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CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA AGB PEIXE VIVO

RESOLUCAO N° 03 de 04 de abril de 2012

Dispoe sobre 0 pagamento e 0

ressarcimento de despesas do Presidente do
CBHSFexc/usivamente no exercicio de suas
fun~oes legais e regimentais com os 7,5%
dos recursos da cobran~a pelo uso de
recursos hidricos.

o PRESIDENTEDO CONSELHODEADMINISTRAtAO DA AGB PEIXEVIVO, no uso de suas
atribui~6es legais que Ihe sao conferidas pelo artigo 16, paragrafo unico do Estatuto Social
desta Entidade Delegataria;

CONSIDERANDOque e da competencia do Conselho de Administra~ao, nos termos do
artigo 16, I e XI do Estatuto Social deliberar sobre as linhas gerais das polfticas, diretrizes e
estrategias da AGB Peixe Vivo, orientando a Diretoria Executiva no cumprimento de suas
atribui~6es, bern como, avaliar e aprovar, com a devida exposi~ao de motivos, proposta de
altera~ao em polfticas, diretrizes, estrategias, pianos de atividades e respectivos
or~amentos;

CONSIDERANDOque, e facultado ao Presidente do Conselho de Administra~ao decidir, de
forma justificada, ad referendum do Conselho, materia que, dado 0 carater de urgencia ou
amea~a de danos a AGB Peixe Vivo, nao possa aguardar a proxima reuniao.

CONSIDERANDOque 0 Presidente do Comite da Bacia HidrogrMica do Rio Sao Francisco -
CBHSFpossui atribui~6es legais e regimentais, nos termos dos artigos 8Q, 9Q e 10 do
Regimento Interno do CBHSF,a serem desempenhadas no ambito da bacia hidrogrMica e
fora dela;

CONSIDERANDOque nao houve, ate 0 presente momento, qualquer delibera~ao formal
p~r parte do Plenario do CBHSFsobre 0 pagamento das despesas inerentes aos cargos da
Diretoria Colegiada desse Comite; e

CONSIDERANDOa necessidade e a urgencia de prover 0 Presidente do CBHSFde meios
para 0 exerdcio de suas fun~6es legais e regimentais ate a manifesta~ao formal do orgao
Plenario deste Comite;

RESOLVE,ad referendum do Conselho de Administra~ao, dado 0 carater de urgencia ou
amea~a de danos a AGB Peixe Vivo e a gestao de recursos hfdricos da bacia do Rio Sao
Francisco:
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Art. 12 Fica assegurado, a titulo de urgencia, ao Presidente do Comite da Bacia
Hidrogratica do Rio Sao Francisco - CBHSF0 pagamento e 0 ressarcimento de despesas
para 0 desempenho de suas fun.;:oes legais e regimentais.

Art. 22 0 pagamento de despesas para 0 Presidente do CBHSFcompreende a alimenta.;:ao,
a estada e 0 transporte, exclusivamente no desempenho das fun.;:oes regimentais, e tern
como referencial a tabela propria praticada pela AGB Peixe Vivo, a qual observa 0 padrao
de movimenta.;:ao das entidades publicas federais similares.

§12 A fonte dos recursos financeiros para 0 pagamento das despesas sera a parcela
referente aos 7,5% (sete virgula cinco p~r cento) dos recursos arrecadados com a cobran.;:a
pelo uso da agua, destinados ao custeio administrativo da Entidade Delegataria.

§22 Os recursos financeiros destinados ao pagamento das despesas ficarao limitados
aquelas referidas neste artigo, que p~r sua vez, se referenciarao ao planejamento a ser
apresentado pelo Presidente do CBHSF.

§32 As despesas referentes ao transporte compreendem passagem aerea nacional,
passagem terrestre nacional e servi.;:osde transfer.

Art. 32 0 pagamento a titulo de urgencia a que se refere 0 art. 22 tera sua vigencia ate a
proxima reuniao Plenaria do CBHSFque ocorrera em Belo Horizonte.

Art. 42 0 pagamento e 0 ressarcimento de despesas referentes a alimenta.;:ao, a estada e
ao transporte estarao condicionados a existencia de or.;:amento e aos procedimentos
normatizados pela AGB Peixe Vivo.

Art. 52 Esta Resolu.;:aosera automaticamente revogada quando 0 Presidente do CBHSF
receber diaria, ajuda de custo, reembolso ou qualquer tipo de remunera.;:ao analoga de
sua institui.;:ao de origemjrepresenta.;:ao ou de qualquer fonte publica para 0 exercicio de
suas fun.;:oes regimentais, assim como sera motivo de revoga.;:ao automatica 0 usc para
terceiros dos recursos autorizados nesta Resolu.;:ao.

Art. 62 - Esta Resolu.;:aoentra em vigor na data de sua aprova.;:ao.

Vito' ~~nes Feitosa
Presidente

Belo Horizonte, MG, 04 de abril de 2012.
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