessoas, em 150 localidades. 

Em 2012, com investimentos de cerca de 33 milhões de reais, foram firmados convênios com os 

estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais e Piauí, visando à recuperação, implantação e gestão de 

743 sistemas de dessalinização em comunidades do semiárido, garantindo água potável para o 

consumo humano em conformidade com a metodologia do Programa Água Doce, iniciando assim 

o alcance da meta assumida junto ao Plano Brasil sem Miséria, de aplicar a metodologia do 

programa na recuperação, implantação e gestão de 1.200 sistemas de dessalinização até 2014 e 

beneficiar aproximadamente 500 mil pessoas. 

1.6.2. Departamento de Recursos Hídricos 

 

Em 2012, o DRH buscou a adequação do planejamento orçamentário inicial, optando-

se pela continuidade daquelas ações que estavam em andamento e a priorização daquelas de 

importância estratégica para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, tais 

como o apoio ao CNRH e a implementação do PNRH.   

Desta forma, o Departamento de Recursos Hídricos na qualidade de Secretaria 

Executiva do CNRH efetuou a organização, divulgação e apoio técnico e logístico para as 

assembléias de usuários, dos conselhos estaduais de recursos hídricos e da sociedade civil para a 

eleição dos novos membros do CNRH para o triênio 2012-2014.  

Nesse processo de formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 

regulamentação de seus instrumentos, dentre outros aspectos da Lei n° 9.433, de 1997, destaca-se  

como  principais resultados obtidos com as atividades do CNRH: i) a realização de cinco reuniões 

plenárias do CNRH, sendo 2 ordinárias e três extraordinárias; ii) a realização de 29 reuniões das 

Câmaras Técnicas, sendo: 4 da CTIL,  4 da CTCOB, 2 da CTCT, 5 da CTPOAR, 4 da CTAS, 3 da 

CTEM, 1 da CTPNRH, 3 da CTGRHT e 3 da CTCOST; iii) a realização de reuniões de Grupos de 

Trabalho de Câmaras Técnicas; iv) a publicação de 12 resoluções e 2 moções que regulamentam a 

gestão de recursos hídricos no País; v) a publicação do livreto “Corpos de Água Intermitentes”, 

cujas as discussões sobre o tema resultaram na aprovação pelo CNRH da Resolução CNRH nº 

141/2012, que estabelece critérios e diretrizes para a implementação dos instrumentos de outorga 

de direito de uso de recursos hídricos e de enquadramento dos corpos de água em classes, segundo 

os usos preponderantes, em rios intermitentes e efêmeros. Toda esta documentação e registro das 

reuniões podem ser obtidos no site www.cnrh.gov.br 

Nesse período apoiou-se o fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica Federais 

- CBHs, destacando-se a criação do Comitê da Bacia hidrográfica do rio Paranapanema, em 

06/06/2012, por meio do Decreto Presidencial e instalação da Diretoria Colegiada, em 06/12/2012, 
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a instalação da 1ª plenária do Comitê da Bacia hidrográfica do rio Grande, em 10/08/2012; o apoio 

à Comissão Pró-CBH Uruguai; apoio à Comissão Pró-CBH Parnaíba, apoio à realização do I 

Encontro de Integração dos Comitês da Bacia do Rio Doce, de 29 a 31/10/2012; além do exercício 

da representação nas reuniões nos CBHs Federais. 

Além das atividades supra mencionadas, a Secretaria Executiva realiza 

sistematicamente a 

manutenção e atualização da página eletrônica do CNRH; a instrução de processos para 

encaminhamento das deliberações do CNRH para análise da CONJUR/MMA e posterior 

publicação na Imprensa Oficial – DOU; a divulgação contínua das deliberações do CNRH aos 

órgãos gestores de recursos hídricos e afins; o monitoramento das deliberações do CNRH; a 

elaboração e veiculação, por meio eletrônico, de informativos sobre as ações do CNRH, das suas 

Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho. 

Desta forma, os recursos provenientes da Ação Orçamentária 4999 foram aplicados na 

operacionalização dessa estrutura, dando suporte para a realização das reuniões, que são gravadas 

e utilizam sistema de som e na confecção de material institucional.  

Atrelado ao Programa Interáguas foram realizadas uma serie de atividades visando ao 

aprimoramento da Política Nacional de Recursos Hídricos e ao fortalecimento da implementação 

de seus instrumentos. Foram realizadas articulações com os estados do Espírito Santo, Goiás e 

Paraná e entes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos com objetivo de definir as estratégias de 

atuação e detalhamento dos termos de referência para contratação de estudos nas áreas de: planos 

de recursos hídricos; gestão das águas subterrâneas, fortalecimento dos colegiados e, de difusão, 

intercâmbio e capacitação em gestão integrada de recursos hídricos.  Ao final de 2012 foram 

apresentados e discutidos com o Banco Mundial a proposta de três estudos para contratação de 

consultoria pessoa jurídica e privada.  O principal resultado foi ter avançado na elaboração destes 

termos com a possibilidade de iniciar 2013 planejando o processo de licitação para a contratação 

das empresas.  

Concomitante a isso, e à luz das 22 Prioridades do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH) para o quadriênio 2012-2015, sendo que o apoio à elaboração de planos de 

recursos hídricos configura-se como uma dessas prioridades, foi realizada articulação com o 

Fundo Nacional de Meio Ambiente para apoiar a elaboração dos Planos Estaduais de Recursos 

Hídricos. O Conselho Deliberativo do FNMA aprovou o apoio aos seguintes estados: Maranhão, 

Rondônia, Amapá e Amazonas. Após os tramites legais com a apresentação de propostas via 

SICONV foram selecionados os estados do Maranhão e de Rondônia. 
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Com esse cenário, em 2013, chega-se a quatro estados apoiados no planejamento do 

uso e conservação dos recursos hídricos. O Departamento de Recursos Hídricos visa com isso 

também atingir a meta prevista no PPA 2012-2015, que prevê o apoio na elaboração de 6 Planos 

Estaduais de Recursos Hídricos. Ressalta-se que as 22 Prioridades do PNRH foram incorporadas 

ao Programa 2026 “Conservação e Gestão dos Recursos Hídricos” do PPA do Governo Federal, a 

partir de articulação junto ao MPOG. 

A SRHU/MMA, por meio Departamento de Recursos Hídricos - DRH, também tem 

como uma de suas atribuições implementar, monitorar e avaliar o desenvolvimento e revisar o 

Plano Nacional de Recursos Hídricos, tendo como focos o desenvolvimento e a articulação 

(intersetorial, inter e intra-institucional) da gestão de recursos hídricos no Brasil, de forma a 

contribuir para o alcance dos objetivos finalísticos do PNRH. 

O sistema de monitoramento e avaliação do PNRH vem sendo gradativamente 

construído e implementado, desde 2007, quando a Resolução CNRH nº 69/07 criou o 

SIGEOR/PNRH (Sistema de Gerenciamento Orientado por Resultados), cuja evolução também 

depende da existência de um arranjo institucional condizente. Esse Sistema tem como objetivo 

orientar e apoiar os gestores e executores na busca da máxima eficiência, eficácia e efetividade 

social das ações do PNRH e inclui os mecanismos de i) Acompanhamento Técnico Gerencial; ii) 

Monitoramento continuado do PNRH; iii) Avaliação periódica do desempenho executivo e dos 

resultados efetivos alcançados; iv) Sistema de Informações do PNRH (SI-PNRH).  Para o 

cumprimento do seu papel em relação ao apoio à implementação do PNRH, cabe à SRHU/DRH o 

aprimoramento contínuo dessa ferramenta de transparência e controle social em relação à gestão 

dos recursos hídricos. Foram realizadas reuniões com diferentes Instituições cujas atividades 

contribuem para a implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Com base nas 

informações coletadas será apresentado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em 2013, o 

estágio da implementação das 22 ações prioritárias do PNRH. 

A gestão das águas subterrâneas é realizada pela SRHU/MMA em articulação com as 

Unidades da Federação e Instituições parceiras, com o propósito de ampliar os conhecimentos 

técnicos e a base legal e institucional desse recurso hídrico.  Grande parte dos recursos para essa 

atividade foram contigenciado, assim optou em apoiar à realização do Seminário Internacional de 

Recarga Artificial de Aquíferos, em parceria com a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas 

(ABAS). As informações e encaminhamentos alcançados nesse seminário estão sendo utilizados 

pela Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos na 

elaboração de norma para orientar a recarga artificial de aquíferos no Brasil. 
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A ocorrência de enchentes em áreas urbanas representa um espectro com amplitude 

que cobre todo o território nacional, independente da localização geográfica das cidades. Qualquer 

que seja a gênese das enchentes que afetam as áreas urbanas, os problemas decorrentes são de 

grande proporção, em termos de prejuízos materiais tangíveis e danos intangíveis, além da 

possibilidade de causar perdas de vidas humanas. Por sua importância, a Ação 20M5 constitui 

uma das prioridades no âmbito do PPA 2012-2015.  

No contexto dessa Ação o Ministério do Meio Ambiente, por meio da SRHU, tem por 

responsabilidade o Planejamento e Execução de Intervenções Estruturais que combinem soluções 

de engenharia com a componente ambiental, em municípios inseridos em bacias hidrográficas de 

grande potencial de energia e transporte de material com elevado poder destrutivo, sofrendo, 

consequentemente, os efeitos decorrentes dos fenômenos de inundações, deslizamentos, e mais 

especificamente das enxurradas. 

Uma proposta de projeto foi elaborada em 2012, prevendo uma parceria com a 

Fundação Christiano Ottoni, da Universidade Federal de Minas Gerais (FCO/UFMG), com o 

objetivo de elaboração de estudos para três municípios recorrentemente afetados por inundações e 

enxurradas. Realizou-se consulta à CONJUR/MMA que solicitou a modificação no instrumento de 

formalização com a FCO. Devido aos prazos não foi possível, em 2012, realizar a assinatura.  Em 

2013 dará seguimento a estas tratativas, com a estratégia de se conseguir viabilizar o projeto em 

meados de abril, fazendo-se necessário aumentar o atual limite orçamentário da ação. 

Em relação à Cooperação Internacional para gestão dos recursos hídricos, as principais 

atividades desenvolvidas pelo DRH foram: continuidade na Coordenação Nacional e apoio técnico 

ao desenvolvimento do Programa Marco para a Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos da 

Bacia do Prata (PMarco), no âmbito do Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da 

Bacia do Prata – CIC/PLATA (Brasil, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai); coordenação 

nacional no Programa para a Gestão dos Aquíferos Transfronteiriços das Américas (ISARM-

América) vinculado a UNESCO; implementação do Programa Estratégico de Ação do Aquífero 

Guarani, atividades exercida em articulação com a ANA, CPRM, e os 8 estados que integram o 

aquífero. A participação nesses três programas representa ações de grande peso político-

institucional no âmbito da integração sul-americana, conferindo relevância estratégica ao tema dos 

recursos hídricos neste contexto. Reflete, ainda, os compromissos do Ministério do Meio 

Ambiente e do governo brasileiro com o desenvolvimento sustentável a partir da promoção da boa 

gestão das águas transfronteiriças. 

Em 2012 o Departamento coordenou o I Curso de “Planificación y Gestión Integrada 

de Recursos Hídricos” para gestores e técnicos da Bolívia, em La Paz (16 a 20/04/2012) e da 6ª 
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Edição do Curso de “Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos” no âmbito do Programa de 

Formação Iberoamericano em Matéria de Águas da CODIA, da qual participaram 20 

representantes de 10 países.  Destaca-se, ainda, a participação na Rio+20, por meio de apoio a 

realização da Exposição “Água, rios e povos” no Pavilhão Azul, Cúpula dos Povos, a participação 

em diálogos e mesas sobre a Água na Cúpula dos Povos/Rio+20; além da apresentação sobre o 

CNRH nos Diálogos Federativos Interconselhos na Rio+20.  

 Elenca-se, por fim, as várias atividades formativas e de comunicação e difusão de 

informação em recursos hídrico nas quais o Departamento esteve à frente na coordenação e/ou 

participação:  

 Seminário “Prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos para 2012-2015 e 

Boas Práticas de Gestão”, ocorrido na Praça das Fontes, Brasília-DF (20/03/2012); 

oportunidade em que se fez o lançamento dos Estudos da “Matriz de Coeficientes de 

Consumo de Água na Indústria e na Irrigação”, resultantes da parceria entre a Fundação 

Banco do Brasil (FBB) e a Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE);  

 Participação e apresentações nos encontros do Centro de Saberes e Cuidados 

Socioambientais da Bacia do Prata e GT-Participação Pública, Comunicação e Educação do 

Programa Marco da Bacia do Prata (CIC), em Montevidéu-Uruguai (06 a 08/03/2012); 

 Oficinas sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e mesa redonda sobre a 

gestão de águas no VII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental (FBEA) Rumo à Rio+20 e 

a sociedades sustentáveis, realizado em Salvador-BA, de 28 a 31/03/2012; 

 Exposição “Água, rios e povos” no Pavilhão Azul, Cúpula dos Povos, durante a 

Rio+20; 

 Apoio e participação em diálogos e mesas sobre a Água na Cúpula dos 

Povos/Rio+20; 

 Participação e apresentação sobre o CNRH nos Diálogos Federativos 

Interconselhos na Rio+20; 

 Realização dos Diálogos Interculturais sobre a Água durante o Diálogo 

Intercultural sobre a Água no XII Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos 

Veadeiros, na Vila de São Jorge-GO (26/07/2012); 

 Realização da Roda de Diálogo “Cerrado, o berço das águas: iniciativas 

comunitárias e experiências de políticas públicas de recursos hídricos”, durante o VII 

Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, Tenda Wanderley de Castro, Memorial dos Povos 

Indígenas, Brasília-DF (14/09/2012); 

 Realização de 3 Oficinas Temáticas no XIV Encontro Nacional de Comitês de 
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Bacias Hidrográficas (ENCOB), em Cuiabá-MT, de 05 a 09/11/2012, sendo: a) Oficina 

sobre “Participação Pública, Comunicação e Educação” do Programa Marco da Bacia do 

Prata; b) Oficina sobre Comunicação e Processos Formativos no contexto do Plano Nacional 

de Recursos Hídricos; e c) Oficina sobre o Centro de Saberes e Cuidados Socioambientais 

da Bacia do Prata; 

 Seminário Internacional – Gestão Integrada das Águas Subterrâneas da Bacia do 

Prata. Rio de Janeiro, 27 e 28/11/2012. 

 Participação como Painel Técnico, juntamente com a representação da ANA, na 

XIII Conferência de Diretores Iberoamericanos da Água – CODIA, evento organizado pela 

ANA, com apoio da SRHU/MMA. Oportunidade em que se discutiram as atividades do 

Programa de Formação Iberoamericano em Matéria de Águas para o ano de 2013.  

 Estava previsto a realização do III Encontro Formativo Nacional de Educação 

Ambiental e Gestão de Águas e I Encontro de Educação Ambiental da Bacia do Rio Doce. 

Contudo, não foi possível a execução do objeto devido a eventualidades administrativas. Os 

eventos formativos foram reprogramados para 2013 e os recursos redirecionados. 

1.6.3. Departamento de Ambiente Urbano – DAU 

 

Ainda com relação a esta agenda, relacionada com a sustentabilidade urbana, a 

implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada por meio da Lei nº12. 

305/10, tornou-se uma prioridade. Acabar com os lixões até 2014 e implantar a coleta seletiva, a 

logística reversa e a compostagem dos resíduos úmidos, objetivos estabelecidos por essa lei, são 

desafios para o poder público e para o setor privado no País e, em especial, para os municípios, 

titulares dos serviços de limpeza pública. 

 A Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio 

Ambiente (SRHU/MMA) está fortemente empenhada em implementar a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). O esforço que vem sendo realizado busca tirar a Lei nº 12.305/10 do 

papel e garantir que ela se torne, efetivamente, uma referência para o enfrentamento de um dos 

mais importantes problemas ambientais e sociais do país. Neste sentido, nota-se uma forte coesão 

em torno dos princípios da lei, baseados na responsabilidade compartilhada, planejamento da 

gestão, inclusão social dos catadores, produção e consumo sustentáveis e valorização econômica 

dos resíduos.  

Para viabilizar políticas públicas para o setor, objetivando a alteração desse quadro 

coube, a SRHU, por meio do DAU, a coordenação, no âmbito do PPA 2012-2015, do Programa 

Nacional de Resíduos Sólidos. Este Programa se constitui em uma articulação interministerial do 
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Governo Federal que compartilha ações na área de Resíduos Sólidos, atuando no desenvolvimento 

dos processos de gestão, gerenciamento e de manejo de resíduos sólidos urbanos, objetivando 

garantir soluções para os problemas ambientais e de saúde decorrentes de processos inadequados 

desse manejo. 

A SRHU é responsável pela gestão dos recursos orçamentários relativos à ação 86AA- 

Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, 2E42 - 

Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 8274- Fomento para a Organização e o 

Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos, no âmbito do Programa de 

Resíduos Sólidos Urbanos. 

Uma série de ações vem sendo realizadas pelo DAU para implementar a Lei nº 

12.305/10, entre as quais cabe ressaltar: 

 Apoio aos  Estados e Municípios para elaboração dos Planos Estaduais, Municipais 

e Intermunicipais de gestão integrada de resíduos sólidos, em conformidade com a referida Lei , 

que ainda entrou em vigência em 2012 o inciso que determina a exigência de apresentação do 

plano na captação de recursos federais voltados para a gestão de resíduos . O apoio foi efetivado 

por meio de contratos de repasses operacionalizados pela Caixa Econômica Federal.  

 Apoio aos Municípios na elaboração de Planos de Coleta seletiva, visando planejar 

a operacionalização da coleta seletiva, de forma preferencial com inclusão dos Catadores de 

materiais recicláveis, tendo em vista que a Lei determina somente o envio de rejeitos para a 

disposição final e com isso, os municípios terão que implantar coleta seletiva. O apoio foi 

efetivado por meio de contratos de repasses operacionalizados pela Caixa Econômica Federal.  

 Funcionamento dos grupos de trabalho do Comitê interministerial da política 

Nacional de Resíduos Sólidos – CI, criado por meio do Decreto 7404/2010 com inicio dos 

trabalhos em 2011. Foram criados 05 grupos de trabalho quais sejam: GT01 – Implementação e 

acompanhamento dos Planos de Resíduos Sólidos, inclusive o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, instalado em 28 de junho de 2011, grupo este que encerrou os seus trabalhos, relativos ao 

Plano Nacional, em fevereiro de 2012, com a entrega da proposta do Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, já incorporadas as contribuições das Audiências e Consultas Públicas, ao Comitê 

Interministerial e que , por determinação do CI assumiu a tarefa de subsidiar a elaboração do 

SINIR – Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos; GT02 – Recuperação 

Energética dos Resíduos Sólidos Urbanos, instalado em 08 de dezembro de 2011, grupo este que 

se encerrou em abril de 2012, com a apresentação dos subsídios para os Ministérios de Meio 

Ambiente, das Cidades e de Minas e Energia redigirem a proposta de normativo interministerial, 

que após reuniões entre as Secretarias dos três Ministérios enviou a prposta para o gabinete da 
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Ministra do Meio Ambiente em agosto de 2012 ; GT03: Linhas de financiamento, creditícias e 

desoneração tributária de produtos recicláveis e reutilizáveis, instalado em 08 de dezembro de 

2011 e que ficou ativo durante todo o ano de 2012; GT04 – Resíduos Perigosos (Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Perigosos e descontaminação de Áreas Órfãs, que foi instalado em 

fevereiro de 2012 e ficou ativo durante todo o ano; GT05 – Educação Ambiental, que por decisão 

do CI, foi criado em 2012.  

 Concepção do SINIR: o Portal do Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos 

Sólidos foi colocado no ar em dezembro de 2012, sendo este o primeiro modulo elaborado e que 

será completado pelos  módulos de bancos de dados em 2013 e georeferenciamento em 2014.  

 Elaboração da ferramenta de calculo do excedente hídrico, elaborado por meio de 

parceria com o INMET, para ser usado na tomada de decisões na construção de projetos para a 

implantação de aterros de pequeno porte. Este dispositivo está disponível no portal do SINIR.  

 Promoção do curso de EAD, em parceria com a embaixada Britânica e ICLEI com 

base no guia “PLANOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: MANUAL DE 

ORIENTAÇÃO, APOIANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS: DO NACIONAL AO LOCAL, em parceria com o ICLEI/Brasil, com o 

apoio da Embaixada Britânica. Desta forma, a SRHU/MMA espera contribuir com os entes 

federativos no setor de resíduos sólidos, no sentido de criar as condições para que eles possam 

cumprir seus papéis no desafio de alcançar as ousadas metas estabelecidas na Lei nº 12.305/10 e 

no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2011, foi elaborado o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos e o desdobramento natural desta ação é que todos os entes da federação desenvolvam, 

com participação da sociedade, planos de gestão capazes de equacionar o enfrentamento da 

questão dos resíduos sólidos nos seus respectivos territórios, estabelecendo as estratégias 

gerenciais, técnicas, financeiras, operacionais, urbanas e socioambientais para que todos os 

lixões do país possam ser eliminados até 2014 e melhorar os indicadores de coleta seletiva, 

logística reversa, reciclagem e compostagem. O plano estevem em 2012 em processo de 

apreciação pelos conselhos indicados no Decreto 7404/2010. 

 Foram discutidas, no âmbito da Casa Civil  02 propostas de programas, sendo: (1) 

prover aos municípios de infraestrutura adequada com vistas à eliminação dos lixões, cujos 

objetivos específicos são a implantação de unidades licenciadas de disposição final em aterros 

sanitários, podendo estar combinada com unidades de triagem e compostagem e unidades de 

digestão acelerada da fração orgânica dos resíduos; o encerramento dos lixões; a recuperação 

ambiental de áreas degradadas por lixões; a provisão complementar de infraestrutura e 

equipamentos para a coleta seletiva regular de material reciclável e a indução à minimização e ao 
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aproveitamento econômico dos resíduos. (2) ampliação da reciclagem, com os seguintes 

objetivos específicos: redução do volume de resíduos sólidos dispostos em aterros sanitários; 

apoio à implementação da coleta seletiva e da logística reversa; estímulo à inclusão social e 

produtiva de catadores de materiais recicláveis no ciclo da coleta seletiva e reciclagem; 

mobilização dos diversos setores da sociedade visando à produção e o consumo sustentáveis; 

garantia em médio prazo da valorização energética dos resíduos sólidos.  

 Acompanhamento da execução dos convênios firmados com estados e municípios; 

contratou diversos estudos e produtos para subsidiar, principalmente, os trabalhos da Secretaria e 

dos entes federados; realizou reuniões com os estados e municípios objetivando garantir a plena 

execução dos objetos pactuados, conforme determinam os órgãos de Controle Interno e Externo; 

participou de eventos internacionais, como instrumentos de intercâmbio e capacitação; participou 

efetivamente das discussões do Plano Nacional de Saneamento Básico.  

 Por último, cabe um destaque para as ações relacionadas a logística reversa: 

Entre os conceitos introduzidos em nossa legislação ambiental pela Política Nacional 

de Resíduos Sólidos - Lei Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto Nº 

7.404, de 23 de dezembro de 2010 - estão a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, a logística reversa e o acordo setorial. 

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: é o “conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem 

como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 

ciclo de vida dos produtos, nos termos da lei.” 

A logística reversa é “instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação.” A Lei Nº 12.305/2010 dedicou especial atenção à 

Logística reversa e definiu três diferentes instrumentos que poderão ser usados para a sua 

implantação: regulamento, acordo setorial e termo de compromisso. 

Acordo setorial é um “ato de natureza contratual firmado entre o poder público e 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. 

O Decreto Nº 7.404 de 23/12/2010 que regulamentou a PNRS ratificou a relevância 

dada pela Lei à logística reversa e criou o “Comitê Orientador para a Implantação de Sistemas de 
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Logística Reversa” - CORI - um órgão deliberativo para decisões no âmbito do governo federal 

sobre o assunto. O CORI é presidido pelo MMA que desempenha, também, as funções de 

secretaria executiva, e é composto por mais outros quatro ministérios que detêm poder de voto: 

MDIC, MAPA, MF e MS. As reuniões do Comitê, conforme estabelecido em seu regimento 

interno, podem ser ordinárias, que são quadrimestrais, ou extraordinárias – que podem ser 

convocadas sempre que necessário. 

Em 17/02/2011 o CORI teve a sua reunião de instalação, ocasião em que foi decidido 

que as cadeias de logística reversa preexistentes à Política Nacional de Resíduos Sólidos, quais 

sejam, Embalagens de Agrotóxicos, Pneus, Pilhas e Baterias e Óleos Lubrificantes, teriam 

posterior processo de revisão e discussão de acordo setorial. Na ocasião, foi aprovada a criação de 

05 GTTs: Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista, Embalagens 

Plásticas de Óleos Lubrificantes, Embalagens em Geral, Equipamentos Eletroeletrônicos e 

Medicamentos. 

Durante o ano de 2012 o departamento de Ambiente Urbano coordenou os GTTs de 

Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista e de embalagens em geral. 

Além disso, exerceu a função de secretaria executiva do CORI, acompanhando o andamento de 

todos os GTT, tomando as providências para as convocações de reunião do CORI, publicação de 

deliberações e dos editais de chamamento dos sistemas de logística reversa. A seguir detalhamento 

dos trabalhos de cada GTT. 

Logística Reversa de Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes 

O GTT de Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes concluiu seus trabalhos em 

agosto de 2011, tendo como resultado a Minuta do Edital de Chamamento para o Acordo Setorial 

de Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes e a aprovação do Estudo de Viabilidade Técnica e 

Econômica para Implantação da Logística Reversa. O Edital de Chamamento ficou em consulta no 

período de dezembro de 2011 a fevereiro de 2012, sendo apresentadas duas propostas de acordo, 

que após diversas reuniões com os setores proponentes foi acordada uma proposta, que foi 

aprovada pelo CORI na sua reunião de 12/04/2012, e está sendo encaminhada para consulta 

pública . O acordo setorial foi assinado em 19 de dezembro de 2012. 

Logística Reversa de Embalagens em Geral  

O GTT de Embalagens em Geral realizou sua última reunião em março de 2012 

obtendo como resultado a Minuta do Edital de Chamamento para o Acordo Setorial de 

Embalagens em Geral e a aprovação do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para 

Implantação da Logística Reversa. 
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A referida minuta de edital foi aprovada pelo CORI em reunião realizada do dia 

12/04/2012, quando o  Comitê recepcionou o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. O 

edital de chamamento foi publicado no D.O.U de 05/07/2012 contendo um prazo de 180 dias para 

o recebimento de propostas de acordo setorial. Esse prazo foi definido na reunião do CORI de 

12/04/2012. Em janeiro de 2013 o MMA recebeu 4 propostas de acordo setorial : Coalisão 

representada pelo Cempre, A4.3. ABIVIDRO (fabricantes de vidro), PROLATA reciclagem (um 

braço da Associação Brasileira de Embalagem de Aço - Abeaço) e ABREPET (recicladores de 

PET).  As propostas estão sendo analisadas na tentativa de compatibilização e serão encaminhadas 

ao CORI para deliberação. Com o texto do Acordo Setorial aprovado o mesmo será colocado em 

consulta pública.  

Como desafios para a implementação da logística reversa nesta cadeia específica, 

podemos citar: (i) a necessidade de integração entre estados, municípios e iniciativa privada com 

vistas a concretizar o Acordo Setorial;  (ii) a efetivação de parcerias para viabilizar a participação 

dos catadores de materiais recicláveis com vistas a sua inclusão social como preconiza a PNRS; e 

(iii) a organização de um sistema capaz de abranger os vários tipos de materiais utilizados nas 

embalagens agregando toda a diversidade dos setores envolvidos.   

Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes e de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz 

Mista 

O GTT de Lâmpadas Fluorescentes e de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz 

Mista concluiu seus trabalhos em setembro de 2011, tendo como resultado a Minuta do Edital de 

Chamamento para o Acordo Setorial de Lâmpadas Fluorescentes e de Vapor de Sódio e 

Mercúrio e de Luz Mista e a aprovação do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para 

Implantação da Logística Reversa. Aminuta de edital foi aprovada pelo CORI em reunião 

realizada do dia 12/04/2012, quando o Comitê também recepcionou o Estudo de Viabilidade 

Técnica e Econômica. O edital de chamamento foi publicado em 05/07/2012 contendo um prazo 

de 120 dias para apresentação de propostas. Em novembro de 2012 recebemos duas propostas de 

acordo setorial da ABILUMI e ABILUXI que estão sendo analisadas e discutidas buscando a 

compatibilização 

Logística Reversa de Equipamentos Eletroeletrônicos 

O GTT de Equipamentos Eletroeletrônicos, contratou, em março de 2012, 

consultoria especializada para elaboração de estudos de viabilidade técnica para a logística reversa 

dessa cadeia. Em dezembro de 2012 foi apresentada ao CORI a minuta de edital de chamamento 

para elaboração de propostas de acordo setorial. O Edital foi publicado em fevereiro de 2013 com 

prazo de 120 dias para apresentação de propostas. 
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Logística Reversa de  Medicamentos 

 

O GTT de Descarte de Medicamentos aguarda finalização de estudos de viabilidade 

técnica para que se dê prosseguimento ao processo de implantação dos seus sistemas de logística 

reversa. Na última reunião do CORI foi definido que até março de 2013 devem estar concluídos o 

tanto o estudo, quanto o edital de chamamento do acordo setorial.  

 

SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA   EM IMPLANTAÇÃO -  PNRS 

 

Produtos Situação Atual Previsão de Publicação do 

Acordo Setorial 

Embalagens Plásticas 

de Óleos Lubrificantes 

Acordo assinado em 

19/12/2012 

Publicado no DO.U em 07 

de fevereiro de 2013. 

Lâmpadas de Vapor de 

Sódio e Mercúrio e de 

Luz Mista 

Edital publicado em 

05/07/2012. Duas 

propostas já recebidas. 

Consulta Pública – 

Prevista para junho/2013 

julho a outubro de 2013 

Embalagens em Geral Edital publicado em 

05/07/2012. Quatro 

propostas recebidas em 

02/01/2013. Consulta 

pública prevista para 

julho/2013. 

setembro a  dezembro de 

2013 

Produtos 

Eletroeletrônicos 

Edital de Chamamento 

publicado – 13/02/2013 

outubro 2013 a fevereiro de 

2014 

Descarte de 

Medicamentos 

Elaboração  de  Estudo  

de  Viabilidade e Minuta 

de Edital (GTT) prevista 

para maio/2013 

janeiro de 2014 a maio 2014 

 

   

Para além da gestão de resíduos sólidos, o Departamento de Ambiente Urbano 

cumpriu em 2012 outras ações, voltadas às suas atribuições para a Gestão Ambiental Urbana de 

forma mais abrangente. Realizaram-se atividades como o I Encontro dos Municípios com o 

Desenvolvimento Sustentável (EMDS), promovido em março de 2012 pela Frente Nacional dos 

Prefeitos e teve como parceiros o Ministério do Meio Ambiente, a Confederação Nacional dos 

Municípios e a Associação Brasileira de Municípios. A participação do DGAU/SRHU no EMDS 

consistiu em promover o debate em torno das ações pertinentes à agenda ambiental municipal. 

 Para tanto, foi articulada a apresentação do Painel 3: Qualidade Ambiental Urbana e 

Desenvolvimento Sustentável, para balizar a inclusão da perspectiva da Sustentabilidade 

Ambiental Urbana na gestão municipal. Além do Painel, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 



 

36 

 

promoveu a exposição e premiação da 2ª edição do Prêmio Boas Práticas em Sustentabilidade 

Ambiental Urbana, que contou com 124 experiências inscritas, das quais 16 foram encaminhadas 

para premiação e 9 receberam menção honrosa, todas publicadas pelo DEGAU em junho de 2012, 

como estratégia de destacar municípios com experiências bem sucedidas, valorizando e 

estimulando os avanços no desenvolvimento de cidades sustentáveis. Desta forma, o I EMDS foi 

um momento propício para levar a agenda ambiental para a gestão municipal, aproximando o 

Governo Federal dos municípios, para estabelecerem e colocarem em prática a pauta da 

Sustentabilidade Ambiental Urbana. 

Em maio de 2012 foi firmado contrato com a Fundação Universidade de Brasília para 

o “Levantamento da cobertura vegetal e dos corpos d'água existentes em áreas efetivamente 

urbanizadas e periurbanas de 732 municípios brasileiros selecionados". O estudo está sendo feito a 

partir da realização de serviços técnicos especializados para elaboração do estudo mediante 

utilização e processamento de imagens de satélite. Os municípios foram selecionados com a 

utilização de critérios tais como: porte populacional; representatividade quanto à inserção nos 

diferentes Biomas do país; localização em regiões metropolitanas (RM); municípios com áreas 

sujeitas a desastres; localização em áreas de influência de empreendimentos de relevante impacto 

socioambiental; municípios sede da Copa de 2014; e disponibilidade das imagens de satélite 

requeridas.  

No ano de 2012 foi apresentada parte do Produto 1, que se constitui na elaboração de 

metodologia para produção das bases cartográficas geo-referenciadas; delimitação dos perímetros 

dos setores censitários urbanos e aglomerado rural de extensão urbana; mapeamento dos limites 

municipais; mapeamento de Unidades de Conservação. O estudo em questão servirá para além da 

produção de dados primários no levantamento do estado atual da cobertura vegetal e dos corpos 

d'água em área urbana, mas será de extrema importância para o monitoramento dessas áreas, 

servindo de subsídios à tomada de decisão, especialmente em áreas vulneráveis, de risco e 

prioritárias para a proteção da qualidade ambiental urbana. 

 

2. PARTE A, Item 2 – Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações 
 

2.1. Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada 

 
A estratégia do Planejamento 2012 do Departamento de Revitalização de Bacias 

Hidrográficas baseia-se nos Objetivos e Metas prioritárias estabelecidas no PPA 2012-2015, sob 

responsabilidade desta Unidade, a serem apresentados a seguir: 
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Programa 2026: Conservação e Gestão de Recursos Hídricos 

 . Objetivo Estratégico (0665) - Promover a revitalização de bacias hidrográficas por 

meio de ações de recuperação, preservação e conservação que visem o uso sustentável dos 

recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais e à melhoria da disponibilidade de 

água em quantidade e qualidade. 

INICIATIVAS META PRODUTO META  

PREVISTA 

META 

ALCANÇADA 

02H1 - Preservação, conservação, 

recuperação e uso sustentável dos 

recursos naturais em Bacias 

Hidrográficas 

02H2 - Preservação, conservação, 

recuperação e uso sustentável dos 

recursos naturais na Bacia do São 

Francisco 

Revitalizar 

sub-bacias 

hidrográficas 

 

 

 

Sub-bacia com 

intervenção 

realizada 

10 04 

     

Programa 2069: Segurança Alimentar e Nutricional 

 . Objetivo Estratégico (0614) - Garantir o acesso à água para populações rurais de 

forma a promover qualidade e quantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional. 

 

INICIATIVA META PRODUTO 

META 

FÍSICA 

PREVISTA 

META 

ALCANÇADA 

02E6 - Instalação, recuperação 

e gestão de sistemas de 

dessalinização adequados às 

populações difusas do 

semiárido 

Implantar sistemas 

coletivos 

dessalinizadores de 

água em 

comunidades rurais 

 

Sistema 

implantado 
240 240 

 

O Departamento de Recursos Hídricos orienta seu planejamento com base no Plano 

Nacional de Recursos Hídricos e no Programa 2026: Conservação e Gestão de Recursos Hídricos 

do PPA 2012-2015, cujos temas são de responsabilidade desta Unidade, conforme apresentado a 

seguir: 

OBJETIVO: 0646 - Coordenar a formulação, o planejamento e a avaliação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, em articulação com os Estados, com a política ambiental e com as 

demais políticas setoriais, considerando a necessária participação da sociedade. 

 

INICIATIVAS META 
META PREVISTA 

no PPA 2012-2015 

META ALCANÇADA 

2012 
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02G9 - Apoio ao 

desenvolvimento do 

Plano Nacional de 

Recursos Hídricos e dos 

Planos Estaduais de 

Recursos Hídricos, em 

articulação com os 

planejamentos setoriais 

02GA - Formulação da 

Política Nacional de 

Recursos Hídricos e 

definição de estratégias 

para a sua 

implementação, em 

articulação com entes do 

Singreh e envolvendo a 

participação da 

sociedade. 

02GB - Gestão das 

águas subterrâneas em 

articulação com as 

unidades federadas 

02GC - Inserção 

geopolítica do Brasil 

nos temas relacionados 

aos recursos hídricos 

Apoiar a elaboração de 

Planos Estaduais de 

Recursos Hídricos 

6 3 

Implantar o Sistema de 

Gerenciamento do Plano 

Nacional de Recursos 

Hídricos (SIGEOR/PNRH) 

1 - 

Qualificar 30.000 pessoas 

para participarem do 

processo de formulação da 

Política Nacional de 

Recursos Hídricos 

30.000 Em fase de verificação 

 

OBJETIVO: 0663 - Instituir instrumentos de apoio técnico e institucional para 

promover a integração do Planejamento e da gestão dos recursos hídricos com a formulação e 

implementação das Políticas, Planos e Programas dos principais setores relacionados com vistas a 

assegurar os usos múltiplos de forma sustentável. 

 

INICIATIVAS META 
META PREVISTA 

no PPA 2012-2015 

META ALCANÇADA 

2012 

02GW - Elaboração e 

disponibilização de 

estudos, planos e 

instrumentos de apoio 

técnico às Políticas 

Públicas com 

interferência nos 

recursos hídricos  

02GX - Estabelecimento 

de estratégias para 

implementação dos 

Planos de Recursos 

Hídricos e integração 

com as demais Políticas 

Públicas, planos e 

programas relacionados 

a recursos hídricos 

Definir áreas sujeitas à 

restrição de uso, com vistas 

à proteção dos recursos 

hídricos, em 5 bacias 

hidrográficas prioritárias 

5 

Em fase de articulação 

estudos na Bacia do rio 

Paranaíba 

Desenvolver coeficientes 

técnicos de uso da água 

para 3 setores usuários 

(indústria, irrigação e 

saneamento) 

3 
1 estudo elaborado para 

o setor irigação 

Desenvolver o 

detalhamento de 2 

programas previstos em 

planos de bacia para apoiar 

sua  implementação e 

orientar as políticas 

públicas relacionadas aos 

recursos hídricos 

2 - 
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O Departamento, também, contribui na implementação do Programa 2040 Gestão de 

Riscos e Resposta a Desastres, dentro do OBJETIVO: 0169 - Promover a prevenção de desastres 

com foco em municípios mais Suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por 

meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e 

implantação de intervenções estruturais e emergenciais. 

OBJETIVO 0319 - Ampliar o acesso aos serviços de manejo de resíduos sólidos 

urbanos de forma ambientalmente adequada, induzindo a gestão consorciada dos  serviços e a 

inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis.  

INICIATIVAS META 
META PREVISTA 

no PPA 2012-2015 

META ALCANÇADA 

2012 

00ZE - Apoio e fomento 

às associações, 

cooperativas e redes de 

cooperação de catadores 

de materiais recicláveis 

por meio de formação, 

assessoria técnica, 

infraestrutura e logística 

em unidades de coleta, 

triagem, processamento 

e comercialização de 

resíduos 

 

00ZG - Fortalecimento 

do poder público para a 

gestão regionalizada dos 

serviços de resíduos 

sólidos urbanos 

 

00ZH - Implementação 

de sistemas de coleta 

seletiva de resíduos 

sólidos urbanos 

Apoio a 150 municípios 

para implantação de 

programas de coleta seletiva 

150 37 

Capacitar e fortalecer a 

participação na coleta 

seletiva de 60 mil catadores 

60 0 

Fomento a constituição e 

implementação de 120 

consórcios públicos com a 

atuação em resíduos sólidos 

120 09 

Fomento e fortalecimento 

de 600 

cooperativas/associações e 

redes de cooperação de 

catadores de materiais 

recicláveis para atuação na 

coleta seletiva e nas cadeias 

da reciclagem 

600 80 

Incrementar 100 redes de 

comercialização de 

materiais recicláveis 

coletados pelas associações 

de catadores 

 

100 26 

Viabilizar infraestrutura 

para 350 mil catadores 
350 Proposta em elaboração 

 

OBJETIVO 0342 - Promover a implementação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos com ênfase na reestruturação das cadeias produtivas, na integração das associações, 
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cooperativas e redes de cooperação de catadores, na estruturação do planejamento do setor, no 

gerenciamento de áreas contaminadas e na inovação tecnológica respeitando as peculiaridades 

regionais. 

 

INICIATIVAS META 
META PREVISTA 

no PPA 2012-2015 

META ALCANÇADA 

2012 

010G - Desenvolver 

novas tecnologias 

voltadas para atender os 

princípios da não 

geração, redução, 

reutilização, 

reciclagem e 

tratamento dos 

resíduos sólidos 

 

010H - Elaboração, 

implementação e 

monitoramento da 

Política Nacional de 

Resíduos Sólidos 

 

010I - Fortalecimento da 

gestão local dos 

resíduos sólido 

 

010J - Implementação 

de práticas de produção 

e consumo sustentável 

 

 

 010L - Promoção de 

monitoramento de áreas 

contaminadas por 

resíduos e recuperação 

de áreas órfãs 

contaminadas 

08 (oito) Acordos Setoriais 

de cadeias produtivas 

implementados 

08 01 

20 Estados com inventário 

de áreas contaminadas 

disponibilizado 

20 Em elaboração 

Elaborar 27 Planos de 

Resíduos Sólidos em todos 

os estados e no Distrito 

Federal 

27 19 

Elaborar o Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos 
01 Elaborado  

Elevar para 20% o 

percentual de municípios 

brasileiros com reciclagem 

de resíduos sólidos 

implantada 

20 - 

Implantar Planos de Gestão 

Integrada de Resíduos 

Sólidos (PGIRS) em 35% 

dos municípios do país 

35% 09% 

Sistema de Informação de 

Resíduos Sólidos 

implantado 

01 
Implantada primeira 

fase que é o portal 

 

O objetivo 319 possui três eixos principais que são a inclusão socioeconômica dos 

catadores, a gestão consorciada dos resíduos sólidos e o apoio para a implantação da coleta 

seletiva. Os três eixos têm impacto direto sobre o efetivo encerramento dos lixões até o final de 

2014, de acordo com os termos da Lei 12.305/2010. 

O Programa Temático 2054 - Planejamento Urbano, constante do PPA 2012-2016 e de 

responsabilidade do Ministério das Cidades, reflete a preocupação do governo também com a 

gestão ambiental urbana, uma vez que estabelece Metas a serem cumpridas pelo Departamento de 

Ambiente Urbano, dentro de dois Objetivos específicos: o 0321 e o 0322. O Eixo deste Programa 
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trata da gestão, da infraestrutura e do PAC, tendo como macrodesafio e expansão da infraestrutura 

produtiva, urbana e social de qualidade. 

Objetivo 0322 - Promover a implementação de instrumentos de planejamento urbano 

municipal e interfederativo para o desenvolvimento urbano sustentável com redução de 

desigualdades sociais. 

INICIATIVAS META 
META PREVISTA 

no PPA 2012-2015 

META ALCANÇADA 

2012 

00ZP - Instituição do 

planejamento urbano 

municipal e 

interfederativo para o 

desenvolvimento 

sustentável com redução 

de desigualdades sociais 

e melhoria da qualidade 

ambiental 

Instituição de instrumentos 

de gestão ambiental em 

municípios que atendam ao 

menos um dos seguintes 

critérios: possuir altos 

índices de crescimento 

demográfico, estar 

localizado em área de 

influência de 

empreendimentos de 

grande impacto ambiental 

ou ter sido atingido por 

desastres naturais 

não se aplica 

98 boas práticas em 

gestão ambiental 

selecionadas, sendo  25 

premiadas e divulgadas 

em âmbito nacional  

 

Objetivo 0324 - Promover a regularização fundiária urbana como forma de ampliação 

do acesso à terra urbanizada e de redução da pobreza urbana, combinando ações de fortalecimento 

institucional e de implementação de processos de regularização fundiária urbana. 

INICIATIVAS META 
META PREVISTA 

no PPA 2012-2015 

META ALCANÇADA 

2012 

00ZM - Implantação de 

parques, áreas verdes ou 

projetos urbanos em 

áreas urbanas de 

preservação permanente 

ou de valor histórico, 

paisagístico e cultural 

Desenvolvimento de 

projetos de parques e áreas 

verdes de domínio público 

ou projetos urbanos em 

áreas de preservação 

permanente (APP) ou áreas 

urbanas de valor histórico, 

paisagístico e cultural em 

municípios 

pertencentes aos Grupos 1 

e 2 do Programa de 

Aceleração do Crescimento 

(PAC) e em municípios 

que possuam áreas de 

expansão urbana e/ou de 

mananciais, bem como 

áreas de preservação 

permanente (APP's) 

ameaçadas de 

ocupação irregular 

Não se aplica 

Levantamento da 

cobertura vegetal e 

dos corpos d'água 

existentes em áreas 

efetivamente 

urbanizadas e 

periurbanas de 732 

municípios brasileiros 

selecionados 
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A AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 MD – Monitoramento, Apoio e Elaboração de 

Projetos de Parques em Áreas Protegidas em Zonas Urbanas, de responsabilidade de apuração 

deste Departamento, é embasada no OBJETIVO 0321, que se refere à promoção de 

“transformações urbanísticas estruturais em territórios de especial interesse em áreas urbanas para 

efetivar as funções sociais da cidade e da propriedade por meio de projetos urbanos integrados.” 

Tem como INICIATIVA a “implantação de parques, áreas verdes ou projetos urbanos em áreas 

urbanas de preservação permanente ou de valor histórico, paisagístico e cultural.” 

Tem por FINALIDADE “apoiar Estados, Distrito Federal e Municípios na elaboração 

e implementação de projetos de parques e de áreas verdes de domínio público ou de projetos 

urbanos que promovam a valorização e preservação do patrimônio ambiental, histórico, 

paisagístico, turístico e cultural, bem como o uso sustentável dos recursos naturais e a melhoria 

das condições socioambientais em zonas urbanas.” 

De acordo com sua DESCRIÇÃO, a Ação de refere ao “apoio a ações de elaboração e 

implementação de projetos que tenham como objetivo oferecer à população urbana parques e áreas 

verdes de domínio público com infraestrutura, mobiliário urbano e equipamentos de lazer e afins; 

elaboração de documentos de referência para o desenvolvimento dos projetos; capacitação e 

estudos técnicos; e apoio aos municípios na captação de recursos com fontes financiadoras, no 

estabelecimento de parcerias público-privadas e na captação de compensações ambientais devidas, 

visando a efetiva implementação dos projetos elaborados.” 

A ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO é a seguinte: “municípios atendidos com o 

apoio à elaboração e implementação de projetos de parques, áreas verdes de domínio público ou 

projetos urbanos em áreas de preservação permanente e em áreas de valor histórico, paisagístico, 

turístico e cultural em zonas urbanas.” 

Para a IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO está previsto o “apoio direto ou em parceria 

com estados e municípios envolvidos, garantida a participação da população local bem como dos 

órgãos locais e regionais de gestão ambiental e entidades da sociedade civil. Elaboração de 

contratos de repasse, convênios, contratação direta ou via descentralização”. 

A META a ser cumprida trata do “desenvolvimento de projetos de parques e áreas 

verdes de domínio público ou projetos urbanos em áreas de preservação permanente (APP) ou 

áreas urbanas de valor histórico, paisagístico e cultural em municípios pertencentes aos Grupos 1 e 

2 do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e em municípios que possuam áreas de 

expansão urbana e/ou de mananciais, bem como áreas de preservação permanente (APP's) 

ameaçadas de ocupação irregular.” A DESCRIÇÃO DE TAL META é a seguinte: “o universo de 

municípios a ser perseguido por esta meta compreende os pertencentes aos Grupos 1 e 2 do 
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Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e municípios que possuam áreas de expansão 

urbana e/ou de mananciais, bem como áreas de preservação permanente (APP's) ameaçadas de 

ocupação irregular. Em 2011 esse recorte abrangia 160 municípios prioritários.” 

Foi elaborado o Edital do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) para a 

realização de Chamada Pública para a execução de Parques Fluviais na Bacia Hidrográfica do rio 

São Francisco. Uma vez que o Edital envolvia diversos outros atores, não foi possível a sua 

publicação em 2012. Além disso, foram abertos dois Programas no SICONV para atendimento a 

Emendas Parlamentares, sendo uma delas a proposta de Implantação de Borboletário no 

Municipio de Santo André/SP não estava de acordo com as especificações do Programa e não 

pôde ser atendido e, na outra, o município não encaminhou proposta. 

Já a AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 MC – Apoio à Gestão Ambiental Urbana, de 

responsabilidade de apuração deste Departamento, é baseada no Objetivo 0322, que trata de 

“promover a implementação de instrumentos de planejamento urbano municipal e interfederativo 

para o desenvolvimento urbano sustentável com redução de desigualdades sociais.” A 

INICIATIVA se refere à “instituição do planejamento urbano municipal e interfederativo para o 

desenvolvimento sustentável com redução de desigualdades sociais e melhoria da qualidade 

ambiental.” 

A FINALIDADE desta Ação é a de “apoiar Estados, Distrito Federal e Municípios na 

elaboração e implementação da Política Ambiental Urbana, em consonância com a legislação 

aplicável e de forma articulada com as demais políticas urbanas.” 

Sua descrição aponta para o “apoio à criação de instâncias de gestão integrada e 

participativa das políticas ambiental e urbana, especialmente em áreas de expansão urbana, de 

mananciais e de áreas de preservação permanente (APPs); capacitação em gestão ambiental 

urbana; inserção de variáveis ambientais na política urbana; melhoria da qualidade ambiental dos 

projetos habitacionais; promoção de estudos técnicos, cursos à distância e oficinas de trabalho a 

serem realizados por meio de convênios com instituições de pesquisa, universidades e 

organizações da sociedade civil; participação, promoção e realização de eventos.” 

Como ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO tem-se: “Estados, Distrito Federal e 

Municípios atendidos com o apoio à elaboração e implementação de instrumentos de Gestão 

Ambiental Urbana.” 

A fim de IMPLEMENTAR A AÇÃO está previsto a “articulação institucional, 

estabelecimento de ações diretas e parcerias com os entes federados, entidades da sociedade civil, 

universidades, institutos de pesquisa e fomento para a promoção e realização de eventos técnicos; 

promoção de estudos técnicos; cursos à distância; oficinas de trabalho; elaboração de publicações 
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e material de divulgação. Os contratos poderão ser efetivados via contratos de repasse, convênios, 

contratação direta ou via”. 

A META a ser cumprida trata da “instituição de instrumentos de gestão ambiental em 

municípios que atendam ao menos um dos seguintes critérios: possuir altos índices de crescimento 

demográfico, estar localizado em área de influência de empreendimentos de grande impacto 

ambiental ou ter sido atingido por desastres naturais.” Como DESCRIÇÃO DESTA META tem-

se: “O universo de municípios a ser perseguido por esta meta deve atender ao menos um dos 

seguintes critérios: possuir alto índice de crescimento demográfico, estar localizado em área de 

influência de empreendimentos de grande impacto ambiental ou ter sido atingido por desastres 

naturais. Em 2011 esse recorte abrangia 800 municípios prioritários.” 

Está sendo realizado estudo pela Fundação Universidade de Brasília para o 

“Levantamento da cobertura vegetal e dos corpos d'água existentes em áreas efetivamente 

urbanizadas e periurbanas de 732 municípios brasileiros selecionados". Tais municípios abrangem 

mais de 50% da população brasileira, o que fará com o estudo produza dados primários inéditos 

no Brasil, que proporcionará o levantamento do estado atual da cobertura vegetal e do entorno dos 

corpos d'água em área urbana e perurbana em todo o País. Esta será uma ferramenta importante 

para a gestão ambiental urbana, notadamente para servir de subsídios à tomada de decisão e para o 

monitoramento dessas áreas, especialmente em áreas vulneráveis, de risco e prioritárias para a 

proteção da qualidade ambiental urbana. Devido indisponibilidade das imagens de satélite, pelo 

MMA, o estudo foi adiado para 2013, razão pela qual ainda não foram mapeados os municípios 

selecionados. 

2.2. Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos 

 
 Para atingir os objetivos estratégicos do Programa de Revitalização , priorizou-se a 

continuidade dos projetos/acões em andamento e dos compromissos assumidos.  

Destaca-se como gargalo ao andamento das ações prioritárias do Programa de 

Revitalização de Bacias Hidrográficas o contingenciamento de aproximadamente 65% dos 

recursos previstos para este Programa. 

Para tanto, a estratégia estabelecida para o Programa de Revitalização, além da 

transferência de recursos para apoiar os projetos prioritários, buscou fortalecer a articulação 

institucional e atuação do Departamento de Revitalização, a partir da implementação de ações 

de forma integrada entre as diversas instituições envolvidas que atuam no âmbito das bacia 

hidrográfica do rio São Francisco. Nesta linha cita-se a: 
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1. Consolidação da articulação do DRB com o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do São Francisco, com a realização de Oficina Conjunta de Avaliação das Ações 

do Programa de Revitalização, em parceria com o CBHSF. 

2. Articulação com o Fundo Nacional de Meio Ambiente para elaboração do 

Edital de Proteção e Recuperação de Nascentes, que visa  lançar um chamamento público, em 2013 

a fim de desencadear amplamente projetos de proteção das principais nascentes do rio São 

Francisco.  

3. Elaboração de Termo de Referência que subsidiará o planejamento das ações 

futuras do PRSF, no âmbito do Programa Interáguas. O Interáguas é financiado com recursos do 

Acordo de Empréstimo 8074-BR, celebrado com o Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento – BIRD, e caracteriza-se pela assistência técnica, com foco voltado ao 

planejamento, à gestão, ao fortalecimento institucional, à elaboração de estudos e projetos, dentro do 

contexto intersetorial de utilização da água. 

4.  A proposta de atualização do Decreto s/n de 5 de junho de 2001, que dispõe  

sobre o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - PRSF e cria 

o seu Comitê Gestor. A proposta foi elaborada, em conjunto com os parceiros do Programa de 

Revitalização, com o intuito de fortalecer e potencializar a articulação intergovernamental no 

âmbito da bacia hidrográfica do rio São Francisco.  

O Programa Água Doce (Objetivo Estratégico 0614), a partir de 2010, orienta sua 

estratégia de ação a partir dos Planos Estaduais de Implementação e Gestão do Programa Água 

Doce que têm como meta atender um quarto da população rural do Semiárido até 2019, ou 

seja, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas em 10 anos. As ações iniciam-se  a partir dos 

municípios mais críticos em cada estado e naquelas áreas mais suscetíveis ao processo de 

desertificação. Para isso foram definidos critérios técnicos para atender primeiramente quem 

mais precisa. Assim, os municípios com menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), 

altos percentuais de mortalidade infantil, baixos índices pluviométricos e com dificuldade de 

acesso aos recursos hídricos serão os primeiros a serem contemplados pelos planos. Para isso, 

foi desenvolvido o Índice de Condição de Acesso à Água do Semiárido (ICAA) a partir do 

cruzamento dos indicadores acima citados.  

A SRHU/MMA, enquanto órgão da administração direta responsável pela formulação 

da Política e da coordenação estratégica, cabe, além de estudos e ações estruturantes, a ação 

política de articulação inter e intra institucional, intersetorial e social que visem à indução da 

implementação das Prioridades do PNRH e da Política Nacional de Recursos Hídricos. 
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Nesse contexto algumas medidas para implementar ações previstas vêm sendo 

executadas, a exemplo das propostas encaminhadas pelo DRH/SRHU ao Programa 

INTERÁGUAS; a articulação com o Fundo Nacional do Meio Ambiente para apoiar à 

implementação de prioridades do PNRH, especialmente relacionadas à elaboração de Planos 

Estaduais de Recursos Hídricos, uma das metas do PPA 2012-2015. Entretanto, avalia-se a 

necessidade de uma maior atenção para que se cumpra uma agenda mínima nesse processo, 

para a qual se reforça a necessidade de recomposição e fortalecimento do quadro de 

servidores, bem como dos limites orçamentários. Os recursos previstos para UJ garantem 

apenas a continuidade de trabalhos anteriores e a manutenção do funcionamento do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos.  

Uma dificuldade encontrada foi a falta de capacidade técnica na elaboração dos 

projetos e preenchimento do SICONV, muitas vezes a inadimplência dos municípios no CAUC, 

para elaboração dos convênios e planos de resíduos sólidos, a estratégia utilizada foi a elaboração 

de manuais e cartilhas orientadoras para facilitar a elaboração dos planos.  

Outro problema enfrentado ainda com os contratos de repasse é a definição da 

responsabilidade de análise dos planos de resíduos. Foi firmado uma contrato de prestação de 

serviço com a Caixa Econômica Federal para análise, acompanhamento e aprovação dos planos de 

trabalho no SICONV, porém na prática isso não ocorreu da forma que o Ministério pretendia. 

Assim a contratação dos municípios não teve a celeridade requerida. 

Conforme o art 47 do decreto 7.404/2010, a Proposta de Plano Nacional de Resíduos 

sólidos deverá ser apreciada pelas seguintes instâncias, após submissão a audiências e consulta  

públicas:  Conselhos das Cidades, CONAMA, CNRH, CNS e Conselho de Políticas Agrícolas.  A 

proposta foi apreciada por todos os conselhos citados com exceção do de políticas agrícolas, por 

falta de atividade desse conselho. Está na Casa civil a minuta de decreto que permite ao Ministro 

da Agricultura deliberar Ad-referedum do Conselho. A minuta do decreto sobre Plano Nacional 

está pronta e esperando esta definição para prosseguir nos tramites.  

 Foi discutido nos períodos do segundo semestre de 2011 e no primeiro semestre de 

2012 o programa de apoio aos Municípios para implantação de aterros sanitários e coleta seletiva. 

Essa discussão foi efetivada no Fórum Direitos e Cidadania da Secretaria Geral da Presidência. Os 

programas foram denominados Brasil sem lixão e Recicla Brasil, em que o primeiro seria de 

responsabilidade do Ministério das Cidades e o segundo de responsabilidade do MMA, no entanto 

esses programas ainda não foram aprovados. 

Já no campo da logística reversa o desafio está a simplificação dos procedimentos de 

licenciamento dos pontos de coleta até o transporte até os galpões de triagem , chamada de 
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logística reversa primária. Além disso detectou-se a necessidade de ajuste nos procedimentos de 

importação para inclusão de procedimentos de controle prévio que garanta a participação dos 

importadores no sistema de logística reversa para garantir o equilíbrio do mercado. O Ministério 

do Meio Ambiente juntamente com outros membros do Comitê Orientador da Logística Reversa 

estão trabalhando para resolução desses problemas.  

Para o cumprimento da Ação Orçamentária 20 MC – Apoio à Gestão Ambiental 

Urbana, foram desenvolvidas as seguintes atividades em 2012: 

  - Foi realizada a segunda edição do "Prêmio Boas Práticas em Sustentabilidade 

Ambiental Urbana–2012" - Chamada Pública SRHU/MMA Nº 001/2012; 

  - Foi feita a exposição das 98 experiências selecionadas para julgamento referentes 

ao "Prêmio Boas Práticas em Sustentabilidade Ambiental Urbana – 2012" no "Encontro dos 

Municípios com o Desenvolvimento Sustentável" realizado pela Frente Nacional dos Prefeitos 

(FNP) com apoio da SRHU/MMA;  

  - As experiências premiadas no "Prêmio Boas Práticas em Sustentabilidade 

Ambiental Urbana – 2012" foram publicadas, com lançamento na Semana do Meio Ambiente da 

Câmara dos Deputados, com tiragem de 5 mil exemplares, sendo que em 2012 foram distribuídas 

mais de 3 mil, em eventos promovidos por parceiros, com temáticas ligadas à sustentabilidade 

ambiental urbana, bem como os que tiveram como público alvo, os municípios; 

  - Foi contratado estudo para o "Levantamento da Cobertura Vegetal e dos Corpos 

D'água de 732 municípios brasileiros selecionados", que servirá de importante subsídio à tomada 

de decisão, especialmente em âmbito municipal, em áreas vulneráveis, de risco e prioritárias para 

a proteção da qualidade ambiental urbana. Pela indisponibilidade das imagens de satélite, pelo 

MMA, o estudo ficou prejudicado em 2012, não tendo sido mapeado nenhum dos 732 municípios 

selecionados de forma consistente; 

  - Foi elaborado Edital do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) para o 

desenvolvimento de estratégias de articulação de instrumentos de Gestão Territorial, tais como: 

Plano Diretor, Planos da Orla, Plano Metropolitano, Planos de Bacia e ZEE. Uma vez que o Edital 

dependia da aprovação do Conselho Gestpr do FNMA, envolvendo diversos atores, não foi 

possível a sua publicação em 2012; 

  - Foi elaborado Edital para a contratação de estudo para a Definição de Indicadores 

de Sustentabilidade Ambiental Urbana, considerando as diversas tipologias de cidades e biomas 

brasileiros; 

  - Foi elaborado Edital para a elaboração de conteúdo para a Capacitação de 

Municípios sobre Sustentabilidade Ambiental Urbana – Áreas Verdes, para Ensino à Distância; 



 

48 

 

  - Foi realizada a adequação do Estudo realizado em 2011: Estado da Arte e 

Diretrizes para Cidades Sustentáveis, para servir de subsídios às discussões sobre Cidades 

Sustentáveis a serem desenvolvidas pelo Departamento de Ambiente Urbano; 

  - Foi realizada a tradução do Panorama da Biodiversidade Urbana, em parceria com 

a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB-PNUMA). 

 Para o cumprimento da Ação Orçamentária 20 MD – Monitoramento, Apoio e Elaboração 

de Projetos de Parques em Áreas Protegidas em Zonas Urbanas, foram desenvolvidas as seguintes 

atividades em 2012: 

  - Foi elaborado o Edital do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) para a 

realização de Chamada Pública para a execução de Parques Fluviais na Bacia Hidrográfica do rio 

São Francisco. Uma vez que o Edital envolvia diversos outros atores, não foi possível a sua 

publicação em 2012; 

  - Foi elaborado o Edital para a contratação de estudo para o Desenvolvimento de 

Diretrizes Ambientais para a Elaboração de Projetos de Parques e Áreas Verdes Urbanas; 

  - Foi aberto Programa no SICONV para atendimento à Emenda Parlamentar para a 

Implantação de Borboletário no Municipio de Santo André/SP , no entanto o objeto não estava de 

acordo com o Programa e não pôde ser atendido; 

  - Foi aberto Programa no SICONV para atendimento à Emenda Parlamentar para 

Monitoramento, Apoio e Elaboração de Projetos de Parques em Áreas Protegidas em Zonas 

Urbanas direcionada ao município de Trindade-GO, no entanto o município não encaminhou 

proposta. 

 

2.3. Execução do Plano de Metas ou de Ações 

 

A meta em 2012 para o Objetivo Estratégico 0665 foi a revitalização de 10 sub-

bacias, sendo, prioritariamente, 6 sub-bacias na Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, 1 na 

BH dos rios Tocantins/Araguaia, 2 na BH do Alto Paraguai e 1 na BH do rio Paraíba do Sul. No 

entanto o contingenciamento de aproximadamente 65 % dos recursos orçamentários para este 

Objetivo impossibilitou o atingimento das metas estipuladas em sua totalidade para o ano de 2012, 

sendo possível apoiar com transferência de recursos  projetos para revitalização em 04 sub-bacias, 

03 na Bacia Hidrográfica do rio São Francisco e 1 na BH do Alto Paraguai, conforme resultados 

explicitados a seguir: 

  Continuidade da parceria com o Ministério Público Estadual da Bahia, cujo 

projeto tem como meta fortalecer os Sistemas Municipais de Meio Ambiente em 54 municípios 

integrantes da Bacia do Rio São Francisco na Bahia, promovendo a realização de diagnóstico e 
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acompanhamento da estruturação desses sistemas, notadamente, com foco nas atividades de 

educação ambiental, fiscalização e, licenciamento, bem como por meio de orientações aos gestores 

públicos para correta e adequada atuação nessas atividades, visando a adequação de práticas que 

atendam a uma efetiva revitalização da Bacia do São Francisco;  

 Continuidade de apoio às atividades realizadas pelo Centro de Recuperação 

de Áreas Degradadas – CRAD na região do Alto São Francisco, em parceria com a Universidade 

Federal de Lavras – UFLA, que além de dar orientações aos técnicos e aos produtores rurais da 

região de abrangência, coube ao CRad em 2012: difundir a necessidade de proteção dos 

remanescentes florestais e implantação de projetos de recuperação; promover cursos de 

capacitação técnica, com vistas a regatar, também, as experiências práticas de reflorestamentos 

feitas pela população local; implantar e difundir modelos demonstrativos de restauração de 

ambientes florestais; e promover trabalho de articulação interinstitucional, em busca de novas 

parcerias; 

 Continuidade do Projeto de Pesca no Médio São Francisco, a partir da 

caracterização do setor pesqueiro na cidade de São Francisco – MG a fim de implementar e 

difundir uma política de uso compartilhado e racional dos recursos naturais da região.  A gestão 

dos recursos pesqueiros é uma ferramenta imprescindível para a gestão do uso sustentável desses 

recursos, frente aos diversos impactos ambientais que afetam a bacia do São Francisco;  

 Na bacia do Alto Paraguai, em parceria com o IMASUL, a AGRAER e o 

Estado do Mato Grosso do Sul apoio ao projeto de capacitação da população pertencente à bacia 

hidrográfica do rio Taquari, visando assegurar sustentabilidade e continuidade dos projetos “Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para a sub-bacia do rio Taquari”, “Implantação da Rede 

de Viveiros na sub-bacia do rio Taquari” e “Plano de Recuperação de Áreas Degradadas da sub-

bacia do rio Taquari”, em execução no Estado. A capacitação que será feita por meio de diversos 

cursos garantirá à população um melhor conhecimento ambiental das diversas áreas que os outros 

projetos já estão atuando.   

Dessa forma os resultados demonstram que os recursos alocados foram otimizados a 

partir das parcerias a fim de contribuir para minimizar a degradação ambiental e recuperar o regime 

natural dos recursos hídricos, bem como melhorar a qualidade de vida da população que reside na 

bacia do São Francisco. 

Com relação a meta em 2012 para o Objetivo Estratégico 0614, foram repassados 

recursos para os Estados da BA, CE, PI e MG, para implantação de 240 sistemas coletivos 

dessalinizadores de água em comunidades rurais. Como resultados deste ano, iniciou-se nestes 

Estados o processo de contratação das empresas que irão realizar o Diagnóstico Técnico 
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Ambiental das comunidades a serem beneficiadas pelo Programa Água Doce e da melhor 

opção de abastecimento das áreas selecionadas. A execução da fase de diagnóstico está 

dividida em duas etapas. Na primeira etapa são realizadas as visitas em campo para o 

levantamento das informações que comporão os diagnósticos socioambientais e técnicos das 

comunidades potencialmente beneficiárias. A partir desses dados são selecionadas as 

comunidades que serão beneficiadas pelos sistemas de dessalinização e que farão parte da 

segunda etapa. Nessa segunda etapa são obtidas as informações para o dimensionamento dos 

sistemas de dessalinização, como por exemplo, por meio da realização dos testes de vazão dos 

poços em que serão instalados os equipamentos e elaborados os projetos de cada comunidade.   

Por meio dos trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Recursos Hídricos 

(DRH), a SRHU/MMA responde pela coordenação político-estratégica da Agenda de recursos 

hídricos, e a ANA como parceira na execução da Política, bem como no controle, regulação e 

fiscalização.  Esta mesma lógica se observa no desenvolvimento do Programa 2026 – 

Conservação e Gestão dos Recursos Hídricos, PPA Federal 2012-2015. As ações desse 

Programa são executadas tanto pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - 

SRHU, quanto pela Agência Nacional de Águas - ANA. 

O Departamento de Recursos Hídricos atua de forma direta no Objetivo 0646, 

cujas metas para o período 2012-2015 são: i. Apoiar a elaboração de 6 Planos Estaduais de 

Recursos Hídricos; ii. Implantar o Sistema de Gerenciamento do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos (SIGEOR/PNRH); iii.  Qualificar 30.000 pessoas para participarem do processo de 

formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos.   

Esse conjunto formado pelo Objetivo, Metas e Iniciativas contribuem para a 

implementação das ações prioritárias voltadas ao pleno funcionamento do CNRH, à 

coordenação política da gestão das águas subterrâneas e superficiais, assim como do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos, relativas aos Programas e Subprogramas: I - Estudos 

Estratégicos sobre Recursos Hídricos; II - Desenvolvimento Institucional da Gestão Integrada 

de Recursos Hídricos - GIRH no Brasil; III. 6 – Planos de recursos hídricos e enquadramento 

de corpos hídricos em classes de uso; IV - Desenvolvimento tecnológico, capacitação, 

comunicação e difusão de informações em gestão integrada de recursos hídricos; VIII – 

Programa Nacional de Águas Subterrâneas e XIII – Gerenciamento Executivo, Monitoramento 

e Avaliação do PNRH.  

Realizando uma análise situacional desse conjunto, entende-se que em 2012 

avançou-se na articulação com os Estados para o planejamento dos recursos hídricos, 

considerando os processos necessários ao alcance da meta "Apoiar a elaboração de 6 Planos 
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Estaduais de Recursos Hídricos - PNRHs". Por meio de reuniões e ação de capacitação para 

orientar a elaboração dos termos de referência para a contratação de projetos para a elaboração 

dos PERHs intensificou a relação do MMA com os Estados do AM, AP, GO, ES, MA, PA e 

RO, com vistas à articulação entre as esferas de planejamento de recursos hídricos (nacional, 

estadual e das bacias hidrográficas). Espera-se que em 2013 sejam firmados convênios do 

MMA com 2 Estados, para o repasse de recursos com vistas à elaboração dos projetos de 

PERH, sendo que os Estados do MA e RO, em razão da qualidade técnica dos projetos 

apresentados, foram selecionado pelo FNMA. Também é prevista a contratação de empresa 

para elaboração dos PERHs de Goiás e do Espírito Santo, por meio do Programa Interáguas. 

Em relação à Meta de qualificar 30.000 pessoas para participarem do processo de formulação 

da Política Nacional de Recursos Hídricos, em 2012 foram desenvolvidas diversas ações 

formativas para a capacitação. Os dados do alcance e os resultados obtidos por esses processo 

formativos ainda estão em processo de consolidação.  

O DRH também colabora na implementação do Objetivo 0663 cujas metas 

previstas para são: i. Definir áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos 

recursos hídricos, em 5 bacias hidrográficas prioritárias;  ii. Desenvolver coeficientes técnicos 

de uso da água para 3 setores usuários (indústria, irrigação e saneamento); iii. Desenvolver o 

detalhamento de 2 programas previstos em planos de bacia para apoiar sua implementação e 

orientar as políticas públicas relacionadas aos recursos hídricos.  

Em uma análise situacional desse Objetivo e das metas a ele associada, pode-se 

destacar o estudo da matriz de coeficientes técnicos de usos da água para os setores de 

indústria e agricultura irrigada, finalizada em 2012, e já está sendo utilizado como subsídio 

para as Contas Econômicas Ambientais da Água em parceria com a Agência Nacional de Água 

e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É prevista a contratação de consultoria 

especializada para construir os parâmetros necessários para subsidiar realização do termo de 

referência da pesquisa que terá como produto final uma matriz de coeficiente técnico de 

consumo da água para o setor de saneamento.  

Quanto à participação nos colegiados de recursos hídricos (Conselhos Estaduais e 

Comitês de Bacias) para a o exercício da representação do MMA, a participação foi quase 

nula, uma vez que não houve recursos suficientes para tanto, tendo sido a opção da SRHU 

pelo custeio da reuniões do CNRH e suas Câmaras Técnicas. 

Em uma proposta de “agenda transversal da água no Governo Federal”, o 

Departamento de Recursos Hídricos participa, ainda, do Programa 2040 - Gestão de Riscos e 

Resposta a Desastres, de responsabilidade do Ministério das Cidades, implementando a Ação 
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20M5 - Ação Execução de Intervenções Estruturais Objetivando a Prevenção, Mitigação e 

Recuperação Ambiental de Áreas Afetadas pelas Enxurradas. Essa ação está atrelada ao 

objetivo 0169. Em 2012 iniciou-se tratativas com a Universidade de Minas Gerais para 

realizar estudos em 3 municípios recorrentemente afetados por eventos hidroclimáticos 

críticos, visando à tomada de decisão. Realizaram-se, também, reuniões com a ANA, para 

definir as linhas de atuação, evitando assim sobreposição de atividades. Apesar desse 

Programa prevê uma quantia significativa de recursos, os valores alocados para a Ação 20M5 

são pouco expressivos frente ao desafio dado.  

Visando o fortalecimento da cadeia produtiva dos recicláveis, com a inclusão 

socioeconômica dos catadores, algumas ações realizadas em 2012 se destacaram. Com a 

publicação do Decreto 7619/11 sobre o IPI presumido, que reduz o IPI dos produtos que utilizem 

materiais recicláveis comprados das cooperativas de catadores de materiais recicláveis ocorreu 

uma facilitação na comercialização destes materiais, aumentando seu valor de mercado.  Foram 

apoiados 323 empreendimentos relacionados as cooperativas de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis. Foram amparadas também 26 redes de comercialização de materiais 

recicláveis coletados pelas associações de catadores, abarcando 531 empreendimentos. No que 

tange à gestão da política de inclusão dos catadores, 2012 foi um ano de transição e mudanças na 

coordenação do Comitê Interministerial para a Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 

Materiais reutilizáveis e Recicláveis – CIISC, onde a coordenação que estava com o MDS, em 

conjunto com o MMA, passou para a Secretaria Geral da Presidência da Republica. 

Com a sensibilização dos gestores públicos sobre a necessidade de serem elaborados 

os Planos de Resíduos Sólidos, houve um considerável avanço nas iniciativas de manejo dos 

resíduos sólidos, sobretudo quanto à gestão consorciada. Dados da MUNIC/IBGE (Pesquisa de 

Informações Básicas sobre Municípios) retrataram o avanço, nos últimos anos, do número de 

consórcios intermunicipais de saneamento básico: entre 2008 e 2011 dobrou o numero de 

municípios que dispõem deste instrumento de gestão, passando de 6% para 12% dos municípios. 

Esse movimento tem sido favorecido pela política federal de apoio do governo federal, que induz 

pequenos municípios a se consorciarem para terem acesso a recursos para implantação dos 

sistemas de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos.  

No âmbito da coleta seletiva, estão em fase de análise 50 propostas de municípios para 

celebração de contratos de repasse visando a elaboração dos Planos de Coleta Seletiva . Outra 

ação importante foi a capacitação de catadores para fortalecimento da coleta seletiva, feita pelos 

Estados com apoio da União. Foram apoiados 25 Estados, beneficiando 32.459 pessoas 

diretamente. 
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Um desafio para o alcance de maiores avanços nas metas de reciclagem e de 

estruturação dos catadores é o déficit de investimentos nestes segmentos.   

O objetivo 342 aponta para a implantação das ferramentas da Lei 12305/10 e  para isto 

o Decreto 7404/10 criou o  Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos que  

aprovou, após amplo processo participativo, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Plano é 

elemento de grande  importância  para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

No âmbito do Comitê também foram formuladas duas proposta normativas para 

definição de instrumentos previstos na Política Nacional: uma com os critérios para a recuperação 

energética dos resíduos sólidos urbanos e a outra para recuperação de áreas degradadas órfãs. Foi 

proposto ainda termo de referência sobre os planos de gerenciamento destas áreas órfãs. 

O Governo Federal continuou apoiando estados e municípios na elaboração dos Planos 

de Resíduos Sólidos, através dos contratos de repasse celebrados. Foram contratados 19 Planos 

Estaduais de Resíduos Sólidos, incluindo o Plano Distrital do DF. Nos anos de 2011 e 2012 foram 

apoiados 343 Planos de Resíduos (entre Planos de Gestão Integrada e de Coleta Seletiva) e 14 

Planos Intermunicipais.  

O Portal do SINIR foi lançado, sendo esta uma importante ferramenta de gestão da 

informação para a política. Outro ponto de destaque foram as oficinas de discussão a respeito da 

gestão dos resíduos nas cidades sede da Copa de 2014. 

O Comitê Orientador para a Implantação de Sistemas de Logística Reversa (Cori) 

aprovou o texto consolidado do acordo setorial para embalagens plásticas de óleo lubrificante. 

Além disso, encontram-se em  análise pelo Cori as propostas de acordo setorial para lâmpadas, 

eletroeletrônicos e embalagens. Estes acordos são importantes instrumentos da estratégia para a 

implantação da logística reversa no país. 

Um dos grandes desafios para avançar na implementação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos é a necessidade de maior articulação intragovernamental, com o setor privado e 

com o terceiro setor.  

No tema de áreas contaminadas o Ministério do Meio Ambiente conseguiu firmar um 

contrato com a USP, por meio de um projeto de cooperação internacional BRA 08/G302 para 

realização de um curso presencial e à distância para os OEMAs.  Esse projeto internacional tem 

por objeto a gestão e eliminação de um dos poluentes orgânicos persistentes proibidos pela 

Convenção de Estocolmo chamado PCB- Bifenilas Policlorada, e possibilitou que fizéssemos uma 

sinergia para identificação das áreas contaminadas com esse poluente e capacitação dos OEMAS. 

Esse  curso tem o objetivo de capacitar os órgãos estaduais de meio ambiente na identificação dos 
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valores de referência de qualidade do solo, para posterior identificação das áreas contaminadas e 

em técnicas de gerenciamento. 

A Ação Orçamentária 20 MD – Monitoramento, Apoio e Elaboração de Projetos de 

Parques em Áreas Protegidas em Zonas Urbanas tem como META a ser cumprida o 

“desenvolvimento de projetos de parques e áreas verdes de domínio público ou projetos urbanos 

em áreas de preservação permanente (APP) ou áreas urbanas de valor histórico, paisagístico e 

cultural em municípios pertencentes aos Grupos 1 e 2 do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e em municípios que possuam áreas de expansão urbana e/ou de mananciais, 

bem como áreas de preservação permanente (APP's) ameaçadas de ocupação irregular.” A 

DESCRIÇÃO DE TAL META é a seguinte: “o universo de municípios a ser perseguido por esta 

meta compreende os pertencentes aos Grupos 1 e 2 do Programa de Aceleração do Crescimento - 

PAC e municípios que possuam áreas de expansão urbana e/ou de mananciais, bem como áreas 

de preservação permanente (APP's) ameaçadas de ocupação irregular. Em 2011 esse recorte 

abrangia 160 municípios prioritários.” 

 A Ação Orçamentária 20 MC – Apoio à Gestão Ambiental Urbana tem como 

META ser cumprida a “instituição de instrumentos de gestão ambiental em municípios que 

atendam ao menos um dos seguintes critérios: possuir altos índices de crescimento demográfico, 

estar localizado em área de influência de empreendimentos de grande impacto ambiental ou ter 

sido atingido por desastres naturais.” Como DESCRIÇÃO DESTA META tem-se: “O universo 

de municípios a ser perseguido por esta meta deve atender ao menos um dos seguintes critérios: 

possuir alto índice de crescimento demográfico, estar localizado em área de influência de 

empreendimentos de grande impacto ambiental ou ter sido atingido por desastres naturais. Em 

2011 esse recorte abrangia 800 municípios prioritários.” 

O estudo que está sendo realizado pela Fundação Universidade de Brasília para o 

“Levantamento da cobertura vegetal e dos corpos d'água existentes em áreas efetivamente 

urbanizadas e periurbanas de 732 municípios brasileiros selecionados". Tais municípios abrangem 

mais de 50% da população brasileira, o que fará com o estudo produza dados primários inéditos 

no Brasil, que proporcionará o levantamento do estado atual da cobertura vegetal e do entorno dos 

corpos d'água em área urbana e perurbana em todo o País. Esta será uma ferramenta importante 

para a gestão ambiental urbana, notadamente para servir de subsídios à tomada de decisão e para o 

monitoramento dessas áreas, especialmente em áreas vulneráveis, de risco e prioritárias para a 

proteção da qualidade ambiental urbana. 
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  2.4. Indicadores               

Os Objetivos Estratégicos 0665 e 0614 não possuem indicadores constante no PPA 

2012-2015.  

Acrescenta-se que levando em consideração as diversas ações realizadas 

diretamente pelo Programa de Revitalização (Objetivos Estratégico 0665), será contratada em 

2013 consultoria para desenvolver indicadores (quantitativos e qualitativos) compatíveis no 

intuito de avaliar e monitorar as ações de revitalização em andamento e as serem 

desenvolvidas. 

Os indicadores para os Objetivos Estratégicos 0646 e 0663, sob a responsabilidade 

do DRH, estão vinculados de forma global ao Programa 2026 – Conservação e Gestão de 

Recursos Hídricos. Esses indicadores são monitorados pela Agência Nacional de Águas e 

dizem respeito ao: percentual do território com comitês interestaduais instalados; percentual 

do território com planos de bacias interestaduais elaborados; percentual da extensão de rio em 

situação ruim, péssima, ou razoável – Qualidade da água; relação percentual entre vazão total 

outorgada e vazão total para atendimento aos usos consuntivos (demanda existente estimada) – 

Regulação; uso dos recursos hídricos - percentual da extensão de rio onde a relação demanda / 

disponibilidade hídrica é preocupante, crítica ou muito crítica. 

Está prevista para 2013 a construção de indicadores de monitoramento das 22 

prioridades do PNRH para o próximo quadriênio, em conjunto com a Agência Nacional de 

Águas.  

Os Objetivos Objetivos 0321 e 0322 também não possuem indicadores constantes 

no PPA 2012-2015. 

O que tange ao Programa de Resíduos Sólidos, somente o Objetivo 0342 - Promover a 

implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos com ênfase na reestruturação das cadeias 

produtivas, na integração das associações, cooperativas e redes de cooperação de catadores, na 

estruturação do planejamento do setor, no gerenciamento de áreas contaminadas e na inovação 

tecnológica respeitando as peculiaridades regionais, possue indicadores constante no PPA. Esses 

indicadores estão relacionados com: Número de cooperativas ou associações de catadores; 

Percentual de municípios com coleta seletiva organizada através de cooperativas ou associações; 

Percentual de municípios com iniciativas de coleta seletiva; Número de catadores ligados a 

cooperativas ou associações; Quantidade de resíduos sólidos recebidos por dia em lixões; 

Quantidade de resíduos sólidos recebidos por dia em aterros controlados; Quantidade de resíduos 
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sólidos recebidos por dia em aterros sanitários; Taxa de recuperação de materiais recicláveis 

(exceto matéria orgância e rejeitos) em relação à quantidade total (rdo+ rpu) coletada. 

 

3 PARTE A, Item 3 – Estrutura de Governança e de Autocontrole de 

Gestão 

3.1. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 

3.1.1. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos da UJ (Quadro A.3.1) 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 
SEREM AVALIADOS 

VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à 
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu 
funcionamento. 

   x  

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por 
todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da 
unidade.  

   x  

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.   x   

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.   x   

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão 
postos em documentos formais. 

  x   

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos 
funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na 
elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de 
ética ou conduta. 

    x 

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de 
definições claras das responsabilidades. 

    x 

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da 
competência da UJ. 

    x 

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos 
resultados planejados pela UJ. 

    x 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.   x   

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos 

objetivos e metas da unidade. 
  x   

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou 

externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a 

identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a 

consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

  x   

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de 

informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos 

níveis da gestão.  
  x   
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14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar 

mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos 

ambientes interno e externo. 

  
x

x 
  

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem 

tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à 

tomada de decisão. 
  x   

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
   x  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar 

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais 

ressarcimentos.  
    x 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.    x   

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para 

diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente 

estabelecidas. 
  x   

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 
   x  

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao 

nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
  x   

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis 

e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 
   x  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, 

documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas 

adequadas. 
   x  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de 

qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões 

apropriadas. 

    x 

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é 

apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. 
    x 

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos 

diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das 

responsabilidades de forma eficaz. 
   x  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos 

da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a 

sua estrutura. 
    x 

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para 

avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 
   x  

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e 

efetivo pelas avaliações sofridas. 
   x  

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de 

seu desempenho. 
    x 
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Análise Crítica: 

Na avaliação dos elementos a maioria das afirmativas não são passíveis de avaliação, pois alguns 

mecanismos não são de governabilidade da UJ, no entando a relação e a assessibilidade para a 

melhor gestão dos trabalhos são consideradas de forma adequada para as necessidades da UJ. 

  

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não 

observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado 

no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado 

no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no 

contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no 

contexto da UJ. 

 

4 PARTE A, item 4, do Anexo II da DNnº 119, de 18/01/2012 

4.1. Programação e Execução da Despesa Orçamentária e Financeira 

 
Neste item iremos tratar de forma textual sobre os programas que a Secretaria de 

Recursos Hídricos e Ambiente Urbano tem responsabilidade de preenchimento dos objetivos no 

Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento do Governo Federal – SIOP, cujos 

departamentos são responsáveis pela execução conforme descrições relacionadas abaixo. 

Cabe esclarecer que os quadros A.4.1(programa de governo constante do PPA – 

Temática), A.4.2 (objetivos de programa temático de responsabilidade da UJ) e A.4.3 (iniciativas 

de programa temático de responsabilidade da UJ) não seraá possivel apresentar as informações 

quanto a execução orçamentária e finaceira, visto que  responsabilidade da execução também é de 

competências de outros órgãos e ainda os sistemas disponíveis para a verificação das informações  

SIOP  e SIAFI GERENCIAL não apresentam esse nível de detalhamento. 

 

4.1.1. Departamento de Recursos Hídricos 

 

Por meio dos trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Recursos Hídricos 

(DRH), a SRHU/MMA responde pela coordenação político-estratégica da Agenda de recursos 

hídricos, tendo o CNRH como a instância máxima deliberativa do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e a ANA como parceira na execução da 

Política, bem como no controle, regulação e fiscalização.  Esta mesma lógica se observa no 
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desenvolvimento do Programa 2026 – Conservação e Gestão dos Recursos Hídricos, PPA Federal 

2012-2015. As ações desse Programa são executadas tanto pela Secretaria de Recursos Hídricos e 

Ambiente Urbano - SRHU, quanto pela Agência Nacional de Águas - ANA. 

O Departamento de Recursos Hídricos atua de forma direta no Objetivo 0646 – 

“Coordenar a formulação, o planejamento e a avaliação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, em articulação com os Estados, com a política ambiental e com as demais políticas 

setoriais, considerando a necessária participação da sociedade”. As metas vinculadas ao Objetivo 

0646 para o período 2012-2015 são: i. Apoiar a elaboração de 6 Planos Estaduais de Recursos 

Hídricos; ii. Implantar o Sistema de Gerenciamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos 

(SIGEOR/PNRH); iii.  Qualificar 30.000 pessoas para participarem do processo de formulação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos.   

Ainda vinculada a esse objetivo estão as Iniciativas 02GA - Formulação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e definição de estratégias para a sua implementação, em 

articulação com entes do Singreh e envolvendo a participação da sociedade;  02G9 - Apoio ao 

desenvolvimento do Plano Nacional de Recursos Hídricos e dos Planos Estaduais de Recursos 

Hídricos, em articulação com os planejamentos setoriais; 02GB - Gestão das águas subterrâneas 

em articulação com as unidades federadas; · 02GC - Inserção geopolítica do Brasil nos temas 

relacionados aos recursos hídricos. 

Esse conjunto formado pelo Objetivo, Metas e Iniciativas contribuem para a 

implementação das ações prioritárias voltadas ao pleno funcionamento do CNRH, à coordenação 

política da gestão das águas subterrâneas, superficiais, fronteiriça e transfronteiriças, assim como 

do Plano Nacional de Recursos Hídricos, relativas aos Programas e Subprogramas: I - Estudos 

Estratégicos sobre Recursos Hídricos; II - Desenvolvimento Institucional da Gestão Integrada de 

Recursos Hídricos - GIRH no Brasil; III. 6 – Planos de recursos hídricos e enquadramento de 

corpos hídricos em classes de uso; IV - Desenvolvimento tecnológico, capacitação, comunicação e 

difusão de informações em gestão integrada de recursos hídricos; VIII – Programa Nacional de 

Águas Subterrâneas e XIII – Gerenciamento Executivo, Monitoramento e Avaliação do PNRH.  

Realizando uma análise situacional desse conjunto, entende-se que em 2012 avançou-

se na articulação com os Estados para o planejamento dos recursos hídricos, considerando os 

processos necessários ao alcance da meta "Apoiar a elaboração de 6 Planos Estaduais de Recursos 

Hídricos - PNRHs". Por meio de reuniões e ação de capacitação para orientar a elaboração dos 

termos de referência para a contratação de projetos para a elaboração dos PERHs intensificou a 

relação do MMA com os Estados do AM, AP, GO, ES, MA, PA e RO, com vistas à articulação 

entre as esferas de planejamento de recursos hídricos (nacional, estadual e das bacias 
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hidrográficas). Espera-se que em 2013 sejam firmados convênios do MMA com 2 Estados, para o 

repasse de recursos com vistas à elaboração dos projetos de PERH, sendo que os Estados do MA e 

RO, em razão da qualidade técnica dos projetos apresentados, foram considerados prioritários pelo 

Conselho Deliberativo do FNMA. Também é prevista a contratação de empresa para elaboração 

dos PERHs de Goiás e do Espírito Santo, por meio do Programa Interáguas. Em relação à Meta de 

qualificar 30.000 pessoas para participarem do processo de formulação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, em 2012 foram desenvolvidas diversas ações formativas para a capacitação. 

Os dados do alcance e os resultados obtidos por esses processo formativos ainda estão em 

processo de consolidação. Como maior dificuldade para o cumprimento do objetivo pode ser 

citada a redução do número de técnicos da Gerência de Apoio ao CNRH, que resultou numa 

menor frequência na realização de reuniões de Câmaras Técnicas e, consequentemente, na redução 

do número de deliberações pelo Plenário do CNRH. 

O DRH também colabora na implementação do Objetivo 0663 – “Instituir 

instrumentos de apoio técnico e institucional para promover a integração do Planejamento e da 

gestão dos recursos hídricos com a formulação e implementação das Políticas, Planos e Programas 

dos principais setores relacionados com vistas a assegurar os usos múltiplos de forma sustentável”. 

As metas previstas para esse Objetivo são: i. Definir áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à 

proteção dos recursos hídricos, em 5 bacias hidrográficas prioritárias;  ii. Desenvolver coeficientes 

técnicos de uso da água para 3 setores usuários (indústria, irrigação e saneamento); iii. 

Desenvolver o detalhamento de 2 programas previstos em planos de bacia para apoiar sua 

implementação e orientar as políticas públicas relacionadas aos recursos hídricos. As iniciativas 

vinculadas são a 02GW - Elaboração e disponibilização de estudos, planos e instrumentos de 

apoio técnico às Políticas Públicas com interferência nos recursos hídricos; e a 02GX - 

Estabelecimento de estratégias para implementação dos Planos de Recursos Hídricos e integração 

com as demais Políticas Públicas, planos e programas relacionados a recursos hídricos. 

Realizando uma análise situacional desse Objetivo e das metas a ele associada, pelo 

DRH, pode-se destacar o estudo da matriz de coeficientes técnicos de usos da água para os setores 

de indústria e agricultura irrigada, finalizada em 2012, e já está sendo utilizado como subsídio 

para as Contas Econômicas Ambientais da Água em parceria com a Agência Nacional de Água e o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É prevista a contratação de consultoria 

especializada para a construir os parâmetros necessários para subsidiar realização do termo de 

referência da pesquisa que terá como produto final uma matriz de coeficiente técnico de consumo 

da água para o setor de saneamento.  
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Em uma proposta de “agenda transversal da água no Governo Federal”, o 

Departamento de Recursos Hídricos participa, ainda, do Programa 2040 - Gestão de Riscos e 

Resposta a Desastres, de responsabilidade do Ministério das Cidades, implementando a Ação 

20M5 - Ação Execução de Intervenções Estruturais Objetivando a Prevenção, Mitigação e 

Recuperação Ambiental de Áreas Afetadas pelas Enxurradas. Essa ação está atrelada ao objetivo 

0169 – “Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais Suscetíveis a 

inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e 

ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e 

emergenciais”. O DRH iniciou, em 2012, tratativas com a Universidade de Minas Gerais para 

realizar estudos em 3 municípios recorrentemente afetados por eventos hidroclimáticos críticos, 

visando à tomada de decisão. Realizaram-se, também, reuniões com a ANA, para definir as linhas 

de atuação, evitando assim sobreposição de atividades. Apesar desse Programa prevê uma quantia 

significativa de recursos, os valores alocados para a Ação 20M5 são pouco expressivos frente ao 

desafio dado. 
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Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2026 

Título Conservação e Gestão de Recursos Hídricos 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) 

Fontes de Recursos 

Valores do Exercício 2012 

a) Valor Remanescente (d – e) e) Previsto no 

PPA 
f) Fixado na LOA 

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 308.920 23.840.419 

1.556.213 b) Outras Fontes 623 0,00 

c) Subtotais (a + b) 309.544 23.840.419 

d) Valor Global Previsto no PPA 1.865.757 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)        

Despesa Empenhada 
Despesa 

Liquidada 

Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Processados Não Processados 

2.059.887 819.837 0,00 

 

0,00 819.837 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo Gerenciamento 

0646 

Coordenar a formulação, o planejamento e a 

avaliação da Política Nacional de Recursos Hídricos, 

em articulação com os Estados, com a política 

ambiental e com as demais políticas setoriais, 

considerando a necessária participação da sociedade. 

Ministério do Meio Ambiente 

0650 

Promover a integração e o aprimoramento dos 

instrumentos de Regulação, e Gestão dos recursos 

hídricos, com vistas a proporcionar os usos 

múltiplos da água, de forma sustentável. 

Ministério do Meio Ambiente 

0662 

Promover a consolidação e a estruturação técnicas e 

institucionais dos entes envolvidos no Sistema 

Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, 

com foco nas instâncias de representação colegiada e 

órgãos gestores estadual. 

Ministério do Meio Ambiente 
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0663 

Instituir instrumentos de apoio técnico e 

institucional para promover a integração do 

Planejamento e da gestão dos recursos hídricos com 

a formulação e implementação das Políticas, Planos 

e Programas dos principais setores relacionados com 

vistas a assegurar os usos múltiplos de forma 

sustentável. 

Ministério do Meio Ambiente 

0665 

Promover a revitalização de bacias hidrográficas por 

meio de ações de recuperação, preservação e 

conservação que visem o uso sustentável dos 

recursos naturais, a melhoria das condições 

socioambientais e à melhoria da disponibilidade de 

água em quantidade e qualidade. 

Ministério do Meio Ambiente 

 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2040 

Título Gestão de Riscos e Resposta a Desastres 

Órgão Responsável  

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) 

Fontes de Recursos 

Valores do Exercício 2012 

b) Valor Remanescente (d – e) g) Previsto no 

PPA 
h) Fixado na LOA 

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 0,00 200.000 

0,00 b) Outras Fontes 0,00 0,00 

c) Subtotais (a + b) 0,00 200.000 

d) Valor Global Previsto no PPA  

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)        

Despesa Empenhada 
Despesa 

Liquidada 

Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Processados Não Processados 

200.000 0,00 0,00 

 

200.000 0 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo Gerenciamento 

0602 
Expandir e difundir o mapeamento geológico-

geotécnico com foco nos municípios 
Ministério de Minas e Energia 
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recorrentemente afetados por inundações, 

enxurradas e deslizamentos para orientar a ocupação 

do solo. 

0587 

Expandir o mapeamento de áreas de risco com foco 

em municípios recorrentemente afetados por 

inundações, erosões marítimas e fluviais, enxurradas 

e deslizamentos, para orientar as ações de defesa 

civil. 

Ministério da Integração Nacional 

0173 
Promover a estruturação de sistema de suporte a 

decisões e alertas de desastres naturais. 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

0172 

-Induzir a atuação em rede dos órgãos integrantes do 

Sistema Nacional de Defesa Civil em apoio às ações 

de defesa civil, em âmbito nacional e internacional, 

visando a prevenção de desastres. 

Ministério da Integração Nacional 

0169 

-Promover a prevenção de desastres com foco em 

municípios mais suscetíveis a inundações, 

enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de 

instrumentos de planejamento urbano e ambiental, 

monitoramento da ocupação urbana e implantação 

de intervenções estruturais e emergenciais 

Ministério das Cidades 

0174 

Promover ações de pronta resposta e reconstrução de 

forma a restabelecer a ordem pública e a segurança 

da população em situações de desastre em âmbito 

nacional e internacional. 

Ministério da Integração Nacional 
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4.1.2. Departamento de Ambiente Urbano – DAU 

 

O Programa Temático 2054 - Planejamento Urbano, constante do PPA 2012-2016 e de responsabilidade do Ministério das Cidades, 

reflete a preocupação do governo também com a gestão ambiental urbana, uma vez que estabelece Metas a serem cumpridas pelo Departamento 

de Ambiente Urbano, dentro de dois Objetivos específicos: o 0321 e o 0322. O Eixo deste Programa trata da gestão, da infraestrutura e do PAC, 

tendo como macrodesafio e expansão da infraestrutura produtiva, urbana e social de qualidade. 

A AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 MD – Monitoramento, Apoio e Elaboração de Projetos de Parques em Áreas Protegidas em Zonas 

Urbanas, de responsabilidade de apuração deste Departamento, é embasada no OBJETIVO 0321, que se refere à promoção de 

“transformações urbanísticas estruturais em territórios de especial interesse em áreas urbanas para efetivar as funções sociais da cidade e da 

propriedade por meio de projetos urbanos integrados.” Tem como INICIATIVA a “implantação de parques, áreas verdes ou projetos urbanos 

em áreas urbanas de preservação permanente ou de valor histórico, paisagístico e cultural.” 

Já a AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 MC – Apoio à Gestão Ambiental Urbana, de responsabilidade de apuração deste Departamento, é 

baseada no Objetivo 0322, que trata de “promover a implementação de instrumentos de planejamento urbano municipal e interfederativo para o 

desenvolvimento urbano sustentável com redução de desigualdades sociais.” A INICIATIVA se refere à “instituição do planejamento urbano 

municipal e interfederativo para o desenvolvimento sustentável com redução de desigualdades sociais e melhoria da qualidade ambiental.” 

 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2054 

Título Planejamento Urbano 

Órgão Responsável Ministério das Cidades 

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) 

Fontes de Recursos 

Valores do Exercício 2012 

c) Valor Remanescente (d – e) e) Previsto no 

PPA 

f) Fixado na 

LOA 

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 2.332.639 4.500.000 93.261 
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b) Outras Fontes 0,00 0,00 

c) Subtotais (a + b) 2.332.639 4.500.000 

d) Valor Global Previsto no PPA 2.425.900 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)        

Despesa Empenhada 
Despesa 

Liquidada 

Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Processados Não Processados 

1.156.149 116.994 0,00 

 

0,00 116.994 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo Gerenciamento 

0322 

Promover a implementação de instrumentos de 

planejamento urbano municipal e interfederativo 

para o desenvolvimento urbano sustentável com 

redução de desigualdades sociais. 

Ministério das Cidades 

0324 

- Promover a regularização fundiária urbana como 

forma de ampliação do acesso à terra urbanizada e 

de redução da pobreza urbana, combinando ações de 

fortalecimento institucional e de implementação de 

processos de regularização fundiária urbana. 

Ministério das Cidades 

0321 

Promover transformações urbanísticas estruturais em 

territórios de especial interesse em áreas urbanas 

para efetivar as funções sociais da cidade e da 

propriedadepor meio de projetos urbanos integrados. 

Ministério das Cidades 

0589  

Fortalecer a gestão municipal e interfederativa para 

o desenvolvimento urbano integrado e com 

participação social. 

Ministério das Cidades 
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O Programa Resíduos Sólidos é de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, 

do Ministério de Trabalho e Emprego e do Ministério do Desenvolvimento Social e tem como 

objetivos a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecendo Metas a 

serem cumpridas pelos Ministérios dentro de dois Objetivos específicos: o 0321 e o 0322.  

O objetivo 319 possui três eixos principais que são a inclusão socioeconômica dos 

catadores, a gestão consorciada dos resíduos sólidos e o apoio para a implantação da coleta 

seletiva. Os três eixos têm impacto direto sobre o efetivo encerramento dos lixões até o final de 

2014, de acordo com os termos da Lei 12.305/2010. 

Visando o fortalecimento da cadeia produtiva dos recicláveis, com a inclusão 

socioeconômica dos catadores, algumas ações realizadas em 2012 se destacaram. Foi instituído o 

Decreto do IPI presumido, que reduz o IPI dos produtos que utilizem materiais recicláveis compra 

dos das cooperativas de catadores de materiais recicláveis.  Foram apoiados 323 empreendimentos 

relacionados as cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Foram 

amparadas também 26 redes de comercialização de materiais recicláveis coletados pelas 

associações de catadores, abarcando 531 empreendimentos. No que tange à gestão da política de 

inclusão dos catadores, 2012 foi um ano de transição e mudanças na coordenação do Comitê 

Interministerial para a Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais reutilizáveis e 

Recicláveis – CIISC, onde a coordenação que estava com o MDS, em conjunto com o MMA, 

passou para a Secretaria Geral da Presidência da Republica. 

Com a sensibilização dos gestores públicos sobre a necessidade de serem elaborados 

os Planos de Resíduos Sólidos, houve um considerável avanço nas iniciativas de manejo dos 

resíduos sólidos, sobretudo quanto à gestão consorciada. Dados da MUNIC/IBGE (Pesquisa de 

Informações Básicas sobre Municípios) retrataram o avanço, nos últimos anos, do número de 

consórcios intermunicipais de saneamento básico: entre 2008 e 2011 dobrou o numero de 

municípios que dispõem deste instrumento de gestão, passando de 6% para 12% dos municípios. 

Esse movimento tem sido favorecido pela política federal de apoio do governo federal, que induz 

pequenos municípios a se consorciarem para terem acesso a recursos para implantação dos 

sistemas de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos.  

No âmbito da coleta seletiva, estão em fase de análise 50 propostas de municípios para 

celebração de contratos de repasse visando a elaboração dos Planos de Coleta Seletiva . Outra 

ação importante foi a capacitação de catadores para fortalecimento da coleta seletiva, feita pelos 

Estados com apoio da União. Foram apoiados 25 Estados, beneficiando 32.459 pessoas 

diretamente. 
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Um desafio para o alcance de maiores avanços nas metas de reciclagem e de 

estruturação dos catadores é o déficit de investimentos nestes segmentos.   

O objetivo 342 aponta para a implantação das ferramentas da Lei 12305/10 e  para isto 

o Decreto 7404/10 criou o  Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos que  

aprovou, após amplo processo participativo, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Plano é 

elemento de grande  importância  para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

No âmbito do Comitê também foram formuladas duas proposta normativas para 

definição de instrumentos previstos na Política Nacional: uma com os critérios para a recuperação 

energética dos resíduos sólidos urbanos e a outra para recuperação de áreas degradadas órfãs. Foi 

proposto ainda termo de referência sobre os planos de gerenciamento destas áreas órfãs. 

O Governo Federal continuou apoiando estados e municípios na elaboração dos Planos 

de Resíduos Sólidos, através dos contratos de repasse celebrados. Foram contratados 19 Planos 

Estaduais de Resíduos Sólidos, incluindo o Plano Distrital do DF. Nos anos de 2011 e 2012 foram 

apoiados 343 Planos de Resíduos (entre Planos de Gestão Integrada e de Coleta Seletiva) e 14 

Planos Intermunicipais.  

O Portal do SINIR foi lançado, sendo esta uma importante ferramenta de gestão da 

informação para a política. Outro ponto de destaque foram as oficinas de discussão a respeito da 

gestão dos resíduos nas cidades sede da Copa de 2014. 

O Comitê Orientador para a Implantação de Sistemas de Logística Reversa (Cori) 

aprovou o texto consolidado do acordo setorial para embalagens plásticas de óleo lubrificante. 

Além disso, encontram-se em  análise pelo Cori as propostas de acordo setorial para lâmpadas, 

eletroeletrônicos e embalagens. Estes acordos são importantes instrumentos da estratégia para a 

implantação da logística reversa no país. 

Um dos grandes desafios para avançar na implementação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos é a necessidade de maior articulação intragovernamental, com o setor privado e 

com o terceiro setor.
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Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2067 

Título Resíduos Sólidos 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) 

Fontes de Recursos 

Valores do Exercício 2012 

d) Valor Remanescente (d – e) a) Previsto no 

PPA 

b) Fixado na 

LOA 

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 226.865 108.627.622 

338.005 b) Outras Fontes 0,00 0,00 

c) Subtotais (a + b) 226.865 108.627.622 

d) Valor Global Previsto no PPA 564.870 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)        

Despesa Empenhada 
Despesa 

Liquidada 

Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Processados Não Processados 

37.029.774 562.069 0,00 0,00 562.089 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo Gerenciamento 

0319 

Ampliar o acesso aos serviços de manejo de resíduos 

sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada, 

induzindo a gestão consorciada dos serviços e a 

inclusão socioeconômica de catadores de materiais 

recicláveis. 

Ministério do Meio Ambiente 

0342 

Promover a implementação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos com ênfase na reestruturação das 

cadeias produtivas, na integração das associações, 

cooperativas e redes de cooperação de catadores, na 

estruturação do planejamento do setor, no  

gerenciamento de áreas contaminadas e na inovação 

tecnológica respeitando as peculiaridades regionais. 

Ministério do Meio Ambiente 
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4.1.3. Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas – DRB 

 
Serão apresentados os objetivos e metas implementados pela UJ dentro dos programas temáticos. Destaca-se que as informações 

relativas à execução orçamentária e financeira das metas não são apresentadas, uma vez que o novo modelo do PPA 2012-2015 não traz esse 

tipo de agregação de dados nas metas e objetivos. 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2069 

Título Segurança Alimentar e Nutricional 

Órgão Responsável Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) 

Fontes de Recursos 

Valores do Exercício 2012 

a) Valor Remanescente (d – e) e) Previsto 

no PPA 

b) Fixado na 

LOA 

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 3.689.958 58.356.988 

9.751.824 b) Outras Fontes 0,00 0,00 

c) Subtotais (a + b) 3.689.958 58.356.988 

d) Valor Global Previsto no PPA 13.441.782 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo Gerenciamento 

0377 

Institucionalizar no Território Nacional o Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SISAN) e seus mecanismos de gestão, a fim de 

possibilitar o seu financiamento e a estruturação da 

capacidade institucional de planejamento, execução 

e monitoramento da Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, através do plano nacional e 

dos planos estaduais e municipais de segurança 

alimentar e nutricional, incluindo a promoção do 

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) 

no âmbito nacional e internacional. 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
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0378 

 Consolidar a organização de circuitos locais de 

produção, abastecimento e consumo, por meio da 

expansão e estruturação da rede de equipamentos, 

ações e serviços públicos de comercialização, 

alimentação e nutrição sob a ótica do Direito 

Humano à Alimentação Adequada. 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

0379 

Assegurar processos permanentes de Educação 

Alimentar e Nutricional e de Promoção da 

Alimentação Adequada e Saudável, de modo a 

estimular a autonomia do sujeito para produção e 

práticas alimentares saudáveis, por meio da 

mobilização social, articulação e trabalho em rede, 

valorizando e respeitando as especificidades 

culturais e regionais dos diferentes grupos e etnias, 

na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional 

e da garantia do Direito Humano à Alimentação 

Adequada. 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

0380 

Promover o acesso à alimentação adequada e 

fomentar a inclusão socioeconômica de agricultores 

familiares, mulheres rurais, povos e comunidades 

tradicionais e povos indígenas, por intermédio da 

ampliação da sua participação, prioritariamente dos 

mais pobres, no abastecimento dos mercados 

institucionais, da rede socioassistencial e dos 

equipamentos públicos de alimentação e nutrição. 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

0613 

Fomentar o abastecimento alimentar como forma de 

assegurar o acesso regular e permanente da 

população brasileira a alimentos, em quantidade 

suficiente, qualidade e diversidade, observadas as 

práticas alimentares promotoras da saúde e 

respeitados os aspectos culturais e ambientais. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

0614 

Garantir o acesso à água para populações rurais de 

forma a promover qualidade e quantidade suficientes 

à segurança alimentar e nutricional. 

 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

0615 -Fomentar e estruturar a produção familiar e a Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
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inclusão produtiva, especialmente dos agricultores 

familiares, povos indígenas e povos e comunidades 

tradicionais em situação de insegurança alimentar e 

nutricional, de forma a gerar alimentos, excedentes 

de produção e renda. 

0930 

Controlar e prevenir os agravos e doenças 

consequentes da insegurança alimentar e nutricional 

com a promoção da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição, por meio do controle e 

regulação de alimentos e da estruturação da atenção 

nutricional na rede de atenção à saúde. 

Ministério da Saúde 

 

 4.2. Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da UJ  (Quadro A.4.4) 

4.2.1. Departamento de Revitaização de Bacias Hidrográficas – DRB 

 

Identificação da Ação 

Código 8695 

Descrição Dessalinização de Água – Água Doce 

Iniciativa 02E6 – Instalação, recuperação e gestão de sistemas de dessalinização adequados às populações difusas do semiárido 

Unidade Responsável 440078 

Unidade Orçamentária Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

33.196.800,00 33.196.800,00 33.121.453,00 17.522.572,00 0,0 15.598.881,00 17.522.572,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1 Sistema Implantado Unidade 240 240 33.196.800,00 33.121.453,00 
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Identificação da Ação 

Código 101U 

Descrição 
Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental 

 

Iniciativa 02H2 - Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais na Bacia do São Francisco 

Unidade Responsável 440078 

Unidade Orçamentária Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

150.000,00 150.000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Sistema Implantado % de  execução física 10 0 150.000,00 0,0 

 

Identificação da Ação 

Código 2B76 

Descrição Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai nos Estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

Iniciativa 02H2 - Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais na Bacia do São Francisco 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

Unidade Orçamentária 440078 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

600.000,00 600.000,00 98.888,00 0,0 0,0 98.888,00 0,0 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Sub-bacia com 

intervenção realizada 

Unidade 02 01 600.000,00 98.888,00 
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Identificação da Ação 

Código 7H90 – EMENDA PARLAMENTAR 

Descrição Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas - Nacional 

Iniciativa 02H2 - Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais na Bacia do São Francisco 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

Unidade Orçamentária 440078 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

14.000.000,00 14.000.000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Sub-bacia com intervenção 

realizada 
Unidade 1 1 14.000.000,00 0,0 

 

Identificação da Ação 

Código 7H90 – EMENDA PARLAMENTAR 

Descrição 
Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas – Apoio a Projetos de Sustentabilidade na Bacia do João Leite – No Estado 

de Goiás 

Iniciativa 02H2 - Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais na Bacia do São Francisco 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

Unidade Orçamentária 440078 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

500.000,00 500.000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Sub-bacia com 

intervenção realizada 
Unidade 1 0 500.000,00 0,0 
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Identificação da Ação 

Código 8412 

Descrição Disseminação de Boas Práticas de Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas 

Iniciativa 02H2 - Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais na Bacia do São Francisco 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

Unidade Orçamentária 440078 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

2.000.000,00 2.000.000,00 35.989,00 35.989,00 0,0 0,0 35.989,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Projeto Apoiado Unidade 3 1 2.000.000,00 35.989,00 

 

Identificação da Ação 

Código 101P 

Descrição Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco - Nacional 

Iniciativa 02H2 - Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais na Bacia do São Francisco 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

Unidade Orçamentária 440078 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

3.599.910,00 3.599.910,00 1.481.767,00 527.659,00  954.107,00 527.659,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Sub-bacia com 

intervenção realizada 
Unidade 6 3 3.599.910,00 1.481.767,00 

 

Identificação da Ação 

Código 101Q 
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Descrição Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/ Araguaia - Nacional 

Iniciativa 02H2 - Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais na Bacia do São Francisco 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

Unidade Orçamentária 440078 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

300.000 300.000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Sub-bacia com 

intervenção realizada 
Unidade 1 0 300.000,00 0,0 

 

Identificação da Ação 

Código 101R 

Descrição Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul - Nacional 

Iniciativa 02H2 - Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais na Bacia do São Francisco 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

Unidade Orçamentária 440078 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

300.000,00 300.000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Sub-bacia com 

intervenção realizada 
Unidade 1 0 300.000,00 0,0 

 

Identificação da Ação 

Código 20AO 
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Descrição Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental - Nacional 

Iniciativa 02H2 - Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais na Bacia do São Francisco 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Recursos Hídricos 

Unidade Orçamentária 440005 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

200.000,00 200.000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Projeto Apoiado Unidade 1 0 200.000,00 0,0 

 

Identificação da Ação 

Código 20VR (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) 

Descrição Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas – Nacional 

Iniciativa 02H2 - Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais na Bacia do São Francisco 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

Unidade Orçamentária 440078 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

0 60.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Sub-bacia com 

intervenção realizada 
Unidade 1 0 60.000,00 0,0 

 

Análise Crítica 

Com base nos limites orçamentários disponibilizados para esta Unidade, devido aos contingenciamentos, houve uma redução de 
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aproximadamente 42% do valor total previstos na LOA 2012 para o Programa de Revitalização, referente às ações sob coordenação do 

MMA. Porém, dado os compromissos já assumidos anteriormente e os projetos em andamento, essa redução não foi linear, variando de uma 

ação para outra. Assim, algumas ações foram mais impactadas, inclusive com redução total, prejudicando assim o alcance das metas físicas 

previstas 

Assim, o Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas - DRB/SRHU teve de realizar novo planejamento, visando 

adequar os objetivos e as demandas do Departamento e mais especificamente de cada ação, aos novos limites.Após levantamento e discussão 

das prioridades, este departamento optou em dar continuidade aos compromissos já assumidos e priorizar os projetos já em andamento. Desta 

forma para atender a estes projetos prioritários, os limites das ações 101R, 101Q, 20AO e 101U não foram utilizados devido ao 

contingenciamento, assim como os limites das ações 101P, 8412 e 2B76 foram utilizados parcialmente. Observa-se também que ao se 

comparar os limites previstos com a execução física, incorre-se em uma baixa execução, porém, esta se deu, também, em razão da falta de 

recursos. Além dos contingenciamentos, a falta de recursos humanos e a burocracia contribuíram para a diminuição da eficiência e 

eficácianos processos de transferência de recursos, atrapalhando assim, a execução física. 

Assim foi possível apoiar em 2012 os seguintes projetos: Na bacia do rio São Francisco i) conclusão das atividades de 2 (dois) 

Projetos de Manejo Integrado de Microbacias, nos municípios de Luz e Serra da Saudade/MG. As experiências desses municípios são 

referência para o processo de revitalização da região fisiográfica do Alto Francisco. Os resultados neste ano foram visíveis com 

intervenções destinadas para controle e recuperação de processos erosivos por intermédio da construção de barraginhas de captação de 

águas pluviais, terraceamentos e readequação de estradas vicinais;  recuperação de matas ciliares através da produção e plant io de 

mudas, cercamento de nascentes; promoção de educação ambiental, mediante ações de mobilização social e sensibilização dos 

produtores/proprietários rurais; ii) apoio às atividades realizadas pelo Centro de Recuperação de Áreas Degradadas – CRAD na região do 

Alto São Francisco, em parceria com a Universidade Federal de Lavras – UFLA, que além de dar orientações aos técnicos e aos produtores 

rurais da região de abrangência, coube ao CRad em 2012: difundir a necessidade de proteção dos remanescentes florestais e implantação de 

projetos de recuperação; promover cursos de capacitação técnica, com vistas a regatar, também, as experiências práticas de reflorestamentos 
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feitas pela população local; implantar e difundir modelos demonstrativos de restauração de ambientes florestais; e promover trabalho de 

articulação interinstitucional, em busca de novas parcerias; iii) realização de 03 (três)  Operações de Fiscalizações Preventivas Integradas – 

FPI, em parceria com o Ministério Público da Bahia, no intuito de fortalecer a fiscalização ambiental na bacia do rio São Francisco. A meta 

das Fiscalizações Preventivas Integradas é promover a recuperação dessa bacia e estimular práticas que reparem e previnam danos 

ambientais; iv) apoio ao Projeto de Pesca no Médio São Francisco, a partir da caracterização do setor pesqueiro na cidade de São Francisco – 

MG a fim de implementar e difundir uma política de uso compartilhado e racional dos recursos naturais da região.  A gestão dos recursos 

pesqueiros é uma ferramenta imprescindível para a gestão do uso sustentável desses recursos, frente aos diversos impactos ambientais que 

afetam a bacia; v) contratação de serviços de consultoria individual para elaborar estudos relativos a revitalização de bacias nas Áreas 

Susceptíveis à Desertificação – ASD; vi) no plano normativo, a proposta de atualização do Decreto s/n de 5 de junho de 2001, que dispõe  

sobre o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - PRSF e cria o seu Comitê Gestor, em fase de 

tramitação. A proposta foi elaborada, em conjunto com os parceiros do Programa de Revitalização, com o intuito de fortalecer e 

potencializar a articulação intergovernamental no âmbito da bacia hidrográfica do rio São Francisco.  

Na Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, destaca-se a continuidade do projeto de recuperação das nascentes e mobilização 

para conservação dos recursos hídricos do pantanal matogrossense em parceria com a Universidade Estadual do Mato Grosso – 

UNEMAT e na Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste, o projeto realizado no município de São João de Meriti para recuperar a 

microbacia, por intermédio do plantio de cerca de 15.000 espécies nativas do bioma Mata Atlântica e atividades de educação ambienta l 

e mobilização social. 

Quanto à ação 8695 – Dessalinização de Água – Água Doce, em 2011 o Programa Água Doce – PAD entrou em fase de escala e 

foi integrado ao Plano Brasil sem Miséria. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social- MDS, o Plano é um esforço do Governo 

Federal no combate à pobreza extrema e visa reduzir as desigualdades sociais e promover melhorias na qualidade de vida dos brasileiros. 

Vinculado a esse Plano, foi instituído o Programa Água para Todos, que prioriza o acesso à água nas comunidades rurais do semiárido por 

meio da construção de cisternas e sistemas coletivos de abastecimento, onde o Água Doce se inseriu. O Água Doce assumiu a meta de aplicar 
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a metodologia do programa na recuperação, implantação e gestão de 1.200 sistemas de dessalinização até 2014, com investimentos de cerca 

de 168 milhões de reais. 

Em 2012 foram firmados convênios com os estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais e Piauí, visando à recuperação, implantação e 

gestão de 743 sistemas de dessalinização em comunidades do semiárido, garantindo água potável para o consumo humano em conformidade 

com a metodologia do Programa Água Doce, iniciando assim o atingimento da meta assumida junto ao Plano Brasil sem Miséria, bem como 

à proposta nos Planos Estaduais do PAD. 

Como parte da metodologia do Programa Água Doce, em 2012, foi dado início ao processo de contratação das empresas que irão 

realizar o Diagnóstico Técnico Ambiental das comunidades a serem beneficiadas pelo PAD nos Estados de Alagoas, Sergipe, Paraíba, Ceará, 

Rio Grande do Norte e Bahia. O diagnóstico tem por objetivo conhecer as condições socioambientais das comunidades a serem beneficiadas 

pelo Programa Água Doce (PAD), além de informações referentes ao sistema de dessalinização adotado pelo PAD. A metodologia do 

diagnóstico socioambiental foi desenvolvida pelos componentes de Mobilização Social e Sustentabilidade Ambiental e é realizada por meio da 

aplicação de um roteiro e questionário. Entre as informações levantadas estão a análise físico-química das fontes hídricas e salinidade do solo, o 

georreferenciamento dos principais pontos da comunidade. Além disso, busca identificar potenciais beneficiários diretos e indiretos do 

Programa e os demais atores (do setor público e da sociedade civil) interessados no processo, mapear os conflitos e problemas que levaram à 

desativação ou ao funcionamento inadequado dos dessalinizadores no passado, fazer um levantamento das formas de organização social e das 

lideranças locais que possam colaborar no processo de gestão e entender como são as relações entre a comunidade e as esferas políticas, 

econômicas e culturais da comunidade. O processo é realizado por profissionais com perfis adequados as atividades desenvolvidas. Para o 

levantamento completo das informações são necessárias 2 visitas em cada comunidade, no entanto, são necessárias outras visitas para 

desencadear o processo de mobilização das prefeituras e comunidades.A execução da fase de diagnóstico está dividida em duas etapas. Na 

primeira etapa são realizadas as visitas em campo para o levantamento das informações que comporão os diagnósticos socioambientais e 

técnicos das comunidades potencialmente beneficiárias. Em média são visitadas três comunidade para selecionar uma. A partir desses dados são 

selecionadas as comunidades que serão beneficiadas pelos sistemas de dessalinização e que farão parte da segunda etapa. Nessa segunda etapa 
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são obtidas as informações para o dimensionamento dos sistemas de dessalinização, como por exemplo, por meio da realização dos testes de 

vazão dos poços em que serão instalados os equipamentos e elaborados os projetos de cada comunidade.   

Além dos contingenciamentos, outra dificuldade é a falta de estrutura e de pessoal para atender às demandas. Vale citar a 

instabilidade causada pela proposta de reestruturação do MMA, que vem acontecendo na prática, porém sem a devida formalização,  com 

reflexos negativos na equipe e no desenvolvimento dos trabalhos. Outro problema é a falta de qualificação dos técnicos dos estados e 

municípios na elaboração de projetos e/ou formalização de convênios e demais instrumentos congêneres, bem como nos procedimentos para 

a execução. 

As ações referentes à Emendas Parlamentares (7H90) não foram executadas em razão de as mesmas não terem sido 

liberadas. 

4.2.2. Departamento de Resíduos Sólidos 

 

Identificação da Ação 

Código 8274 

Descrição Fomento para Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos - Nacional 

Iniciativa 

00ZE - Apoio e fomento às associações, cooperativas e redes de cooperação de catadores de materiais recicláveis 

por meio de formação, assessoria técnica, infraestrutura e logística em unidades de coleta, triagem, processamento e 

comercialização de resíduos 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Ambiente Urbano 

Unidade Orçamentária 440079 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

00,00 2.300.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Pessoa apoiada unidade 2.300 0 2.300.000 0,00 
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Análise crítica 

Ação não iniciada em função da transição, durante o ano de 2012, da Coordenação do Comitê Interministerial para a Inclusão 

Social e Econômica dos Catadores de Materiais reutilizáveis e Recicláveis – CIISC, que passou do MDS para a Secretaria Geral da 

Presidência. Por este motivo não houve a articulação necessária já que houve uma reunião do Comitê no inicio do ano e outra no final do ano 

já chamada pela nova coordenação. 

 

Identificação da Ação 

Código 8274 

Descrição 
Fomento para Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos – Nacional (Créditos 

Extraordinários) 

Iniciativa 

00ZE - Apoio e fomento às associações, cooperativas e redes de cooperação de catadores de materiais recicláveis 

por meio de formação, assessoria técnica, infraestrutura e logística em unidades de coleta, triagem, processamento e 

comercialização de resíduos 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Ambiente Urbano 

Unidade Orçamentária 440079 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

 50.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Pessoa apoiada unidade 0 0 0,00 0,00 

 

Análise crítica 

A ação não pôde ser executada por falta de tempo hábil, uma vez que se trata de créditos extraordinários abertos em 27/12/2012, por 

meio da Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 2012. 
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Identificação da Ação 

Código 20MG 

Descrição 
Implementação de Planos, Projetos, Obras e Equipamentos para a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos – Plano 

Brasil sem Miséria 

Iniciativa 00ZH - Implementação de sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Ambiente Urbano 

Unidade Orçamentária 440079 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

41.118.000 42.118.000 21.511.223 0,00 0,00 21.511.223 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Município apoiado unidade 53 37 22.280.640,00 9.153.844,00 

 

Análise crítica 

Dos 350 (Trezentos e cinquenta) chegou-se ao número de 153 (cento e cinquenta e três) municípiosaplicando-se os seguintes 

critérios: Municípios que fazem parte de regiões metropolitanas de cidades sede da Copa Sustentável 2014, regiões metropolitanas 

prioritárias no PAC 1 e que fazem parte do grupo G 1 do Ministério das Cidades, o conrte foi dado para que os que declararam que os 

resíduos eram depositados em aterros sanitários no PNSB-2008 do IBGE. Destes 153 Municípios pré-selecionados para apresentarem 

proposta para Planos de Coleta Seletiva apenas 53 tiveram suas propostas aprovadas.  

Os Planos de Coleta Seletiva fazem parte do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos e é muito  

importante este planejamento para que, na etapa seguinte, de apoio às Infraestruturas e equipamentos possam ser orientados por um 

planejamento bem elaborado. São 53 (cinquenta e três) Municípios que tiveram suas propostas aprovadas dos quais 37 (trinta e sete) 

firmaram contratos de repasse. O motivo de alguns Municípios não terem firmado contratos de repasse se deve às irregularidades na situação 

cadastral do Município no período da celebração.  
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Identificação da Ação 

Código 20MG 

Descrição 
Implementação de Planos, Projetos, Obras e Equipamentos para a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos – Plano 

Brasil sem Miséria no Estado do Ceará 

Iniciativa 00ZH - Implementação de sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Ambiente Urbano 

Unidade Orçamentária 440079 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

1.000.000 1.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Município apoiado unidade 1 0 1.000.000 0,00 

Análise crítica   

Não houve liberação de recursos para ação, motivo pelo qual não houve execução dessa ação orçamentária. 

 

Identificação da Ação 

Código 20MG 

Descrição 
Implementação de Planos, Projetos, Obras e Equipamentos para a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos – Plano 

Brasil sem Miséria Nacional (Crédito Extraordinário) 

Iniciativa 00ZH - Implementação de sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Ambiente Urbano 

Unidade Orçamentária 440079 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

3.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 



 

85 

 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Município apoiado unidade 0 0 0,00 0,00 

 

Análise crítica 

A ação não pôde ser executada por falta de tempo hábil, uma vez que se trata de créditos extraordinários abertos em 27/12/2012, 

por meio da Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 2012. 

 

 

Identificação da Ação 

Código 86AA 

Descrição Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - Nacional 

Iniciativa 010H - Elaboração, implementação e monitoramento da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Ambiente Urbano 

Unidade Orçamentária 440079 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

41.613.960 35.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Projeto apoiado unidade 744 0 0,00 0,00 

 

Análise crítica 

No ano de 2012 foram priorizadas as ações para a Implentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por este motivo não 

houve execução orçamentaria desta ação. Para apoiar os Estados e Municípios, na elaboração dos seus planejamentos, foi realizado curso na 

modalidade EAD, que foi planejado e montado em parceria com o ICLEI, e beneficiou 3000 gestores públicos. 
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Identificação da Ação 

Código 20ME 

Descrição Apoio à Projetos de  Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos 

Iniciativa 010L - Promoção de monitoramento de áreas contaminadas por resíduos e recuperação de áreas órfãs contaminadas 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Ambiente Urbano/DQAM 

Unidade Orçamentária 440079 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

450.000   450.000 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Projeto apoiado unidade 1 0 0,00 0,00 

 

Análise crítica 

Essa ação não teve execução financeira pois o recurso foi contingenciado. Porém o Ministério do Meio Ambiente por intermédio 

da Secretaria de Mudanças Climaticas, especialmente do Departamento de Qualidade Ambiental, contratou uma empresa para 

implementação do registro de emissões e transferência de poluentes RETP. Essa ferramenta será fundamental para consolidação dos dados do 

inventário de resíduos industriais e perigosos. 

 

Identificação da Ação 

Código 2E42 

Descrição Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Iniciativa 010H - Elaboração, implementação e monitoramento da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Ambiente Urbano 

Unidade Orçamentária 440079 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não 
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Processados 

24.245.662   15.533.162 15.518.552  562.089 0,00  14.956.462  562.089  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Política implementada unidade 1 1   

 

Análise crítica 

A apresentação dos planos de gestão de resíduos sólidos são obrigatórios para que os entes federadoe tenha acesso a recursos da 

União destinados a empreendimentos e serviços relativos a resíduos sólidos. Foram contratados 22 (vinte e dois) Planos Intermunicipais 

distribuídos em 4 (quatro) estados e 1 (um) Plano  Estadual para Tocantins. Em 2012 foi firmado convênio com ao CEPAI (Centro de 

Pesquisa em Arquitetura da Informação)/UnB, visando o desenvolvimento de pesquisa científica para o  tratamento das informações 

relacionadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, com o propósito de implementar uma adequada arquitetura da informação, 

necessária à gestão estratégica do SINIR. Em agosto deste ano foi realizada a I Oficinal Nacional sobre o SINIR. Em relação à 

implementação da PNRS, foi finalizado o Plano Nacional de Resíduos sólidos, propostos dois normativos, o primeiro sobre a recuperação 

energética e o segundo em relação aos resíduos perigosos e áreas órfãs. Ademais, foram contratados serviços de consultoria para dar suporte 

técnico à implementação da PNRS. 

 
Identificação da Ação 

Código 20MF 

Descrição Fortalecimento dos Órgãos integrantes do SISNAMA para o gerenciamento de Áreas Contaminadas 

Iniciativa 010L - Promoção de monitoramento de áreas contaminadas por resíduos e recuperação de áreas órfãs contaminadas 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Ambiente Urbano/DQAM 

Unidade Orçamentária 440079 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

1.600.000   1.600.000 1.600.000         
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Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Diretriz elaborada unidade 1 0 0,00 0,00 

 

Análise crítica 

O recurso foi contingenciado e por isso não houve execução dessa ação orçamentária. Porém o Ministério do Meio Ambiente 

conseguiu firmar um contrato com a USP, por meio de um projeto de cooperação internacional BRA 08G302 para realização de um curso 

presencial e à distância para os OEMas.  Esse projeto internacional tem por objeto a gestão e eliminação de um dos poluentes orgânicos 

persistentes proibidos pela Convenção de Estocolmo chamado PCB- Bifenilas Policlorada, e possibilitou que fizéssemos uma sinergia para 

identificação das áreas contaminadas com esse poluente e capacitação dos OEMAS. Esse curso tem o objetivo de capacitar os Órgãos 

estaduais de meio ambiente na identificação dos valores de referência de qualidade do solo, para posterior identificação das áreas 

contaminadas e em técnicas de gerenciamento. 

 

Identificação da Ação 

Código  20MC 

Descrição Apoio à Gestão Ambiental em Áreas Urbanas - Nacional 

Iniciativa 
00ZP – Instituição do planejamento urbano municipal e interfederativo para o desenvolvimento sustentável com redução 

de desigualdades sociais e melhoria da qualidade ambiental. 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Ambiente Urbano/ DGAU 

Unidade Orçamentária 440079 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

1.25.000 849.672 849.672 116.994 0,00 732.678 116.994 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Ente federado apoiado unidade 200 60 849.673,00 519.288,00 
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Análise crítica 

Na reprogramação da meta foram definidas duas frentes de apoio à gestão ambiental urbana: (1) estudo técnico de levantamento 

da cobertura vegetal e dos corpos d'água de 732 municípios e (2) elaboração de publicação contendo experiências municipais exitosas em 

sustentabilidade ambiental urbana. Quanto ao item (2) foram apoiados 60 entes federados por meio da elaboração de publicações de suas 

experiências exitosas em sustentabilidade ambiental urbana no valor de R$ 43.775,00. A divulgação das experiências foi realizada durante o 

I Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, evento apoiado por esta Secretaria com a realização de oficinas de trabalho, 

utilizando possibilidade que consta no detalhamento da implementação da ação 20MC. Novos estudos técnicos serão contratados, estando em 

fase de elaboração de edital pela área técnica. A contratação será realizada via organismo  internacional e os recursos já foram repassados, no 

valor de R$215.157,91. Como o valor total foi contingenciado, foram alcançados os seguintes resultados. No item (1) houve atraso no 

fornecimento de imagem de satélite, objeto de outro programa/ação de outra Secretaria o que impossibilitou a conclusão do estudo dentro do 

prazo estabelecido. O valor para o estudo encontra-se empenhado e corresponde à R$ 519.288,00.Como tal processo foi inciado em 

maio/2012, foi liquidado até o momento R$ 73.219,61. 

 

Identificação da Ação 

Código  20MD 

Descrição Monitoramento, Apoio e Eleaboração de Projetos de Parques em Áreas Protegidas em Zonas Urbanas - Nacional 

Iniciativa 
00ZM – Implantação de parques, áreas verdes ou projetos urbanos em áreas urbanas de preservação permanente ou de 

valor histórico, paisagístico e cultural 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Ambiente Urbano/ DGAU 

Unidade Orçamentária 440079 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

1.250.000 1.330.384 306.477 0 0 306.477 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade Meta Física Meta Financeira 
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de 

Medida 
Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Projeto apoiado unidade 12 0 1.250.000,00 306.477 

 

Análise crítica 

 

Como o valor liberado para a ação foi insuficiente para o apoio a ente federado, o recurso foi utilizado na realização de estudos 

técnicos por meio de contratação de consultoria especializada, com o objetivo de melhor embasar o efetivo apoio aos entes da federação. A 

área técnica está em fase de elaboração de edital para contratação via organismo internacional de estudos técnicos na área temática da ação, o 

valor já foi repassado ao organismo no valor de R$ 306.477,04. Devido ao contingenciamento, a descentralização para essa ação foi 

insuficiente para atingimento da meta física proposta. 

 

Identificação da Ação 

Código  20MD 

Descrição Monitoramento, Apoio e Eleaboração de Projetos de Parques em Áreas Protegidas em Zonas Urbanas no Estado de Goiás 

Iniciativa 
00ZM – Implantação de parques, áreas verdes ou projetos urbanos em áreas urbanas de preservação permanente ou de 

valor histórico, paisagístico e cultural 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Ambiente Urbano/ DGAU 

Unidade Orçamentária 440079 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

1.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Projeto apoiado unidade 1 0 1.000.000 0 
 

Análise crítica  
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Foi aberto programa específico no SICONV, no entanto não foi enviada proposta. Desta forma , não houve a descentralização 

dessa Ação, o que impediu a execução orçamentária e o atingimento da Meta Física em 2012. 

 

 

Identificação da Ação 

Código  20MD 

Descrição 
Monitoramento, Apoio e Eleaboração de Projetos de Parques em Áreas Protegidas em Zonas Urbanas Implementação do 

Borboletário – Santo André -SP 

Iniciativa 
00ZM – Implantação de parques, áreas verdes ou projetos urbanos em áreas urbanas de preservação permanente ou de 

valor histórico, paisagístico e cultural 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Ambiente Urbano/ DGAU 

Unidade Orçamentária 440079 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

1.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Projeto apoiado unidade 1 0 1.000.000 0 

 

Análise crítica  

Foi aberto programa específico no SICONV, tendo sido enviada proposta do município de Santo André/SP, no entanto o projeto 

enviado não se enquadrava ao programa, por possuir outro objeto. Desta forma, não houve a descentralização dessa Ação, o que impediu a 

execução orçamentária e o atingimento da Meta Física em 2012. 

4.2.3. Departamento de Recursos Hídricos 

 

Identificação da Ação 

Código  2039 
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Descrição Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos - Interáguas 

Iniciativa 

02GA - Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos e definição de estratégias para a sua implementação, em 

articulação com entes do Singreh e envolvendo a participação da sociedade 

02GC - Inserção geopolítica do Brasil nos temas relacionados aos recursos hídricos. 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Recursos Hídricos 

Unidade Orçamentária 440005 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

250.000 250.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Política estabelecida Unidade - - - - 

 
Análise crítica  

Esta ação está atrelada ao Programa Interaguas, que prever uma série de atividades visando ao aprimoramento da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e ao fortalecimento da implementação de seus instrumentos. Em 2012 foram realizadas tratativas com alguns 

estados e entes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos com objetivo de definir as estratégias de atuação e detalhar os termos de referência 

para contratação de estudos. Estava previsto a realização do III Encontro Formativo Nacional de Educação Ambiental e Gestão de Águas e I 

Encontro de Educação Ambiental da Bacia do Rio Doce, os quais seriam executados com um montante de R$ 166.032,78 e o restante do 

recurso seria utilizado para passagens e diárias para a sociedade civil e palestrantes. Contudo, não foi possível a execução do objeto devido a 

eventualidades administrativas.  

O desenvolvimento de planos de recursos hídricos é uma das prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos para 2012-

2015 e uma iniciativa estratégica para a consolidação da Política e do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. As ações 

relacionadas com educação ambiental, formação e capacitação em gerenciamento de recursos hídricos são primordiais para a qualificação 
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dos gestores e da participação pública na consolidação dos Planos de Recursos Hídricos e, consequentemente, da Política Nacional de 

Recursos Hídricos. Cabe destacar que, tendo em vista as atribuições do DRH em relação à formulação e apoio à implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos faz-se necessário, em caráter emergencial, o incremento de recursos humanos, considerando a perda gradativa 

de quadro técnico e administrativo, nos últimos anos, o que prejudica o desempenho do DRH no cumprimento de suas atribuições. 

 

Identificação da Ação 

Código  20M0 

Descrição Orientação do Uso e da Conservação dos Aquíferos Fronteiriços e Transfronteiriços - Nacional 

Iniciativa 02GB - Gestão das águas subterrâneas em articulação com as unidades federadas 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Recursos Hídricos 

Unidade Orçamentária 440005 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

200.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Estudos elaborados Unidade - - - - 

  

Análise crítica  

Estava previsto a contratação de consultoria técnica, no entanto, devido ao contigenciamento optou-se por apoiar à realização do 

Seminário Internacional de Recarga Artificial de Aquíferos, em parceria com a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS). As 

conclusões retiradas deste evento estão servindo de base para elaboração de diretrizes sobre o tema no âmbito da Câmara Técnica de Águas 

Subterrâneas.  O restante do recurso foi alocado na confecção de material gráfico e no aumento do limite para passagens e diárias.  
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A conservação e as orientações de uso de aquíferos consistem em uma ação de extrema importância para se evitarem os 

potenciais impactos e conflitos pelo uso dos recursos hídricos subterrâneos brasileiros. Desta forma, recomenda-se o aumento de recursos 

para esta ação para que se viabilizem as atividades previstas.   

Identificação da Ação 

Código  2D10 

Descrição Gerenciamento, Avaliação e Atualização do Plano Nacional de Recursos Hídricos 

Iniciativa 
02G9 - Apoio ao desenvolvimento do Plano Nacional de Recursos Hídricos e dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, 

em articulação com os planejamentos setoriais 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Recursos Hídricos 

Unidade Orçamentária 440005 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

515.509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Plano Implementado Unidade - - - - 
 

Análise crítica  

O gerenciamento executivo dos programas e ações do PNRH, assim como seu acompanhamento, monitoramento e sua avaliação 

são ações imprescindíveis para que ocorra a implementação efetiva das metas previstas no PNRH, que se constitui num importante 

instrumento orientador da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Para o cumprimento do seu papel em relação ao apoio à 

implementação do PNRH, cabe à SRHU/DRH o aprimoramento contínuo dessa ferramenta de transparência e controle social em relação à 

gestão dos recursos hídricos. Dos recursos previstos somente 100.000,00 foram disponibilizados nesta ação. Neste sentido, optou-se por 

utilizar para despesas com gráficas, incluindo material institucional e também apoiando a realização de eventos formativos e de comunicação 

e difusão de informação em recursos hídricos.  Esta ação não tem Meta Física associada, para ficar mensurável poderia ser a elaboração e 
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apresentação ao CNRH do informe SIGEOR, contendo informações sobre a implementação dos programas do PNRH, análise da 

implementação e recomendações. 

 

Identificação da Ação 

Código  4999 

Descrição Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

Iniciativa 
02GA - Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos e definição de estratégias para a sua implementação, em 

articulação com entes do Singreh e envolvendo a participação da sociedade 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Recursos Hídricos 

Unidade Orçamentária 440005 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

900.000 

 

422.848 363.067 184.888 

 

178.179 184.888 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

- - - - - - - 

 

Análise crítica  

A Secretaria Executiva do CNRH é exercida pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - SRHU do Ministério do 

Meio Ambiente- MMA, por meio da Gerência de Apoio ao CNRH, à qual compete prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao 

CNRH e instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica, conforme 

artigo 46, da Lei no 9.433, de 1997, além de elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à 

aprovação do plenário. Cabe ressaltar o estabelecimento de uma correlação das atividades pontuais da Secretaria Executiva do CNRH com as 

demandas provenientes das Câmaras Técnicas e do Plenário do CNRH, além do acréscimo das atribuições provenientes da aprovação da Lei 

nº 12.334/2010 que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Apesar dessas atribuições colossais, atualmente, na Gerencia 
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de apoio ao CNRH estão lotados apenas 1 técnico de nível superior e 3 apoio administrativo, o que limita a capacidade operacional para o 

pleno andamento dos trabalhos.  

Desta forma, para exercer de fato as funções previstas há necessidade de maior aporte orçamentário, que não fique sujeito ao 

contingenciamento, além de se recompor o quadro técnico. Mesmo com essas limitações, em 2012, foram aprovadas 12 Resoluções e 2 

Moções, destacando-se o debate amplo e participativo, dos temas relacionados à gestão de recursos hídricos no País. Salienta-se que essa 

Ação não tem meta física estabelecida, mas comparativamente aos 4 últimos anos, observa-se uma redução significativa no número de 

reuniões e, consequentemente, na redução do número de deliberações pelo Plenário do CNRH. 

 

Identificação da Ação 

Código  20M5 

Descrição 
Execução de Intervenções Estruturais Objetivando a Prevenção, Mitigação e Recuperação Ambiental de Áreas Afetadas 

pelas Enxurradas 

Iniciativa 
00ER - Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, 

erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e 

recuperação ambiental. 

Unidade Responsável Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – Departamento de Recursos Hídricos 

Unidade Orçamentária 440005 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

200.000 200.000 200.000 0,00 0,00 200.000 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 

Executar intervenções de 

drenagem e controle de 

cheias e de erosões 

marítimas e fluviais em 

municípios 

suscetíveis a inundações e 

enxurradas 

Unidade 1 0 - - 
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Análise crítica  

Devido ao aumento de áreas afetadas por inundações e deslizamentos causando perdas materiais e humanas torna-se necessário 

investir em prevenção, monitoramento e tratamento dos riscos provenientes de fontes naturais.  Para implementar a Ação 20M5,  iniciou-se 

tratativas com a  Fundação Christiano Ottoni, da Universidade Federal de Minas Gerais (FCO/UFMG), em que se prevê  a elaboração de 

estudos para três municípios recorrentemente afetados por inundações e enxurradas. Devido aos prazos não foi possível em 2012 realizar a 

assinatura.  Os estudos foram orçados pela FCO em R$ 370.000,00, não sendo possível a execução do projeto somente com os recursos dessa 

ação 20M5. Em 2013 dará seguimento a estas tratativas com a FCO, com a estratégia de se conseguir viabilizar o projeto em meados de abril, 

fazendo-se necessário aumentar o atual limite orçamentário da ação. O recurso de R$ 200.000,00 foi alocado no o Projeto de Cooperação 

Técnica Internacional, Melhoria da Gestão Ambiental Urbana no Brasil - BRA/OEA/08/001 para a contratação de consultoria para a 

elaboração de estudos na mesma linha desta ação.  

Essa Ação não tem Meta Física, apenas o objetivo a ela associado, que prevê, no PPA 2012-2015, a aplicação de R$ 9 bilhões 

para apoio à execução de intervenções de drenagem urbana sustentável nos municípios mais suscetíveis a desastres associados a enchentes e 

inundações recorrentes em áreas urbanas.  

 

4.3. Informações sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de 

Responsabilidae da UJ 

 4.3.1. Ações vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de Responsabilidade da UJ (Quadro A.4.6) 

 
Identificação da Ação 

Código  2000 

Descrição Administração da Unidade 

Unidade Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Unidade Orçamentária 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        
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Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

1.743.908 1.172.180 1.153.694 906.273 0,00 247.420 906.273 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
  

       

 
Análise crítica 

 

 Essa ação dá suporte para as ações das áreas finalisticas, no que se refere as atividades que não são contempladas pelas outras ações. 

A execução da ação não comprometeu as atividades a serem desenvolvidas no ano de 2012, visto que ainda ficaram recursos em restos a 

pagar, no entanto sua ampliação será pleiteada para o ano seguinte, para que outras atividades sejam implementadas em 2013.
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4.4. Informações sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa 

4.4.1. Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ (Quadro A.4.7) 
 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 

 

Departamento de Ambiente Urbano 

 

44101 440079 

 

Departamento de Recursos Hídricos 

 

44101 440005 

 

Departamento de Revitalização de Bacias 

 

44101 440078 

 

Programa Desenvolviemento do Setor Agua – 

INTERAGUAS 

 

44101 440111 

 

4.4.2. Programação de Despesas 

 

Neste item os quadros A.4.8 – Programação de Despesas Correntes, A.4.9 – 

Programação de Despesas de Capital e A.4.10 – Quadro resumo da Programação de Despesas e 

da Reserva de Contingências, não será apresentados, visto que esta UJ não programa despesas, 

essa atividade é realizada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração deste 

Ministério. A segui apresentaremos o quadros relacionados com a movimentação orçamentária 

por grupo de despesa, atividade realizada por esta Unidade Jurisdicionada.
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4.4.2.1. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa (Quadro A.4.11) 

       Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação 
de Crédito 

UG  

Classificação da 
ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Movimentação 
Interna 

Concedidos 

440079 440107 18541206720MG -- -- 12.511.222,54 

440079 440107 1854220672E42 -- -- 12.893.936,45 

440079 440001 18541205420MC -- -- 43.774,77 

440079 440001 1854220672E42 -- -- 557.382,55 

440079 440001 185432026101P -- -- 107.640,37 

440079 440001 18544202620M0 -- -- 42.626,72 

440079 440001 1854420264999 -- -- 306.952,09 

440079 440001 1854420698695 -- -- 165.464,83 

440079 440111 1812120262039 -- -- 0,01 

Recebidos 

440002 440005 18541204020M5 -- -- 200.000,00 

440002 440005 1854420264999 -- -- 72.863,79 

440002 440078 1854120262B76 -- -- 98.887,60 

440002 440078 185432026101P -- -- 1.197.677,38 

440002 440078 1854420698695 -- -- 18.555.987,90 

440002 440078 1854420698695 -- -- 960.000 

440002 440079 18541205420MC -- -- 805.897,27 

440002 440079 18541205420MD -- -- 306.477,04 

440002 440079 18541206720MG -- -- 43.517,46 

440002 440079 1854220672E42 -- -- 2.081.843,00 

440002 440079 1854420698695 -- -- 75.347,27 

440002 440005 1812221242000 -- -- 149.800,30 

440002 440078 1812221242000 -- -- 114.918,93 

440002 440079 1812221242000 -- -- 243.590,01 

440002 440001 1812221242000 -- -- 663.870,97 

Movimentação 
Externa 

Concedidos 

440078 135027 1854120268412 -- -- 35.989,09 

440078 193034 185432026101P -- -- 223,30 

440078 193111 185432026101P -- -- 57.770,70 

Recebidos -- -- -- -- -- -- 
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Natureza da Movimentação 
de Crédito 

UG  

Classificação da 
ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – 
Inversões 

Financeiras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 

Movimentação 
Interna 

Concedidos 

   440078 185432026101P 22.950,00 -- -- 

440002 440078 1854420698695 12.800.000,00 -- -- 

440002 440078 1854420698695 640.000 -- -- 

440079 440107 18541206720MG 9.000.000 -- -- 

Recebidos -- -- -- -- -- -- 

Movimentação 
Externa 

Concedidos 
440078 193034 185432026101P 191,10 -- -- 

440078 193111 185432026101P 4.908,90 -- -- 

Recebidos -- -- -- -- -- -- 

Fonte: Sistema Financeiro de Gestão Financeira do Governo Federal - SIAFI 
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4.5. Execução Orçamentária da Despesa 

4.5.1. Execução da Despesa com Créditos Originários 

4.5.1.1. Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários (Quadro 

A.4.12) 
Valores em  R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2012 2011 2012 2011 

1. Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f)   

   

a) Convite --  --  --  --  

b) Tomada de Preços --  --  --  --  

c) Concorrência --  --  --  --  

d) Pregão  --  276.766,87 --  262.738,31 

e) Concurso --  --  --  --  

f) Consulta --  --  --  --  

2. Contratações Diretas (g+h)    --  --  

g) Dispensa 2.019.288,0  155.786,40 73.219,1 --  

h) Inexigibilidade 324.877,82  1.750.000  --  --  

3. Regime de Execução Especial --    --  --  

i) Suprimento de Fundos --    --  --  

4. Pagamento de Pessoal (j+k) 

 

210.719,81  207.682,88 

j) Pagamento em Folha 

 

   

k) Diárias 177.700,21 210.719,81 177.700,21 207.682,88 

5. Outros     

6. Total (1+2+3+4+5)     

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI 
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 4.5.1.2. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários (Quadro A.4.13) 
Valores em R$ 1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

2. Juros e Encargos da Dívida 

 

  

  

  

 Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3. Outras Despesas Correntes 

 

  

  

  

 3.3.30.41 27.084.787,51 6.823.556,69 17.472.196,85 3.970.764,422 9.612.590,66 2.852.792,27 17.472.196,85 3.970.764,42 

3.3.90.39 4.304.356,27 5.44.786,40 473.219,61 2.361.000,00 3.831.136,66 3.083.786,40 473.219,61 2.361.000,00 

3.3.80.35 1.330.667,62 276.766,87 -- 262.738,31 1.330.365,66 14.028,56 -- 262.738,31 

Demais elementos do grupo 1.049.292,79 210.719,81 554.065,81 207.682,81 495.226,98 3.036,93 554.065,81 207.682,81 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

4. Investimentos 

        4.4.30.41 6.569.618,89 1.175.772,00 -- 495.644,00 6.569.618,89 680.108,00 -- 495.664,00 

4.4.42.51 5.626.284,50 -- -- -- 5.626.284,50 -- -- -- 

4.4.42.52 1.977.048,00 -- 41.538,00 -- 1.935.510,00 -- 41.538,00 -- 

Demais elementos do grupo -- -- -- -- -- -- -- -- 

5. Inversões Financeiras 

 

  

  

  

 Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

6. Amortização da Dívida 

 

  

     Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
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Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
 

 

 

 

5 Parte A, Item 5, tópicos  Especiais da Execução Orçamentária e Financeira 
 

Neste item serão apresentados o Quadros A.5.2 – Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores; Quadro A.5.3 – 

Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de 2012, Quadro A.5.4 – Resumo dos Instrumentos celebrados 

pela UJ nos três últimos Exercícios, Quadro A.5.5 – Resumo dos Instrumentos de Transferência que vigerão em 2013 e Exercícios seguintes, 

Quadro A.5.6 – Resumo da Prestção de Contas sobre Transferências Concedidas pela UJ na Modalidade de Convênio, Termo de Cooperação 

e de Contrato de Repasse e Quadro A.5.7 – Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse separados 

por unidade gestoras desta UJ.   

 

5.1. Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (item 5.2.1) 

5.1.1- Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (Quadro A.5.2) 

 

  5.1.1.1 - Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas – DRB 
Valores R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 -- -- -- -- 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

... -- -- -- -- 

Restos a Pagar não Processados 
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Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 3.543.395,32 -- 3.533.295,06 10.100,26 

2010 2.132.347,57 688.704,12 1.328.000,00 0,00 

... -- -- -- -- 
  Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 

 

 
Análise Crítica 

 

A estratégia do Departamento de Revitalização, inicialmente, é trabalhar no intuito de executar todo o orçamento dentro do 

exercício, porém, vários são os entraves encontrados durante as etapas da execução, sejam internos ou externos. Internamente, pode-se citar a 

falta e/ou insuficiência de recursos humanos; a falta de capacitação, principalmente no que se refere às questões orçamentárias e financeiras e 

quanto à formalização dos instrumentos de transferência, principalmente, quando da alteração da Legislação aplicável, entraves estes, que se 

estende aos proponentes, que em sua maioria não dispõem de profissionais capacitados para a elaboração de projetos que estejam em 

concordância com o exigido pela Legislação vigente. Nesse contexto, muitas vezes, os prazos para elaboração, envio, recebimento, análise 

técnica e jurídica das propostas, vão se estendendo de tal forma, que quando se concluem pela aprovação e assinatura, não há mais tempo 

hábil para o repasse financeiro e dada a importância dos projetos para o meio ambiente, os recursos empenhados acabam sendo inscritos em 

Restos a Pagar, impactando diretamente nos limites disponibilizados para o ano seguinte. 

 Em sua grande maioria, os valores inscritos em RP 2012,  foram em razão de os proponentes não disporem da contrapartida, ou 

ainda, não terem tempo hábil para os procedimentos, dado o pouco tempo para o término do exercício, e considerando que anterior ao 

repasse há necessidade de comprovação do depósito referente à contrapartida em conta específica do convênio, em atendimento à Portaria 

Interministerial nº 507/2011. 

Uma vez inscritos em RP, o que se deseja é que estes sejam pagos o mais rápido possível, para que não prejudique ainda mais a 

execução do objeto, porém, muitas vezes não há recursos financeiros suficientes, ou ainda, não foram disponibilizados. 

Nesse contexto, temos restos a pagar que não foram pagos em razão de o proponente não ter depositado os valores 

correspondentes à contrapartida ou inadimplência do convenente, indo de encontro ao disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011. 
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Quanto aos RP cancelados referem-se a recursos empenhados para pagamento de passagens e diárias, parcelas de convênios que 

foram extintos e/ou não convalidados pela Consultoria Jurídica. 

5.1.1.2 - Departamento de Recursos Hídricos – DRH 

 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 -- -- -- -- 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

... -- -- -- -- 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 5.189,75 (5.189,75) 0,00 0,00 

2010 -- -- -- -- 

... -- -- -- -- 
  Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 

 
Análise Crítica  

 

O DRH iniciou-se tratativas para a celebração de convênio, no entanto, os prazos para a elaboração, envio, recebimento, análise 

técnica e jurídica das propostas, se prolongaram de tal forma, que se optou por utilizar outros formas de execução. Salientando, também, que 

os recursos para essa UJ não permitem a celebração de projetos de gastos consideráveis. 

 

5.1.1.3 - Departamento de Ambiente Urbano – DAU 

 
Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 
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2011 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

... 699.856,00 (501.756,00)  198.100,00 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 3.085.167,09    (157.167,09) 559.855,84 2.368.144,16 

2010 1.141.738,22 (1.141.738,22) 0,00 0,00 

... 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 

 
Análise Crítica  

 

 Os recursos inscitos em restor a pagar foram referentes aos compromissos já assumidos no decorrer do ano, mas que dependiam de 

entrega de produtos e cumprimento de cronograma por parte dos proponentens para que houvesse repasse de recursos financeiros.  

5.2. Transferências de Recursos 

 

5.2.1. Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 

 

5.2.1.1 - Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência (Quadro A.5.3) 

 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas – DRB 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO: 440078/00001 

Informações sobre as Transferências 

Modalidade 
Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global 

Contraparti
da 

No Exercício 
Acumulado até 

o Exercício Início Fim 

1 769275/2012 11.821.253/0001-42 36.295.483,89 3.629.548,39 6.615.689,83 6.615.689,83 Jun/12 Dez/15 1 
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1 769428/2012 05.467.476/0001-50 61.828.573,00 6.195.692,37 8.929.042,16 8.929.042,16 Jul/12 Jun/16 1 

1 778434/2012 06.688.451/0001-40 13.149.944,87 1.314.994,49 0,0 0,0 Dez/12 Dez/15 1 

1 776516/2012 05.475.097/0001-02 15.449.809,76 1.544.980,97 0,0 0,0 Dez/12 Nov/15 1 

1 761859/2011 08.761.124/0001-00 14.508.348,09 1.450.834,82 1.969.002,86 2.810.420,02 Dez/11 Dez/14 1 

1 761617/2011 13.128.798/0019-22 4.414.891,54 441.489,16 1.830.694,32 1.830.694,32 Dez/12 Dez/14 1 

1 761669/2011 01.066.896/0001-74 10.910.549,71 1.091.054,98 1.437.909,45 1.437.909,45 Dez/11 Dez/14 1 

1 759061/2011 03.626.198/0001-01 16.056.603,81 1.605.953,78 0,0 2.248.007,08 Dez /11 Dez /14 1 

1 761644/2011 04.142.491/0001-66 934.174,12 93.417,41 0,0 592.412,68 Dez /11 Abr/14 1 

1 756118/2011 15.412.257/0001-28 448.887,60 50.000,00 0,0 300.000,00 Dez /11 Set/13 1 

1 756095/2011 01.367.770/0001-30 293.662,80 29.366,30 0,0 264.296,50 Dez /11 Nov/13 1 

1 757692/2011 05.016.202/0001-45 300.517,00 30.140,50 0,0 270.376,50 Dez/11 Nov/13 1 

1 744023/2010 18.301.069/0001-10 401.006,00 16.000,00 0,0 385.006,00 Nov/12 Jul/12 4 

1 748744/2010 29.138.336/0001-05 1.087.000,00 87.000,00 0,0 1.000.000,00 Dez/10 Mai/13 1 

1 707741/2009 03.452.307/0001-11 215.879,14 15.879,14 0,0 200.000,00 Dez /09 Dez /12 4 

1 707720/2009 08.662.837/0001-08 1.107.156,96 113.246,52 0,0 528.195,88 Dez /09 Dez /13 1 

1 717765/2009 18.431.312/0001-15 393.821,00 32.890,00 0,0 360.931,00 Dez /09 Mar/13 1 

1 723779/2009 04.142.491/0001-66 1.518.893,72 151.889,36 0,0 1.367.004,3 Dez /09 Mar/14 1 

1 707417/2009 03.626.198/0001-01 2.042.652,84 1.537.811,51 0,0 1.162.464,24 Dez /09 Nov/13 1 

1 704454/2009 15.389.588/0001-94 515.069,13 31.069,13 0,0 484.000,00 Dez /09 Jun/13 1 

1 708416/2009 18.301.036/0001-70 902.252,44 38.549,60 0,0 863.702,84 Dez /09 Set/12 4 

1 615154 24.851.511/0001-85 337.610,00 40.500,00 0,0 297.110,00 Dez /07 Jun/12 4 

4 01/2012 03.659.166/0010-01 57.994,00 0,0 57.994,00 57.994,00 Set/12 Dez/12 4 

4 02/2012 22.078.679/001 149.947,50 0,0 149.947,50 149.947,50 Nov/12 Mar/13 4 

4 03/2012 00.348.003/0116-60 39.200,00 0,0 39.200,00 0,0 Out/12 Dez/12 4 

LEGENDA 

Modalidade: 
1 - Convênio 
2 - Contrato de Repasse 
3 - Termo de Cooperação 
4 - Termo de Compromisso 

 
 

Situação da Transferência: 
1 - Adimplente 
2 - Inadimplente 
3 - Inadimplência Suspensa 
4 - Concluído 
5 - Excluído 
6 - Rescindido 
7 - Arquivado 

Fonte: SICONV, SIAFI  e Processos 
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Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Departamento de Ambiente Urbano - DAU 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO: 440079/00001 

Informações sobre as transferências 

Modali

dade 

Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 

Início Fim 

Global Contrapartida No exercício 
Acumulado 

até exercício 

  

2 776940 03.626.198/0001-01 560.000,00 110.000,00 0,00 0,00 Jan/13 Abr/15 1 

2 776941 03.626.198/0001-01 600.000,00 60.000,00 0,00 0,00 Jan/13 Abr/15 1 

2 776942 03.626.198/0001-01 450.000,00 90.000,00 0,00 0,00 Jan/13 Abr/15 1 

2 776943 03.626.198/0001-01  550.000,00  100.000,00 0,00 0,00 Jan/13 Abr/15 1 

2 776944 03.626.198/0001-01 610.000,00 70.000,00 0,00 0,00 Jan/13 Abr/15 1 

2 776945 03.626.198/0001-01 600.000,00 60.000,00 0,00 0,00 Jan/13 Abr/15 1 

2 776946 03.626.198/0001-01 600.000,00 60.000,00 0,00 0,00 Jan/13 Abr/15 1 

2 776930 13.471.612/0001-04 505.000,00 50.500,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 776931 13.471.612/0001-04 505.000,00 50.500,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 776979 13.471.612/0001-04 505.000,00 50.500,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 776933 13.471.612/0001-04 505.000,00 50.500,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 776980 13.471.612/0001-04 505.000,00 50.500,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 776925 13.128.798/0019-22 660.000,00 66.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Jul/14 1 

2 776926 13.128.798/0019-22 440.000,00 44.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Jul/14 1 

2 776928 03.507.415/0023-50 600.000,00 60.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 776927 03.507.415/0023-50 600.000,00 60.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 776929 03.507.415/0023-50 600.000,00 60.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 776934 03.507.415/0023-50 600.000,00 60.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 776935 03.507.415/0023-50 600.000,00 60.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 776937 03.507.415/0023-50 600.000,00 60.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 776938 03.507.415/0023-50 600.000,00 60.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 776939 03.507.415/0023-50 600.000,00 60.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 
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2 776923 05.016.202/0001-45 2.028.172,04 528.172,04 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2  773483 04.034.583/0001-22 229.200,00 9.200,00   0,00 0,00 Dez/12 Ago/14 1 

2 773552 13.927.801/0010-30 630.000,00 30.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Abr/14 1 

2 773538 07.598.634/0001-37 233.200,00 13.200,00 0,00 0,00 Dez/12 Mai/15 1 

2  773534 27.165.588/0001-90 240.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 773523 27.142.058/0001-26 240.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Jun/14 1 

2 773550 27.150.549/0001-19 235.628,23 18.850,26 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 773476 27.165.729/0001-74 230.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 773507 25.107.525/0001-51 108.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 773500 01.505.643/0001-50 104.959,71 5.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Mar/14 1 

2 773482 01.005.727/0001-24 239.563,45 29.974,44 0,00 0,00 Nov/12 Fev/14 1 

2 773472 01.612.092/0001-23 529.718,16 25.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Fev/15 1 

2 773486 18.338.178/0001-02 652.173,91 52.173,91 0,00 0,00 Out/12 Mai/13 1 

2 773497 16.829.640/0001-49 220.000,00 17.600,00 0,00 0,00 Nov/12 Mar/14 1 

2 773478 18.428.839/0001-90 220.000,00 17.600,00 0,00 0,00 Dez/12 Abr/14 1 

2 773475 18.715.508/0001-31 600.000,00 48.000,00 0,00 0,00 Nov/12 Nov/13 1 

2 773535 03.155.926/0001-44 228.800,00 9.152,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 773510 03.501.509/0001-06 624.000,00 24.960,00 0,00 0,00 Dez/12 Abr/17 1 

2 773508 76.105.634/0001-70 218.990,80 17.519,26 0,00 0,00 Dez/12 Mar/14 1 

2 773493 76.205.806/0001-88 157.608,70 12.608,70 0,00 0,00 Set/12 Set/14 1 

2 773491 76.208.867/0001-07 181.778,40 14.542,27 0,00 0,00 Nov/12 Nov/14 1 

2 773484 76.105.535/0001-99 187.391,00 14.991,28 0,00 0,00 Dez/12 Mar/14 1 

2 773547 87.612.537/0001-90 239.131,00 19.131,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez /13 1 

2 773543 88.000.906/0001-57 237.617,60 19.800,00 0,00 0,00 Dez/12 Jun/14 1 

2 773516 88.254.875/0001-60 242.000,00 22.000,00 0,00 0,00 Nov/12 Dez/13 1 

2 773506 88.577.416/0001-18 241.547,00 21.600,00 0,00 0,00 Ago/12 Dez/13 1 

2  773485 87.849.923/0001-09 218.985,74 23.567,66 0,00 0,00 Dez/12 Out/15 1 

2 773558 47.970.769/0001-04 250.198,00 50.039,60 0,00 0,00 Dez/12 Abr/15 1 

2 773509 46.634.044/0001-74 385.000,00 35.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 773496 45.279.635/0001-08 195.000,00 15.600,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez /14 1 

2 773532 46.523.130/0001-00 220.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Mai/13 1 

2 773524 46.482.840/0001-39 255.425,00 35.425,00 0,00 0,00 Dez/12 Jun/14 1 

2 773490 46.522.959/0001-98 239.130,44 19.130,44 0,00 0,00 Dez/12 Out/13 1 

2 773479 56.901.275/0001-50 108.000,00 8.640,00 0,00 0,00 Dez/12 Mai/13 1 
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2 773473 45.780.087/0001-03 150.000,00 12.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/14 1 

2 773531 83.102.277/0001-52 160.775,10 19.672,15 0,00 0,00 Dez/12 Out/14 1 

2 773525 82.892.282/0001-43 264.000,00 44.000,00 0,00 0,00 Dez/12 Dez/13 1 

2 773481 82.777.301/0001-90 240.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Out/12 Out/13 1 

LEGENDA 

Modalidade: 

1 - Convênio 

2 - Contrato de Repasse 

3 - Termo de Parceria 

4 - Termo de Cooperação 

5 - Termo de Compromisso 

 

Situação da Transferência: 

1 - Adimplente 

2 - Inadimplente 

3 - Inadimplência Suspensa 

4 - Concluído 

5 - Excluído 

6 - Rescindido 

7 - Arquivado 

Fonte: Siconv e Siafi 

 

 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Departamento de Ambiente Urbano - DAU 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO: 440079/00001 

Informações sobre as transferências 

Modali

dade 

Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 

Início Fim 

Global Contrapartida No exercício 
Acumulado 

até exercício 

  

1 580857 12.224.895/0001-27 1.486.896,22 87.920,00 0,00 300.000,00 Dez/06 Jun/12 1 

1 620672 05.506.097/0001-22 277.885,36 27.885,36 0,00 250.000,00 Dez/07 Dez/11 1 

1 620669 05.457.349/0001-70 1.000.000,00 400.000,00 0,00 600.000,00 Dez/07 Jun/12 1 

1 600266 42.498.600/0001-71 1.493.200,00 298.800,00 0,00 1.194.400,00 Dez/07 Out/12 1 

1 620671 05.023.045/0001-03 375.142,40 75.000,00 0,00 300.142,00 Dez/07 Dez/11 1 

1 619050 03.626.198/0001-01 333.333,33 33.333,33 0,00 300.000,00 Dez/07 Nov/11 1 

1 620665 00.957.404/0001-78 974.226,00 194.845,20 0,00 779.380,80 Dez/07 Nov/10 1 

1 620663 41.230.103/0001-25 444.330,00 44.433,00 0,00 399.897,00 Dez/07 Jun/12 1 

1 620666 08.767.094/0001-30 777.777,78 77.777,78 0,00 700.000,00 Dez/07 Mai/12 1 
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1 636350 01.066.896/0001-74 600.000,00 100.000,00 0,00 500.000,00 Jul/08 Mar/12 1 

1 636351 63.601.769/0001-85 380.440,00 38.044,00 0,00 342.396,00 Jul/08 Abr/12 1 

1 636366 07.255.568/0001-00 500.028,00 100.028,00 0,00 400.000,00 Ago/08 Jul/12 1 

1 636379 08.696.074/0001-16 444.440,00 44.444,00 0,00 399.996,00 Jul/08 Jul/12 1 

1 638823 34.921.783/0001-68 640.000,00 64.000,00 0,00 576.000,00 Dez/08 Set/12 1 

1 701514/08 04.104.816/0001-16 200.000,00 21.000,00 0,00 179.000,00 Dez/08 Ago/12 1 

1 720225/09 07.472.738/0001-09 839.841,00 83.984,10 0,00 755.856,90 Dez/09 Nov/12 1 

1 718498/09 68.621.671/0001-03 657.600,00 131.453,44 0,00 526.146,56 Dez/09 Jun/12 1 

1 705492/09 02.221.962/0001-04 669.114,86 66.911,49 0,00 602.203,37 Dez/09 Abr/12 1 

1 722815/09 05.465.031/0001-31 423.670,00 51.640,00 0,00 372.030,00 Dez/09 Nov/12 1 

1 722032/09 63.752.604/0001-04 557.980,00 56.224,00 0,00 501.756,00 Dez/09 Mai/11 1 

1 718273/09 05.263.116/0001-37 284.883,88 28.488,39 0,00 256.395,49 Dez/09 Mar/12 1 

1 722058/09 13.715.891/0001-04 435.295,28 17.461,00 0,00 203.822,30 Dez/09 Mai/12 1 

1 720476/09 10.144.038/0001-91 437.807,64 9.000,00 0,00 428.807,64 Dez/09 Mai/11 1 

1 712864/09 04.104.816/0001-16 450.000,00 18.0000,00 0,00 176.064,00 Dez/09 Ago/12 1 

1 715368/09 08.096.570/0001-39 404.679,84 16.187,19 0,00 388.492,65 Dez/09 Set/11 1 

1 713476/09 06.082.820/0001-56 404.355,93 16.174,24 0,00 388.181,69 Dez/09 Jun/11 1 

1 714974/09 13.691.811/0001-28 459.086,20 18.706,00 0,00 226.272,72 Dez/09 Ago/11 1 

1 705150/09 90.836.693/0001-40 157.240,00 15.724,00 0,00 0,00 Dez/09 Nov/11 1 

1 722395/09 45.787.660/0001-00 228.961,91 23.608,84 0,00 205.353,07 Dez/09 Abr/11 1 

1 720782/09 88.073.291/0001-99 218.700,00 15.724,00 0,00 202.976,00 Dez/09 Abr/12 1 

1 713294/09 43.465.459.0001-73 373.480,00 29.878,40 0,00 343.601,60 Dez/09 Dez/11 1 

1 722041/09 18.715.391/0001-96 400.000,00 32.000,00 0,00 184.000,00 Dez/09 Jun/12 1 

1 722543/09 10.346.096/0001-06 460.807,64 18.000,00 0,00 234.100,00 Dez/09 Jun/12 1 

1 751961/10 11.884.641/0001-72 443.650,00 8.873,00 0,00 434.777,00 Dez/10 Dez/12 1 

1 734871/10 20.057.071/0001-38 105.598,28 8.925,00 0,00 96.673,28 Jun/10 Jul/10 1 

1 748344/10 05.041.786/0001-09 111.112,00 11.112,00 0,00 200.000,00 Ago/10 Out/10 1 

1 750638/10 03.580.632/0001-60 108.640,00 8.691,20 0,00 0,00 Dez/10 Fev/11 1 

3 755872/11 33.945.015/0001-81 154.262,50 54.262,50 0,00 100.000,00 Set/11 Nov/11 1 
2 768835/11 00.394.601/0001-26 933.242,00 120.987,00 0,00 0,00 Dez/11 Jun/13 1 

2 768827/11 16.673.998/0001-25 1.487.177,95 124.178,06 1.362.999,89 1.362.999,89 Dez/11 Jul/13 1 

2 765436/11 3.626.198/0001-01 1.300.000,00 130.000,00 1.398.600,00 1.398.600,00 Dez/11 Ago/13 1 

2 766762/11 5.562.326/0001-26 1.925.000,00  192.500,00 1.732.500,00 1.732.500,00 Dez/11 Out/13 1 

2 765037/11 5.562.326/0001-26 2.000.000,00 200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Dez/11 Out/13 1 
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2 765454/11 13.937.032/0001-60 1.771.731,09 312.264,11 0,00 0,00 Dez/11 Ago/13 1 

2 765040/11 13.937.032/0001-60 649.782,01 94.736,99 0,00 0,00 Dez/11 Jun/13 1 

2 765043/11 13.937.032/0001-60 690.112,06 101.549,11 0,00 0,00 Dez/11 Jun/13 1 

2 764008/11 13.927.819/0001-40 240.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Dez/11 Ago/13 1 

2 764198/11 8.696.074/0001-16 1.650.000,00 165.000,00 0,00 0,00 Dez/11 Jun/14 1 

2 764007/11 15.412.257/0001-28 1.668.765,00 168.565,00 0,00 0,00 Dez/11 Abr/16 1 

2 766761/11 638.357/0001-08 620.000,00 62.000,00 558.000,00 558.000,00 Dez/11 Ago/13 1 

2 764011/11 18.715.441/0001-35 240.000,00 20.000,00 220.000,00 220.000,00 Dez/11 Dez/13 1 

2 764235/11 957.404/0001-78 1.200.000,00 240.000,00 960.000,00 960.000,00 Dez/11 Dez/13 1 

2 764007/11 15.412.257/0001-28  1.668.765,00 168.565,00 0,00 0,00 Dez/11 Abr/16 1 

2 765031/11 15.412.257/0001-28 602.944,00 60.744,00 0,00 0,00 Dez/11 Abr/16 1 

2 765440/11 7.472.738/0001-09 1.540.000,00 154.000,00 0,00 0,00 Dez/11 Dez/13 1 

2 764230/11 7.472.738/0001-09 600.000,00  60.000,00 0,00 0,00 Dez/11 Dez/13 1 

2 765461/11 7.472.738/0001-09 2.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Dez/11 Dez/13 1 

2 764009/11 4.474.819/0001-41 1.280.000,00 128.000,00 0,00 0,00 Dez/11 Dez/14 1 

2 764433/11 13.471.612/0001-04 1.429.000,00 142.900,00 0,00 0,00 Dez/11 Dez/14 1 

2 765028/11 13.471.612/0001-04 505.000,00 50.500,00 0,00 0,00 Dez/11 Dez/14 1 

2 768412/11 68.621.671/0001-03 2.187.500,00 437.500,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Dez/11 Set/13 1 

2 765460/11 1.066.896/0001-74 1.600.000,00 160.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 Dez/11 Jun/13 1 

2 764242/11 1.066.896/0001-74 400.000,00 40.000,00 360.000,00 360.000,00 Dez/11 Jun/13 1 

2 764458/11 1.066.896/0001-74 600.000,00 60.000,00 540.000,00 540.000,00 Dez/11 Jun/13 1 

2 764466/11 1.066.896/0001-74 550.000,00 55.000,00 0,00 0,00 Dez/11 Jun/13 1 

2 767632/11 63.752.604/0001-04 1.244.977,1 124.497,71 1.120.479,39 1.120.479,39 Dez/11 Out/13 1 

2 764224/11 3.330.683/0001-33 2.187.500,00 437.500,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Dez/11 Dez/12 1 

2 764675/11 3.111.139/0001-09 585.000,00 11.700,00 573.300,00 573.300,00 Dez/11 Ago/13 1 

2 767887/11 7.255.568/0001-00 1.560.000,00 312.000,00 0,00 0,00 Dez/11 Out/13 1 

2 765455/11 13.128.798/0019-22 550.000,00 55.000,00 495.000,00 495.000,00 Dez/11 Dez/13 1 

2 764010/11 13.128.798/0019-22 220.000,00 22.000,00 0,00 0,00 Dez/11 Dez/13 1 

2 765458/11 13.128.798/0019-22 440.000,00 44.000,00 0,00 0,00 Dez/11 Dez/13 1 

2 764700/11 56.089.790/0001-88 2.450.000,00 700.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Dez/11 Jan/13 1 

*          

LEGENDA 

Modalidade: 

1 - Convênio 
Situação da Transferência: 

1 - Adimplente 
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2 - Contrato de Repasse 

3 - Termo de Parceria 

4 - Termo de Cooperação 

5 - Termo de Compromisso 

 

2 - Inadimplente 

3 - Inadimplência Suspensa 

4 - Concluído 

5 - Excluído 

6 - Rescindido 

7 - Arquivado 

 

* Cabe esclarecer que foram firmados, no decorrer do ano de 2012, três contratos de prestação de serviços, sendo dois com a 

Universidade de Brasília- UnB e um com a Intertox, os quais objetivaram o desenvolvimento de estudos relacionados com as áreas de gestão 

ambientl urbana, elaboração de estudos e desenvolvimento do sistema de informação da política nacional de resíduos sólidos e “Elaboração 

de planejamento estratégico, assistência técnica e treinamento para aplicação da metodologia de registro e emissão de transferência de 

poluente”. O contrato de prestação de serviços firmado em 2011 com a Caixa Economina Federal está vigente até junho de 2013, cujo 

objetivo é a operacionalização dos programas e ações no âmbito do programa de resíduos sólidos. 
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5.2.2. Quantidade de instrumentos Celebrados pela UJ nos três últimos 

Exercícios 

 
5.2.2.1 - Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos Três Últimos 

Exercícios (Quadro A.5.4) 

 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas – DRB 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 

UG/GESTÃO: 440078/00001 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos 

Celebrados em Cada 

Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 

Independentemente do ano de Celebração do 

Instrumento (em R$ 1,00) 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Convênio 04 08 03 14.166.648,79 4.516.509,92 170.791,00 

Contrato de Repasse --- --- --- --- --- --- 

Termo de Cooperação 03 05 06 247.141,50 258.422,50 1.453.863,57 

Termo de 

Compromisso 
--- --- --- --- --- --- 

Totais 07 13 09 14.413.790,29 4.774.932,42 1.624.654,57 

Fonte: SICONV, SIAFI e Processos 

 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Departamento de Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 

UG/GESTÃO: 440049/00001 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos 

Celebrados em Cada 

Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 

Independentemente do ano de Celebração do 

Instrumento (em R$ 1,00) 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Convênio 
  1    

Contrato de Repasse 
60 36  18.156.963 100.000 0,00 

Termo de Cooperação 
      

Termo de 

Compromisso 

      

Totais 
60 36 1 18.156.963 100.000 0,00 

Fonte: SICONV, SIAFI e Processos 

 

 

5.2.3. Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que 

permanecerão vigentes no Exercício de 2013 e seguintes 
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5.2.3.1 – Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2013 e 

Exercícios seguintes (Quadro A.5.5) 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas – DRB 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO: 440078/00001 

Modalidade 

Qtd.  de 

Instrumentos 

com Vigência 

em 2013 e 

Seguintes 

Valores (R$ 1,00) % do Valor 

Global 

Repassado até o 

Final do 

Exercício de 

2012 

Contratados 
Repassados 

até 2012 

Previstos para 

2013 

Convênio 18 181.256.039,84 29.931.067,46 69.837.325,00 16,5% 

Contrato de Repasse --- --- --- --- --- 

Termo de Cooperação 01 149.947,50 149.947,50 0,0 100% 

Termo de 

Compromisso --- --- --- --- --- 

Totais 19 181.405.987,34 30.081.014,96 69.837.325,00 -- 

Fonte: SICONV, SIAFI e Processos 

 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Departamento de Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO: 440079/00001 

Modalidade 

Qtd.  de 

Instrumentos 

com Vigência 

em 2013 e 

Seguintes 

Valores (R$ 1,00) % do Valor 

Global 

Repassado até o 

Final do 

Exercício de 

2012 

Contratados 
Repassados 

até 2012 

Previstos para 

2013 

Convênio 
17 7.400.000 7.400.000 0,00 100% 

Contrato de Repasse 
96 58.620.073 18.156.963 40.463.110 31% 

Termo de Cooperação 

     

Termo de 

Compromisso 

     

Totais 

113 66.020.073 25.556.963 40.463.110 39% 

Fonte: SICONV 

 

 

5.2.4. Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos 

de Cooperação e Contratos de Repasse 

 

5.2.4.1 -  Resumo  da Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas pela 

UJ na Modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse 

(Quadro A.5.6) 
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Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente 

Nome: Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas – DRB 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO: 440078/00001 

Exercício 

da 

Prestação 

das 

Contas 

Quantitativos e Montante 

Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 

Contratos de 

Repasse 

2012 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 05  --- 

Montante 

Repassado 
2.092.827,68  --- 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade  01 --- 

Montante 

Repassado 
 39.200,00 --- 

2011 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 03  --- 

Montante 

Repassado 
1.753.441,93  --- 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 01  --- 

Montante 

Repassado 
627.960,00*  --- 

2010 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 03  --- 

Montante 

Repassado 
488.000,00  --- 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade   --- 

Montante 

Repassado 
  --- 

Anteriores 

a 2010 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade   --- 

Montante 

Repassado 
  --- 

Fonte: SICONV, SIAFI e Processos 

 

 

Unidade Concedente 

Nome: Departamento de Recursos Hídricos 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO: 440005/00001 

Exercício 

da 

Prestação 

das 

Contas 

Quantitativos e Montante 

Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 

Contratos de 

Repasse 

2012 

Contas 

Prestadas 

Quantidade    

Montante 

Repassado 
   

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade    

Montante 

Repassado 
   

2011 Contas Quantidade 01   
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Prestadas Montante 

Repassado 
590.960,34   

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade    

Montante 

Repassado 
   

2010 

Contas 

Prestadas 

Quantidade    

Montante 

Repassado 
   

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade    

Montante 

Repassado 
   

Anteriores 

a 2010 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 70   

Montante 

Repassado 
2,19   

Fonte: SIAFI e PROCESSOS 

 

 

 

Unidade Concedente 

 

Nome: Departamento de Ambiente Urbano – DAU  

 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO: 440079/00001 

Exercício 

da 

Prestação 

das 

Contas 

Quantitativos e Montante 

Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 

Contratos de 

Repasse 

2012 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 
5   

Montante 

Repassado 
2.260.000 

 
 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
4 

 
 

Montante 

Repassado 
1.234 

 
 

2011 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 
   

Montante 

Repassado 
  

 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade   
 

Montante 

Repassado 
  

 

2010 
Contas 

Prestadas 

Quantidade   
 

Montante 

Repassado 
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Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
 

 
 

Montante 

Repassado 
 

 
 

Anteriores 

a 2010 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade   
 

Montante 

Repassado 
  

 

Fonte: SIAFI e SICONV 

 

 

5.2.5. Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de 

Contratos de Repasse 

 

5.2.5.1 - Visão Geral da análise das Prestações de Contas de Convênios e 

Contratos de Repasse (Quadro A.5.7) 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas – DRB 

CNPJ:37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO:440078/00001 

Exercício da 

Prestação das 

Contas 

Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2012 

Quantidade de Contas Prestadas 05  

Com Prazo de 

Análise ainda não 

Vencido 

Quantidade 

Contas Analisadas   

Contas Não 

Analisadas 
03  

Montante Repassado (R$) 1.503.137,58  

Com Prazo de 

Análise Vencido 

Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada   

Quantidade 

Reprovada 
  

Quantidade de TCE   

Contas 

NÃO 

Analisadas 

Quantidade 02  

Montante Repassado 

(R$) 
589.690,10  

2011 

Quantidade de contas prestadas 04  

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada   

Quantidade Reprovada   

Quantidade de TCE   

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade 04  

Montante repassado (R$) 2.381.401,93  

2010 

Quantidade de Contas Prestadas 03  

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada 02  

Quantidade Reprovada   

Quantidade de TCE   
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Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade 01  

Montante Repassado 488.000,00  

Exercícios 

Anteriores a 

2010 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade 14  

Montante Repassado 
11.616.023,4

4 
 

Fonte: SIAFI e SICONV 

 

 Análise Crítica 

 

Quanto à evolução das análises de prestação de contas, esta é bastante prejudicada 

em razão do baixo número de servidores em relação ao grande número de transferências, 

principalmente considerando aquelas relacionadas ao passivo. Entende-se como passivo, os 

instrumentos cujo prestação de contas já deveriam ter sido analisadas, período que varia entre 

o ano de 1998 e 2009, que não foram firmados no âmbito da UGR 440078, porém visando dar 

celeridade a esse processo, em 2009, foi instituída força tarefa no âmbito da SRHU para as 

referidas análises técnica e financeira, momento no qual convênios pertencentes à UGR 

440005/Departamento de Recursos Hídricos/SRH, foram remanejados para as UGRs 440078 

e 440079, transferindo assim também a responsabilidade por esse passivo, mesmo não 

dotando os Departamentos de meios para tal, a exemplo da disponibilidade de recursos para 

despesas com viagens para a realização de vistorias in loco, motivo pelo qual a força tarefa 

não foi bem sucedida. Releva-se que a falta de capacitação associada à falta de servidores, 

principalmente no que se refere à análise financeira, agravam ainda mais a situação. 

Diante das problemáticas elencadas, o DRB, vem estrategicamente adotando 

medidas para reduzir o passivo, dando prioridade às vistorias e análises técnicas destes 

passivos, mesmo não sendo, inicialmente, responsabilidade desse departamento, razão pela 

qual entendemos que com o término das vistorias e emissão de pareceres conclusivos esses 

convênios do passivo devem retornar para suas Unidades Gestoras de origem, para análise 

financeira e demais encaminhamentos. Outra estratégia é o acompanhamento e 

monitoramento sistemático das transferências, com apoio técnico e administrativo dos 

projetos apoiados em conjunto com os proponentes de forma periódica, vistorias in loco - 

antes, durante e após a conclusão-, consultas regulares ao Portal de Convênios – SICONV, 

solicitação de relatórios técnicos gerenciais, com registros fotográficos e dados 

georreferenciados, contatos telefônico ou por meio eletrônico, entre outras ações, de forma 

que possamos identificar em tempo real se a execução do objeto proposto está em 

concordância com o estabelecido no Plano de Trabalho. Medidas estas, que contribuem não só 

no controle e acompanhamento dos projetos apoiados por este Departamento como também 
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facilita a emissão dos pareceres relacionados à análise técnica da prestação de contas, 

evitando-se os acúmulos e formação de novos passivos. Aqui, deparamo-nos, novamente, com 

o problema da falta de pessoal, pois não dispomos de servidores suficientes e capacitados para 

a segunda parte das análises, a análise financeira, problema que esperamos sanar com a 

estruturação, recomposição e capacitação da equipe do Departamento de Revitalização de 

Bacias Hidrográficas e consequentemente da SRHU. 

 

 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Departamento de Recursos Hídricos -DRH 

CNPJ:37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO:440005/00001 

Exercício da 

Prestação das 

Contas 

Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2012 

Quantidade de Contas Prestadas   

Com Prazo de 

Análise ainda não 

Vencido 

Quantidade 

Contas Analisadas   

Contas Não 

Analisadas 
  

Montante Repassado (R$)   

Com Prazo de 

Análise Vencido 

Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada   

Quantidade 

Reprovada 
  

Quantidade de TCE   

Contas 

NÃO 

Analisadas 

Quantidade   

Montante Repassado 

(R$) 
  

2011 

Quantidade de contas prestadas   

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada   

Quantidade Reprovada   

Quantidade de TCE   

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade   

Montante repassado (R$)   

2010 

Quantidade de Contas Prestadas   

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada   

Quantidade Reprovada   

Quantidade de TCE   

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade   

Montante Repassado   

Exercícios 

Anteriores a 

2010 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade 70  

Montante Repassado 2,19  

Fonte: SIAFI e Processos 

 

Análise Crítica 
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O DRH vem adotando medidas para reduzir os passivos, dando prioridade às vistorias 

e análises técnicas. No entanto, atualmente, o Departamento conta com apenas um Técnico – 

Analista de Infraestrutura responsável por estas análises, o que dificulta o encerramento dessa 

tarefa. 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Departamento de Ambiente Urbano –DAU  

CNPJ:37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO:440079/00001 

Exercício da 

Prestação das 

Contas 

Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2012 

Quantidade de Contas Prestadas 9  

Com Prazo de 

Análise ainda não 

Vencido 

Quantidade 

Contas Analisadas 9  

Contas Não 

Analisadas 
  

Montante Repassado (R$)   

Com Prazo de 

Análise Vencido 

Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada   

Quantidade 

Reprovada 
5  

Quantidade de TCE 4  

Contas 

NÃO 

Analisadas 

Quantidade   

Montante Repassado 

(R$) 
3.494.000  

2011 

Quantidade de contas prestadas   

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada   

Quantidade Reprovada   

Quantidade de TCE   

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade   

Montante repassado (R$)   

2010 

Quantidade de Contas Prestadas   

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada   

Quantidade Reprovada   

Quantidade de TCE   

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade   

Montante Repassado   

Exercícios 

Anteriores a 

2010 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade   

Montante Repassado   

Fonte: SICONV 

 

 Análise Crítica 

As prestações de conta finais enviadas pelos convenentes são encaminhadas aos 

analistas técnicos responsáveis que verificam, dentro dos prazos de norma, a execução, ou 

não, das ações descritas e elaboram os pareceres de acordo com a análise efetuada. As 
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prestações de conta não aprovadas são devolvidas aos convenentes para as necessárias 

complementações. Portanto, não há dificuldades quanto à análise das prestações de conta 

finais. 

 

6 Parte A, Item 6, do Anexo II DN TCU n.º 119 

6.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos 

 

6.1.1 -  Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 (Quadro A.6.1) 

 
Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos  

no exercício 

Egressos  

no exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em cargos efetivos 

(1.1 + 1.2)  Não Há            83              26                   4  

1.1. Membros de poder e agentes 

políticos  Não Há              -                -                   -  

1.2. Servidores de Carreira  

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)  Não Há            83              26                   4  

1.2.1. Servidores de 

carreira vinculada ao órgão  Não Há            69              19                   3  

1.2.2. Servidores de 

carreira em exercício 

descentralizado  Não Há            12                7                   -  

1.2.3. Servidores de 

carreira em exercício provisório  Não Há              -                -                   -  

1.2.4. Servidores 

requisitados de outros órgãos e 

esferas  Não Há              2                -                   1  

2. Servidores com Contratos 

Temporários  Não Há              3                -                   2  

3. Servidores sem Vínculo com 

a Administração Pública  Não Há            10                1                   -  

3. Total de Servidores (1+2+3)  Não Há           96              27                   6  

Fonte: DataWare House – SIAPENET 

     Esclarecimentos: 

 

                 Os nomeados apenas para cargo em comissão/Sem Vínculo não foram computados neste 

Quadro Item 1.2.1 : Somatório dos Ativos e cedidos (inclusive os que ocuparem cargo em 

comissão ou função); Item 1.2.2: Somatório somente da Situação Exercício Descentralizado 

(inclusive os que ocuparem cargo em comissão); Item 1.2.4: Somatório da situação requisitado e 

requisitado de outros órgão(inclusive os que ocuparem cargo em comissão) 
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6.1.2. Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12 

(Quadro A.6.2) 

Tipologias dos afastamentos 

 

Quantidade de 

pessoas na 

situação em 31 

de dezembro 

 

 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 

 4 

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 4 

1.2. Exercício de Função de Confiança - 

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (lotação provisoria) - 

 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 

 - 

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo  - 

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior - 

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional - 

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu 

no País - 

 

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 

 - 

3.1. De oficio, no interesse da Administração - 

3.2. A pedido, a critério da Administração - 

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração  

para acompanhar cônjuge/companheiro - 

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por 

Motivo de saúde - 

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por 

Processo seletivo - 

 

4. Licença remunerada (4.1+4.2) 

 1 

4.1. Doença em pessoa da família  1 

4.2. Capacitação  - 

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 2 

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro  - 

5.2. Serviço militar - 

5.3. Atividade política - 

5.4. Interesses particulares  2 

5.5. Mandato classista - 

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) - Licença Gestante - 

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 7 
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6.1.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da 

UJ (Quadro A.6.3) (Situação apurada em 31/12) 

 

Tipologias dos cargos em comissão e das 

funções gratificadas 

Lotação 

Ingressos 

no exercício 

Egres

sos no 

exercí

cio Autorizada Efetiva 

1. Cargos em comissão 19 16 1 1 

1.1. Cargos Natureza Especial - - - - 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior - 16 1 1 

1.2.1. Servidores de carreira 

vinculada ao órgão - 4 - - 

1.2.2. Servidores de carreira em 

exercício descentralizado - - - - 

1.2.3. Servidores de outros 

órgãos e esferas - 2 - 1 

1.2.4. Sem vínculo - 10 1 - 

1.2.5. Aposentados - - - - 

2. Funções gratificadas - - - - 

2.1. Servidores de carreira 

vinculada ao órgão - - - - 

2.2. Servidores de carreira em 

exercício descentralizado - - - - 

2.3. Servidores de outros órgãos e 

esferas - - - - 

3. Total de servidores em cargo e em 

função (1+2) 19 16 1 1 

Fonte: DataWare House - SIAPENET 

6.1.4 - Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12 

(Quadro A.6.4) 

 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 anos 

De 31 a 40 

anos 

De 41 a 

50 anos 

De 51 a 

60 anos 

Acima 

de 60 

anos 

1. Provimento de cargo efetivo 35 22 13 8 2 

1.1. Membros de poder e agentes 

políticos - 

- 

- - - 

1.2. Servidores de Carreira  34 21 12 8 2 

1.3. Servidores com Contratos 

Temporários 1 1 1 - - 

2. Provimento de cargo em comissão - 1 2 9 4 

2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior - 1 2 9 4 
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2.3. Funções gratificadas - - - - - 

3. Totais (1+2) 35 23 15 17 6 

Fonte: DataWare House - SIAPENET 

Esclarecimentos: 

 

     Nos Itens 2. estão contabilizadas todas as situações em que o servidor ocupe cargo em 

comissão 

 

6.1.5.  Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação 

apurada em 31/12 – (Quadro A.6.5) 

 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de pessoas por nível de 

escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo - 1 - - 12 67 

 

1.1. Membros de poder e agentes 

políticos 
- - - - - - 

1.2. Servidores de Carreira  - 1 - - 12 64 

1.3. Servidores com Contratos 

Temporários 
- - - - - 3 

2. Provimento de cargo em comissão - - - - 5 11 

2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - 
 

- 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 
- - - - 5 11 

2.3. Funções gratificadas - - - - - - 

3. Totais (1+2) - 1 - - 17 78 - - - 

LEGENDA                   

Nível de Escolaridade 

        

  

 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro 

grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-

Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não 

Classificada. 

          Esclarecimentos: 

         Nos Itens 2. estão contabilizadas todas as situações em que o servidor ocupe cargo em 

comissão 
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6.1.6 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores (Quadro A.6.6) 

Tipologias/ Exercícios 
Vencimentos e 

 vantagens fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 
Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

previdenciários 

Demais 

despesas 

variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  

2012 - - - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - 

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 

Exercícios 

2012 2.315.690,00 92.372,20 310.180,56 98.476,24 234.816,49 59.790,47 1.465.006,68 73.410,03 - 4.649.742,67 

2011 1.882.727,45 58.035,13 263.563,29 91.119,84 201.372,15 58.214,70 1.338.908,13 - 177,43 3.894.118,12 

2010 2.254.194,27 22.173,79 316.341,33 111.242,67 255.658,89 32.578,29 1.557.699,53 - 181,32 4.550.070,09 

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 

2012 - 349.298,00 29.049,99 8.299,98 11.552,00 - 29.327,77 - - 427.527,74 

2011 - 529.083,66 45.460,00 15.153,30 21.413,00 - 30.510,91 - - 641.620,87 

2010 - 1.277.096,66 103.325,01 21.796,61 71.572,10 - 72.732,03 - - 1.546.522,41 

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 

Exercícios 

2012 214.152,56 - 32.744,46 9.204,39 14.854,59 5.627,00 140.892,00 - - 417.475,00 

2011 83.619,45 - 11.529,85 3.843,27 8.431,20 4.473,00 53.703,00 - - 165.599,77 

2010 84.624,99 - 11.184,60 3.705,49 8.581,24 1.585,00 45.723,00 - - 155.404,32 

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 

2012 - - - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - 

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 

2012 219.645,37 1.003.973,58 112.497,62 31.534,94 58.811,65 30.606,56 155.905,29   1.612.975,01 

2011 265.177,56 1.052.126,49 126.721,00 39.017,80 57.626,55 34.274,56 169.715,98 - 622,09 1.745.282,03 

2010 147.013,62 1.038.467,65 117.414,11 18.104,49 110.969,25 14.972,76 121.323,48 - - 1.568.265,36 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 
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Exercícios 

2012 - - - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - 

Fonte: Fonte: DataWare House - 
SIAPENet 
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6.1.7 - ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 

55/2007) (QUADRO A.6.9) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos 

sujeitos ao registro no 

TCU 

Quantidade de atos 

cadastrados no 

SISAC 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Admissão 26 4 26 4 

Concessão de aposentadoria  -- --  --   -- 

Concessão de pensão civil  -- --  --   -- 

Concessão de pensão especial a ex-

combatente 

 -- --  --   -- 

Concessão de reforma  -- --  --   -- 

Concessão de pensão alimentar  -- --  --   -- 

Alteração do fundamento legal de ato 

concessório 

 -- --  --   -- 

Totais 26 4 26 4 

 
 

 

6.1.8 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU(Art 3º da IN TCU 

55/2007) (QUADRO A.6.10) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos 

sujeitos à comunicação 

ao TCU 

Quantidade de atos 

cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Desligamento 6 4 8* 15* 

Cancelamento de concessão  -- --  --   -- 

Cancelamento de desligamento  -- --  --   -- 

Totais 6 4 8 15 

* 2 atos de 2011 cadastrados em 2012 
    ** 11 atos de 2010 cadastrados em 2011 
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6.1.9 – Demonstrativo do cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da obrigação de entregar DBR 

(QUADRO A.10.5) 

 Quantidade 

Detentores de Cargos e 

Funções obrigados a 

entregar a DBR  

Situação em relação às 

exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR 

Posse ou Início do 

exercício de Função ou 

Cargo 

Final do exercício da 

Função ou Cargo 

Final do exercício 

financeiro 

Autoridades (Incisos I a VI 

do art. 1º da Lei nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a 

DBR 
-- -- -- 

Entregaram a DBR -- -- -- 

Não cumpriram a 

obrigação 
-- -- -- 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a 

DBR 
-- -- -- 

Entregaram a DBR -- -- -- 

Não cumpriram a 

obrigação 
-- -- -- 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 

Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a 

DBR 
1 0 17 

Entregaram a DBR 1 0 17 

Não cumpriram a 

obrigação 
0 0 0 

Fonte: CGGP/SPOA/SECEX/MMA 
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Análise Crítica 
                  

A respeito do cumprimento das obrigações estabelecidas no art. 1º da Lei 8.730/1993, e 

de acordo com o disposto no art. 14 da  Instrução Normativa TCU nº 67, de 06 de julho 2011, 

informa-se que a Coordenação-Geral de Pessoas,  é a unidade responsável pelo recebimento e 

controle das documentações referentes as declarações de bens e rendas dos servidores alcançados 

pela referida norma. 

                  O controle é realizado por meio de planilha eletrônica, não tendo portanto, um sistema 

informatizado para esse  gerenciamento. A guarda  da documentação é responsabilidade da 

Divisão de Cadastro e Lotação de Pessoal, que registra sua entrega e arquiva em suas 

dependências. 

  No exercício de 2012, foram enviados e-mails (Anexo 1) e memorando-circular 

(Anexo 2), alertando sobre a obrigatoriedade do cumprimento  da referida norma. 
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7 - Deliberações do TCU (10 Parte A, Item 10, do Anexo II da DN 

TCU N.º 119) 

7.1 . Deliberações do TCU – Atendidas no Exercício (Item 10.1.1) 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

01 

 

013.183/2011-7 
10424/2011 – 

1ª Câmara 
 RE Ofício nº 1634/2011 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Trata do julgamento da Tomada de Contas Especial relativa ao convênio n.º 

2003CV000017, firmado com o Município de Alvorada/RS, o qual determina o 

arquivamento do processo, com fundamento nos arts. 5º, § 1º, inciso IV, e 10 da IN 

TCU nº 56, de 5/12/2007, e no art. 169, II, do RITCU, tendo em vista a ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Tendo em vista que não houve alteração do valor imputado ao ex-prefeito, foi elaborado 

um Despacho arquivando o documento. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

02 

 

018.930/2010-7 -  - Ofício nº 1/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 
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Foi solicitado informações atualizadas sobre as prestações de contas dos Convênios nº 

105/2001, 106/2001 e 112/2001, todos celebrados com o Município de Petrolina/PE. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Para atendimento da solicitação, foi enviado o Ofício nº 17/2012/GPO/GAB/ 

SRHU/MMA, à SECEX/PE  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

03 

 

008.638/2006-6 
653/2009 – 2ª 

Câmara 
 DE Ofício nº 62/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha as informações para fins de registro do Devedores no Cadastro Informativo 

de Créditos  não quitados do Setor Público Federal - CADIN 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

A determinação foi cumprida e os CPFs dos devedores foram incluídos no CADIN. O 

Tribunal de Contas da União foi informado por meio do Ofício n.º 

92/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 
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Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

04 

 

011.005/2010-6 
717/2012 – 2ª 

Câmara 

9.1.1 

e 

9.1.2 

DE Ofício nº 178/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Trata do julgamento da Tomada de Contas Especial relativa ao convênio n.º 

2001CV0000144-SQA, firmado com o Município de Pau dos Ferros/RN, o qual julgou 

irregulares as presentes contas especiais. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Para atendimento da Determinação, foi elaborada a Nota Informativa nº 

21/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA, para providências na conta contábil do convênio, 

bem como os registros necessários na conta de Diversos Responsáveis, conforme 

prescreve a Norma de Execução n.º 2/SFC-MF. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

05 

 

026.072/2009-8 
1263/2012 – 1ª 

Câmara 
9.1 RE Ofício nº 254/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Trata do julgamento da Tomada de Contas Especial relativa ao convênio n.º 007/98, 

firmado com o Município de Paulista/PE, o qual determina o arquivamento do processo, 

com fundamento nos arts. 169, inciso II, e 212 do RITCU, e os arts. 5º, § 4º, e 10 da IN 

TCU nº 56, de 5/12/2007, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Tendo em vista que não houve alteração do valor imputado ao ex-prefeito, foi elaborado 

um Despacho arquivando o documento. 
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Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

06 

 

012.807/2003-2 
1206/2011 – 

Plenário 
 DE Ofício nº 0247/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha as informações para fins de registro dos Devedores no Cadastro Informativo 

de Créditos  não quitados do Setor Público Federal - CADIN 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

A determinação foi cumprida e o CPF e CNPJ dos devedores foram incluídos no 

CADIN. O Tribunal de Contas da União foi informado por meio do Ofício n.º 

192/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

07 

 

020.628/2003-6 
1820/2010 – 2ª 

Câmara 
 DE Ofício nº 789/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha as informações para fins de registro do Devedor no Cadastro Informativo de 

Créditos  não quitados do Setor Público Federal - CADIN 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

A determinação foi cumprida e o CPF do devedor foi incluído no CADIN. O Tribunal 

de Contas da União foi informado por meio do Ofício n.º 

319/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

08 

 

026.533/2007-0 
8685/2011 – 1ª 

Câmara 
9.1 DE Ofício nº 0604/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Trata de Recurso de Reconsideração contra o Acórdão nº 1414/2011-TCU-1ª Câmara, o 

qual teve julgamento da Tomada de Contas Especial relativa ao convênio n.º 107/96, 

firmado com Município de Mulungu/PB, e manteve pelo julgou irregulares as presentes 

contas especiais 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Tendo em vista que não houve alteração do valor imputado, foi elaborado um Despacho 

arquivando o documento. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 



 

137 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

09 

 

026.533/2007-0 
8685/2011 – 1ª 

Câmara 
 DE Ofício nº 1031/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha as informações para fins de registro dos Devedores no Cadastro Informativo 

de Créditos  não quitados do Setor Público Federal - CADIN 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

A determinação foi cumprida e os CPFs dos devedores foram incluídos no CADIN.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

10 

 

032.641/2010-9 
4963/2012 – 2ª 

Câmara 
9.1 DE Ofício nº 931/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Trata do julgamento da Tomada de Contas Especial relativa ao convênio n.º 294/1998, 

firmado com o Município de Jacobina do Piauí/PI, o qual julgou irregulares as presentes 

contas especiais. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Tendo em vista que não houve alteração do valor imputado, foi elaborado um Despacho 

arquivando o documento. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

11 

 

026.570/2011-4 -  - Ofício nº 17/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Foi encaminhado versão preliminar do relatório de Auditoria Operacional que buscou 

analisar o Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Como resposta foi solicitado um prazo de 10 dias, conforme o Ofício nº 

140/2012/GPO/GAB/ SRHU/MMA, à SEPROG/TCU. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

12 

 

026.570/2011-4 
1457/2012 – 

Plenário 

9.1 e 

9.4 
RE Ofício nº 101/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Foi encaminhado o Acórdão que trata da Auditoria Operacional que buscou analisar o 

Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 092922 

Síntese da Providência Adotada 

Como resposta foi encaminhado o Ofício nº 668/2012/GAB/SRHU/MMA, à Secretaria 

de Fiscalizalção e Avaliação de Programas de Governo 
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Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

13 

 

032.168/2010-1 
4030/2012 – 1ª 

Câmara 
 DE Ofício nº 644/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha as informações para fins de registro do Devedor no Cadastro Informativo de 

Créditos  não quitados do Setor Público Federal - CADIN 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

A determinação foi cumprida e o CPF do devedor foi incluído no CADIN. O Tribunal 

de Contas da União foi informado por meio do Ofício n.º 

531/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

14 

 

033.616/2011-6 -  - Ofício nº 542/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Foi encaminhado a relação de obras atualmente com indícios de irregularidades graves 



 

140 

 

com recomendação de paralização (IG-P). Importante ressaltar que a referida relação é 

ainda preliminar. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Não houve, pois foi apenas uma comunicação. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

15 

 

012.133/2006-9 
2379/2012 – 

Plenário 

9.1 e 

9.3 
DE Ofício nº 1158/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Trata do julgamento da Tomada de Contas Especial relativa ao convênio n.º 34/2002, 

firmado com o Município de Presidente Figueiredo/AM, o qual julgou regulares com 

ressalvas dando quitação ao responsável. Recomendou que este Ministério , ante a 

celebração de convênios, analise adequadamente a viabilidade da execução dos objetos a 

serem pactuados, de modo a assegurar o alcance das finalidades previstas.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Para atendimento da Determinação, foi elaborado um Memorando Circular nº 

12/2012/GAB/SRHU/MMA, para que cada departamento observe e leve 

conhecimento/observância de seus técnicos no que for pertinente a sua área de atuação. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 
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Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

16 

 

011.005/2010-6 
717/2012 – 2ª 

Câmara 
 DE Ofício nº 760/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha as informações para fins de registro do Devedores no Cadastro Informativo 

de Créditos  não quitados do Setor Público Federal - CADIN 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

A determinação foi cumprida e o CPF e o CNPJ dos devedores foram incluídos no 

CADIN. O Tribunal de Contas da União foi informado por meio do Ofício n.º 

507/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

17 

 

017.180/2007-0 
2639/2010 – 2ª 

Câmara 
 DE Ofício nº 699/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha as informações para fins de registro do Devedor no Cadastro Informativo de 

Créditos  não quitados do Setor Público Federal - CADIN 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

A determinação foi cumprida e o CPF do devedor foi incluído no CADIN. O Tribunal de 

Contas da União foi informado por meio do Ofício n.º 

508/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

18 

 

008.860/2010-6 
9145/2011 – 2ª 

Câmara 
 DE Ofício nº 1109/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha as informações para fins de registro do Devedor no Cadastro Informativo de 

Créditos  não quitados do Setor Público Federal - CADIN 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

A determinação foi cumprida e o CPF do devedor foi incluído no CADIN. O Tribunal 

de Contas da União foi informado por meio do Ofício n.º 

509/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

19 

 

011.238/2006-6 
3618/2012 – 1ª 

Câmara 
9.1 DE Aviso nº 79/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Trata de julgamento do Acórdão nº 3618/2012-TCU-1ª Câmara, o qual teve julgamento 

da Tomada de Contas Especial relativa ao convênio n.º 009/2000, firmado com 

Município de Paço do Lumiar/MA, o qual manteve pelo julgou irregulares as presentes 
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contas especiais 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Tendo em vista que não houve alteração do valor imputado, foi elaborado um Despacho 

arquivando o documento. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

20 

 

012.786/2009-0 -  - Ofício nº 1515/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Foi solicitado por meio magnético, cópia integral do Convênios nº 2000CV000080,  

Município de Carolina/MA. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Para atendimento da solicitação, foi enviado o Mem. nº 86/2012/GPO/GAB/ 

SRHU/MMA, à Coordenação-Geral de Gestão Financeira e Contabilidade. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 004.946/2003-1 2704/2012 – 2ª 9.3 DE Ofício nº 555/2012 
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21 

 

Câmara 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Trata do julgamento da Tomada de Contas Especial relativa ao convênio n.º 052/99, 

firmado com o Município de José de Freitas/PI, o qual julgou regulares com ressalvas 

dando quitação ao responsável. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Para atendimento da Determinação, foi elaborada a Nota Informativa nº 

37/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA, para providências na conta contábil do convênio, 

bem como os registros necessários na conta de Diversos Responsáveis, conforme 

prescreve a Norma de Execução n.º 2/SFC-MF. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

22 

 

011.617/2010-1 
6065/2012 – 1ª 

Câmara 
9.2 DE Ofício nº 1203/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Trata do julgamento da Tomada de Contas Especial relativa ao convênio n.º 119/99, 

firmado com a Fundação da Universidade Federal do Paraná-FUNPAR, o qual julgou 

regulares com ressalvas dando quitação aos responsáveis. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Para atendimento da Determinação, foi elaborada a Nota Informativa nº 

63/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA, para providências na conta contábil do convênio, 

bem como os registros necessários na conta de Diversos Responsáveis, conforme 

prescreve a Norma de Execução n.º 2/SFC-MF. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

23 

 

026.801/2008-1 
7423/2012 – 2ª 

Câmara 
9.1 DE Ofício nº 1956/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Trata do julgamento da Tomada de Contas Especial relativa ao convênio n.º 052/02, 

firmado com o Município de Alto Caparaó/MG, o qual julgou regulares com ressalvas 

dando quitação ao responsável. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Para atendimento da Determinação, foi elaborada a Nota Informativa nº 

64/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA, para providências na conta contábil do convênio, 

bem como os registros necessários na conta de Diversos Responsáveis, conforme 

prescreve a Norma de Execução n.º 2/SFC-MF. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

24 

 

011.539/2012-7 
2681/2012 – 

Plenário 

09/0

3/13 
DE Ofício nº 718/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Trata da mensagem eletrônia encaminhando cópia do Ofício nº 718/2012-TCU, o qual 
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solicitam informações sobre os convênios 017/2001, 145/2001 e 530/99-MI. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

Para atendimento da Determinação, foi elaborado um Mem. nº 

385/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA, à Divisão de Acompanhamento e Controle de 

Convênios/MMA. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

25 

 

016.631/2006-0 
3870/2011 – 2ª 

Câmara 
 DE Ofício nº 03/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 08838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha as informações para fins de registro do Devedores no Cadastro Informativo 

de Créditos  não quitados do Setor Público Federal - CADIN 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – Gabinete 09797 

Síntese da Providência Adotada 

A determinação foi cumprida e o CPF do devedor foi incluído no CADIN. O Tribunal 

de Contas da União foi informado por meio do Ofício n.º 

70/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a 

Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
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7.2. Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV (item 

10.4.1)  

 
DECLARAÇÃO 

 

Eu, Pedro Wilson Guimarães, CPF n° 004.231.901-30, 

ocupante do cargo de Secretário, exercido na Secretaria de Recursos 

Hídricos e Ambeinte Urbano declaro junto aos órgãos de controle interno 

e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e 

instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2012 por esta 

Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de 

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme 

estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas 

correspondentes em exercícios anteriores. 

 

Brasília, 18 de fevereiro de 2013. 

 

Pedro Wilson Guimarães 

004.231.901-30 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambeinte Urbano 
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8. Declaração do Contator Atestando a Conformidade das 

Demonstrações Contábeis (item 11.2 – 11 Parte A, Item 11 do 

anexo II) 

 

 8.1. Declaração com Ressalva (Quadro A.11.2) 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

 

Denominação completa (UJ) Código da UG 

Departamento de Recursos Hídricos 440005 

Departamento de Revitalização das Bacias Hidrográficas 440078 

Departamento de Ambiente Urbano 440079 

Programa Desenvolviemento do Setor Agua - INTERAGUA 440111 

 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e 

Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela 

Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução 

CFC nº 1.133/2008, relativas ao exercício de 2012, refletem adequadamente a situação orçamentária, 

financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no 

tocante a: 

a) CONVÊNIOS A COMPROVAR COM DATA EXPIRADA - Restrição 169; 

b) CONVÊNIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA - Restrição 170; 

c) CONVÊNIOS A LIBERAR EXPIRADOS - Restrição 172; 

d) FALTA/RESTRICAO  CONFORMIDADE DE REGISTROS GESTÃO - Restrição 951 

 

Ressalta-se que os Demonstrtivos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão 

disponibilizados no SIAFI. 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local BRASÍLIA - DF Data 25/2/2013 

Contador Responsável JANE MÁRCIA ASSUNÇÃO CRC nº 5477/0-O 

 
   


