
 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012 

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 
      
                     

                    DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5% 

 

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R$) 

Data Histórico – Repasse proveniente da Cobrança Valor (R$) 
15/02/2017 Parte complementar - 4º Trimestre de 2015 (92,5%) 2.680.298,76 

26/04/2017 Parte do 1º Trimestre de 2016 (92,5%) 544.796,58 

RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2017 3.225.095,34 

RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2017       2.486.142,72 

SALDO FINANCEIRO ATÉ 2016 TRANSPORTADO PARA 2017     32.824.053,43 

TOTAL GERAL 2017     38.535.291,49 

                                                                                     RESUMO DESPESAS 
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R$) 

Pagto pessoal - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação) 594.190,56 

Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) 10.320,16 

Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas) 21.020,78 

Locação de equipamento de videoconferência multiponto 6.662,50 

Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV 344,73 

Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas) 3.775,28 

Tarifa pública - (energia) 17.423,48 

Empresa especializada para realização de pesquisa, coleta de dados e apresentação do resultado, visando à 
avaliação sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia 
hidrográfica do Rio das Velhas. 

2.720,67 

Aquisição de material permanente (Servidor HP 4TB para escritório do CBH Velhas) 8.181,84 

TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A) 664.640,00 

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R$) 
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos 

Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 1.058.226,42 

Contratação de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para 
fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas. 

247.266,55 

Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 
(UTEs Nascentes, Itabirito, Águas da Moeda, Arrudas, Onça, Carste). 

195.397,90 

Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTEs Poderoso Vermelho, Jequitibá, Picão,Guaicuí). 
(Valor residual) 

51.054,36 

Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTEs Cipó, Paraúna, Santo Antônio e Maquiné, 
Peixe Bravo, Bicudo, Curimataí).  (Pagto residual das retenções tributárias). 

14.312,89 

Contratação de pessoa jurídica para realizar reforma do viveiro de mudas langsdorff, em Taquaraçu de 
Minas/MG. (Pagto residual das retenções tributárias). 

922,09 

Revitalização de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça e divulgação de práticas 
ambientais para proteção e conservação de nascentes. 

592.039,11 

Revitalização da Lagoa do Fluminense, município de Matozinhos/MG. 63.740,32 

Revitalização de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas e adoção de práticas ambientais 
para proteção e conservação de nascentes. 

254.804,45 

Revitalização de quatro microbacias inseridas na bcia Hidrográfica do Rio das Velhas e na APA da Andorinhas. 85.535,02 

Serviço de elaboração do plano de manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto/MG. 504.218,17 

Realização e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG. 355.250,00 

Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG. 

154.069,44 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Contratação de empresa especializada para realizar estudo de identificação de áreas de recarga de lençol 
freático, através da elaboração de diagnóstico ambiental nas microbacias urbanas, de plano de ações 
estratégicas e de programa de educação ambiental, visando à melhoria hidroambiental da área solicitada pelo 
município de Corinto. 

10.123,42 

Contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico da qualidade e disponibilidade das águas 
na UTE Poderoso Vermelho, com base nos dados do PDRH Rio das Velhas (2015), devendo, ainda, 
implementar ações visando fomentar a agricultura sustentável de base agroecológica no distrito de Ravena, 
Localizado no município de Sabará/MG. 

11.754,34 

Contratação de pessoa jurídica para elaboração de estudo de análise de influências dos usos de recursos 
hídricos sobre as vazões disponíveis em regiões da bacia hidrográfica. 

64.811,46 

Contratação de empresa especializada para executar obras de terra, visando a melhoria hidroambiental em 
pontos diversos de estradas rurais na UTE Guaicuí, nos municípios de Várzea da Palma e Lassance, nas áreas 
definidas como prioritárias em função dos fatores de pressão previamente identificados nos diagnósticos da 
UTE Guaicuí. 

550.741,79 

Contratação de empresa especializada para planejamento, organização e execução dos eventos III Encontro 
Internacional de Revitalização de Rios e I Encontro das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais, que ocorrerá nos 
dias 28 a 30 de novembro de 2017, em BH/MG, como forma de fortalecimento e apoio ao CBH Velhas. 

204.197,53 

Contratação de pessoa jurídica para construção da plataforma "SIGA VELHAS" 824.280,45 

Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas.  

191.174,80 

Projeto de biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas     198.636,25 

Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) 105.852,60 

Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas 1.087.974,35 

Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais. 42.285,10 

Apoio à realização de Audiência Públicas, Oficinas e Seminários e Eventos diversos. 6.634,83 

TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B) 6.869.835,24 

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A) 664.640,00 

TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B) 6.869.835,24 

SOMATÓRIO GERAL (A+B) 7.534.475,24 

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO SALDO 

TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R$)  31.000.816,25 


