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Deliberação CBRU 003, de 07de dezembro de 2018 

Aprova o calendário de ações do plano de trabalho do 
Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Urussanga – 
período de setembro/2018 a dezembro/2019. 

 

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto Estadual nº 4.934, de 1º de dezembro de 2006, e: 

Considerando a liberação dos recursos públicos referentes à proposta de trabalho do 
edital de chamamento público nº 0001/2017, voltado a selecionar organização da 
sociedade civil que torne mais eficaz a execução do funcionamento dos Comitês  das 
Bacias dos Rios Araranguá e Urussanga, por intermédio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS); 

Considerando que na proposta de trabalho ao edital de chamamento publico nº 
0001/2017 da Associação de Proteção da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá (AGUAR), 
Entidade Executiva dos Comitês das Bacias dos Rios Araranguá e Urussanga, no item 
processo de execução, solicita aprovação em Assembleia do Comitê da agenda anual de 
ações a serem realizadas; 

Considerando as deliberações da Assembleia Geral Ordinária, realizada dia 07 de 
dezembro de 2018 em que foi apresentada, discutida e aprovada a proposta do 
calendário de ações do plano de trabalho do Comitê da bacia hidrográfica; 

 

Delibera, 

Artigo 1o - Fica aprovado o calendário de ações do plano de trabalho do Comitê da Bacia 
do Rio Urussanga, para o período de 25 de setembro de 2018 a 24 de setembro de 2019, 
conforme anexo I. 

Paragrafo único: Nos meses de outubro e dezembro de 2019, serão realizadas 

assembleias gerais extraordinárias e ordinárias, respectivamente. 

 

Artigo 2o – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo Comitê da 
Bacia do Rio Urussanga. 

 
Urussanga (SC), 07 de dezembro de 2018. 

 
 
 

 
 

Carla Cristina Passamai Della Sandra Maria de Souza 
Presidente  

Comitê da Bacia do Rio Urussanga 
Secretária Executiva 

Comitê da Bacia do Rio Urussanga 
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Deliberação CBRU 003/18, de 07/12/2018 
ANEXO I 

 
CALENDÁRIO DE AÇÕES DO PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ DA BACIA DO RIO URUSSANGA 

Plano de Trabalho 25/Setembro 2018 – 24/Setembro 2019 - Edital de chamamento público nº 0001/2017 
Indicador Microindicador Metas Ações 2018 2019 

 

 
 
 

 
 
 

 
1.Execução das 

atividades planejadas 
Capacidade e agilidade da tomada 

de decisões para o alcance de metas 
da agenda de atividades 

 
 

 
cumprimento do calendário 

de reuniões 
(nº total de reuniões ordinária, extraordinária, 

comissão consultiva e câmaras técnicas por ano) 

 
 

 
8  

Anual 

 out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set Out Nov Dez 

Organização interna: Expediente, arquivo, 

elaboração de documentos 
X X X X X X X X X X X X    

Agenda Anual: elaborar Agenda Anual de 

ações, metas a serem alcançadas, responsáveis 
pela execução, prazos e calendário das ações, 
custos estimados 

X X X X X X X X X X X X    

AGO    07/12   13/03         02/12 

AGE        08/05  10/07  04/09    

Reunião Diretoria     6/02  11/4  12/6  6/08  9/10   

Câmaras Técnicas                

GAP X X    11/03 3/04         

 

cumprimento das ações 
programadas  

(nº total de ações programadas - ações previstas 
no plano de trabalho do comitê) 

 

 
5  

Total 

Gestão Eficiente da Água em 

Espaços Públicos da Bacia do Rio 
Urussanga 

     x x x x x x x    

Dia Mundial da Água       x          

Semana de Meio Ambiente         x       

Comemoração de datas alusivas      x x x x x  x    

Visitas orientadas       x x x x x     

Palestras  14/12              

elaboração de projetos 
 (nº total de projetos elaborados por ano) 

1  

Total 

Prospecção de fontes de 

financiamento 

     x x x        

2. Execução 
orçamentária e 

financeira 
Desempenho operacional com o 

menor custo sem comprometer os 
demais indicadores 

custos fixos da entidade 
executiva (Relação entre os valores 

realizados e programados) 

70%  
Total 

                

custo das demais atividades 
e serviços de terceiros (Relação 

entre os valores realizados e programados) 

70%  
Total 

                

3. avaliação pelos 

membros Reconhecimento 

pelos membros do Comitê das ações 
da Entidade Executiva 

avaliação da entidade 

executiva pelos membros do 
comitê 

7 (nota)             x    

4.gerenciamento 
interno Atendimento às datas 

previstas anualmente para a 
apresentação do relatório de gestão, 

da prestação de contas, envio do 
extrato do demonstrativo financeiro 

no Diário Oficial 

pontualidade quanto ao 
cumprimento de obrigações 

contratuais e atividades para 
o comitê  

(% de ações realizadas nas datas previstas no 
calendário das atividades) 

90%                 
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Indicador Microindicador Metas Ações 2018 2019 

 out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set Out Nov Dez 

 

 
5. Comunicação e 
mobilização social 
Capacidade de veiculação de 

informações aos membros e aos 
grupos de interesse externos ao 

Comitê 

mobilização para as 

reuniões do comitê 
(% de participantes nas reuniões) 

51% 

Total 

Assessoria administrativa  

Assessoria de comunicação 

               

número de capacitações 
técnicas 

5 
Total 

Capacitação dos membros e 
entidades 

     1
a 

13/03
 

 2
a 

08/05
 

3ª 
a/d 

4
a 

10/07
 

5
a 

a/d
 

6
a 

04/09
 

   

número de informativos 
anuais 

12  
Anual 

Assessoria de comunicação 
 

X X X X X X X X X X X X    

número de publicações em 
página eletrônica – site águas 

48 Anual  
(4 inserções 

mensais) 

Assessoria de comunicação X X X X X X X X X X X X    

qualidade dos informativos 

mensais e publicações dos 
comitês (Avaliação do conteúdo pelos 

membros do CBH) 

 

08 (nota) 
 

                

 

 
 
 

 
 

6. Representatividade 

no plenário do comitê 
Capacidade de mobilização social 

participação dos 

representantes no 
segmento dos governos 

estadual e federal (% mínimo de 

representatividade do respectivo setor) 

 

50% 
Por setor 

 

 
 
 

 
 
 

Assessoria administrativa  

               

participação de 
representantes no 

segmento de usuários de 
água (% mínimo de representatividade do 

respectivo setor) 

 
 

50% 

               

participação dos 

representantes no  
segmento organizações 

civis e municípios (% mínimo de 

representatividade do respectivo setor) 

 

 
50% 

               

 
 
 

 
 
 

Outras ações do 
Comitê 

 

 

Planejamento Estratégico: organizar processo 

participativo de Planejamento Estratégico do Comitê, incluindo a 
avaliação do histórico de decisões e resultados alcançados; 

Organização do planejamento 
estratégico 

      X 
 

        

Planejamento Estratégico  X   

Relatório Anual: elaborar relatório anual das atividades 

do comitê, com base na agenda anual anterior, a ser aprovado em 
assembleia do comitê, visando subsidiar a elaboração da agenda do 
ano subsequente, de acordo com o planejamento estratégico. 

Técnica de Recursos Hídricos            X    

Participação em eventos ENCOB – 21 a 25/10/2019 - Foz do Iguaçu             X 
 

  

Fórum Catarinense de Comitês de 
Bacia -  

               

Seminário Internacional de Águas – 
Piracicaba - 14 a 15/03/2019 

     X          

XXIII Simpósio Brasileiro de 

Recursos Hídricos – 24 a 26/ 11/2019 - 

Foz de Iguaçu  

             X  
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