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INTRODUÇÃO 

O Indicador 3C - Portal para Acompanhamento e Divulgação dos Investimentos realizados 

com os recursos da cobrança foi previsto no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão 

001/IGAM/2016 para que o CBH Rio Pará pudesse dar a divulgação necessária de como os 

recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos estavam sendo 

implementados nesta bacia hidrográfica, contribuindo para favorecer a transparência, dentre 

outros. 

Para o ano de 2021, foi estabelecido como meta que este Portal de Acompanhamento deveria 

estar concluído e em plena operação. Este Relatório apresenta de maneira breve a proposta 

da Agência Peixe Vivo no intuito de promover o cumprimento desta meta do Contrato de 

Gestão 001/IGAM/2016.  

De acordo com o Programa de Trabalho, o Portal de Acompanhamento deve oferecer um 

conjunto de informações relativas aos investimentos realizados, a saber: 

 Título da ação; 

 Objeto da ação; 

 Localização; 

 Período de execução; 

 Correspondência no plano da bacia; 

 Correspondência no Plano Plurianual de Aplicação (componente / subcomponente); 

 Contrapartida; 

 Ato Convocatório; 

 Identificação do Contrato, vigência e valor; 

 Cronograma de acompanhamento; 

 Justificativas de atrasos; 

 Fotos ilustrativas. 

Ao longo do ano de 2021, a Agência Peixe Vivo, com o apoio das suas gerências realizou a 

construção de uma ferramenta de acompanhamento moderna embasada no conceito de 

“inteligência do negócio” ou Business Intelligence. Este conceito de acompanhamento permite 

ao usuário interagir de maneira amigável e extrair informações de forma rápida e objetiva. 



 

Página | 3  

 

Não somente para a bacia do rio Pará, mas todos os comitês de bacia atendidos pela Agência 

Peixe Vivo irão dispor de uma ferramenta atualizada com frequência mensal e capaz de dar a 

transparência e o controle social necessários no processo de gestão dos recursos hídricos. 

Para acessar o Portal de Acompanhamento dos Investimentos planejados na bacia 

hidrográfica do rio Pará, basta acessar: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjQ1YjYyZmItNzg0ZC00M2UxLTljZjQtZGQ5OWM4Z

WQxYzlhIiwidCI6ImNiNTIzMDE5LTU0ZjYtNDY1OC1hNGY5LTJiMjA4ZGIxZWVhNyJ9&page

Name=ReportSection2790db062b7238060a05  

Por meio do Portal de Acompanhamento é possível que o usuário aplique um filtro para 

selecionar a visualização de investimentos de acordo com o Componente, o Subcomponente, 

a Ação Programada e a Atividade, tal como se apresenta na estrutura do PPA 2021-2023 

aprovado pelo CBH Rio Pará. 

Na imagem a seguir é apresentada uma imagem da tela de abertura do Portal de 

Acompanhamento, com destaque para o campo de filtros dos investimentos existentes. 

 

Caso o usuário deseje é possível visualizar o detalhamento do PPA em subações, que são 

empreendimentos que repercutem em um resultado único e permitem inferir sobre o esforço 

da entidade equiparada para alcançar as metas financeiras do Contrato de Gestão. Na figura 

a seguir é apresentada uma imagem da tela de detalhamento das subações no ambiente do 

Portal de Acompanhamento. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjQ1YjYyZmItNzg0ZC00M2UxLTljZjQtZGQ5OWM4ZWQxYzlhIiwidCI6ImNiNTIzMDE5LTU0ZjYtNDY1OC1hNGY5LTJiMjA4ZGIxZWVhNyJ9&pageName=ReportSection2790db062b7238060a05
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjQ1YjYyZmItNzg0ZC00M2UxLTljZjQtZGQ5OWM4ZWQxYzlhIiwidCI6ImNiNTIzMDE5LTU0ZjYtNDY1OC1hNGY5LTJiMjA4ZGIxZWVhNyJ9&pageName=ReportSection2790db062b7238060a05
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjQ1YjYyZmItNzg0ZC00M2UxLTljZjQtZGQ5OWM4ZWQxYzlhIiwidCI6ImNiNTIzMDE5LTU0ZjYtNDY1OC1hNGY5LTJiMjA4ZGIxZWVhNyJ9&pageName=ReportSection2790db062b7238060a05
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CONCLUSÃO 

Conforme demonstrado neste Apêndice, o Indicador 3C foi cumprido. 

Cabe ressaltar que o desenvolvimento em ambiente web é realizado por meio de recursos de 

custeio da Agência Peixe Vivo e ainda é um grande desafio implementar soluções de 

tecnologia da informação, tendo em vista que este valor é aquém do necessário para 

operacionalizar uma entidade equiparada. 


