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Ministério da Economia

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
ÁREA DE REGULAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 297, DE 12 DE JUNHO DE 2019

ATOS DE 11 DE JUNHO DE 2019

Dispõe sobre o estudo de publicização para
qualificação de organizações sociais, com o objetivo
de absorção de atividades desenvolvidas por
entidades ou órgãos públicos da União.

O SUPERINTENDENTE ADJUNTO REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS ANA, torna público que, no exercício da competência delegada pelo art. 3º da Resolução ANA
nº 74, de 01/10/2018, nos termos do art. 12, V, da Lei nº 9.984, de 17/07/2000, com
fundamento nas Resoluções ANA nº 1.938 e 1.939, de 30/10/2017, resolveu emitir as
outorgas de direito de uso de recursos hídricos à:

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere
o Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e com base no que estabelece a Lei nº 9.637,
de 15 de maio de 1998, e o Decreto nº 9.190, de 1 de novembro de 2017, resolve:
Da Publicização
Art. 1º A qualificação de organizações sociais, com o objetivo de absorção de
atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União, deverá ser precedida
de estudo de publicização, que indique as razões que fundamentam a conveniência e a
oportunidade da aplicação do modelo.
§ 1º A proposta de publicização será encaminhada à Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia acompanhada de
todas as informações pertinentes à tomada de decisão, nos termos do § 1º do art. 7º do
Decreto nº 9.190, de 1º de novembro de 2017, demonstrando a viabilidade econômica e
orçamentária da medida.
§ 2º Como parte da fundamentação de que trata o art. 7º do Decreto nº 9.190,
de 2017, deverá ser apresentada proposta de estrutura, sem aumento de despesa,
contendo a indicação da unidade organizacional do órgão proponente responsável pela
supervisão do contrato de gestão.
§ 3º A proposta de estrutura mencionada no § 2º deverá conter descrição
detalhada da estratégia de desmobilização dos recursos físicos e humanos envolvidos nas
atividades objeto da publicização, observando o disposto nos arts. 6º e 9º desta
Portaria.
Art. 2º No que tange à demonstração do custo-benefício, deverá ser
apresentada estimativa dos resultados quantitativos e qualitativos no período de vigência
do contrato, de modo a demonstrar a economia prevista e a melhora na prestação do
serviço com a substituição da ação direta do Estado no curto, médio e longo prazos.
Art. 3º Deverá ser apresentada a estimativa, para o primeiro ano e para os três
exercícios subsequentes, dos recursos financeiros necessários ao desenvolvimento da
atividade durante a vigência do contrato de gestão.
§ 1º Quando o início da execução do contrato de gestão coincidir com o
exercício fiscal corrente, deverão ser identificadas as fontes orçamentárias do órgão
proponente com recursos suficientes para arcar com as despesas relativas ao primeiro ano
da vigência do contrato de gestão da organização social, vedado o aumento de despesa.
§ 2º Para os três anos subsequentes, deverão ser especificadas as estimativas
de despesas e as ações orçamentárias correspondentes, decorrentes de aporte da União,
e eventuais receitas extra orçamentárias decorrentes da atuação da própria organizações
sociais.
§ 3º O processo deverá ser instruído com declaração do respectivo ordenador
de despesa sobre a adequação do cronograma financeiro referente ao Contrato de Gestão
à Lei Orçamentária Anual e ao Plano Plurianual.
Art. 4º Deverão ser constituídos mecanismos de consulta para levantamento
prévio de dados e informações sobre representação da comunidade beneficiária dos
serviços ou atividades objeto da publicização, na forma do inciso I do art. 11 do Decreto
nº 9.190, de 2017.
Art. 5º O chamamento público deverá ocorrer em até seis meses após a
publicação da Portaria Interministerial que autoriza a publicização das atividades.
Do Plano de Desmobilização
Art. 6º O órgão ou entidade proponente deverá encaminhar, juntamente com
o estudo de publicização, plano de desmobilização de recursos físicos e humanos,
contendo as seguintes informações sobre as unidades administrativas envolvidas na
atividade a ser publicizada:
I - relação de cargos em comissão e funções de confiança;
II - análise quantitativa e qualitativa do pessoal em exercício, suas atuais
atividades e como o órgão ou entidade público pretende utilizar o profissional após a
publicização; e
III - relação de contratos administrativos com terceirizados que prestam
serviços às unidades administrativas.
Art. 7º Demonstrada a necessidade de reestruturação na unidade
administrativa, os cargos e funções a que se refere o inciso I do art. 7º, poderão ser
destinados à supervisão e fiscalização do contrato de gestão ou extintos pelo novo decreto
de estrutura.
Art. 8º Nos casos de extinção de órgãos e ou unidades administrativas, a
proposta de decreto de estrutura a ser encaminhada à Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia deverá excluir a
competência da unidade relativa à atividade e ao serviço publicizados.
Art. 9º Na hipótese de existência de contratos de prestação de serviços
terceirizados alocados na execução das atividades publicizadas, o órgão supervisor deverá
adotar as providências cabíveis para o encerramento dos respectivos contratos no prazo de
até trinta dias, a contar da publicação do Decreto da nova estrutura.
Da Seleção
Art. 10. De forma provisória, poderá ser entregue no ato da inscrição
declaração da entidade privada, acompanhada da Ata da Assembleia que aprovou a
emissão da declaração, contendo o compromisso de apresentação dos documentos
exigidos para qualificação como organização social nos termos estabelecidos nos arts. 2º,
3º e 4 º da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, sujeita às sanções previstas em lei.
§ 1º A comissão responsável pela avaliação das entidades privadas sem fins
lucrativos inscritas no chamamento público dará conhecimento de sua decisão por meio de
publicação no Diário Oficial da União, sendo aberto prazo para recurso de até dez dias,
conforme disciplina o art. 12 do Decreto nº 9.190, de 2017.
§ 2º Somente uma proposta será selecionada e a entidade vencedora terá até
quarenta e cinco dias para entregar os documentos comprobatórios necessários, se houver
optado pelo procedimento descrito no caput.
§ 3º A entidade privada só poderá ser qualificada como organização social após
apresentar a documentação comprobatória hábil, nos termos dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei
nº 9.637, de 1998.
§ 4º Caso o prazo de que trata o § 2º não seja cumprido, a entidade será
desclassificada, podendo ser convocada outra entidade previamente habilitada no
chamamento público, mediante decisão da comissão de avaliação publicada no Diário
Oficial da União, na forma dos §§ 4º a 10 do art. 12, do Decreto nº 9.190, de 2017.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 1.165 GIANE VOLITE COELHO NUNES e GABRIEL COELHO NUNES, rio São Francisco,
Município de PETROLINA/PE, irrigação.
Nº 1.166 - ARMANDO MACIEL DE OLIVEIRA, rio São Francisco, Município de CURAÇÁ/BA,
irrigação.
Nº 1.167 - DELINDO DAVID DE SOUZA NETO, rio São Francisco, Município de
CARINHANHA/BA, irrigação.
Nº 1.168 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A., JOAO VICTOR GOBBI e VITOR HUGO GOBBI, rio
Doce, Município de COLATINA/ES, irrigação.
Nº 1.169 - GILSON VITOR CAMPOS, rio Doce, Município de GOVERNADOR VALADARES/MG,
irrigação.
Nº 1.170 - GILSON VITOR CAMPOS, rio Doce, Município de GOVERNADOR VALADARES/MG,
irrigação.
Nº 1.171 - MAYSA MARIA TORRES SANJUAN, UHE Sobradinho, Município de SOBRADINHO/BA,
irrigação.
Nº 1.172 - ENIVALDO MARCULA COELHO, rio São Francisco, Município de JUAZEIRO/BA,
irrigação.
Nº 1.173 - ARISTOTELES NERES RAMOS, rio Jequitinhonha, Município de ALMENARA/MG,
irrigação.
Nº 1.174 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ALEX FERREIRA DA SILVA, GLEICE MARTINS SILVA,
MICHEL FERREIRA DA SILVA, Rio São Francisco, Município de JUAZEIRO/BA, irrigação.
Nº 1.175 - CIRANO FERREIRA DA SILVA, IVANEA RODRIGUES DA SILVA, SERGIO RODRIGUES DA
SILVA, IZAQUIEL RODRIGUES DA SILVA, SILVANETE RODRIGUES DA SILVA, CLEUTON
RODRIGUES DA SILVA, SIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA ALVES, rio São Francisco, Município de
JUAZEIRO/BA, irrigação.
Nº 1.176 - CARLOS CEZAR DOS SANTOS, rio Doce, Município de COLATINA/ES, irrigação.
Nº 1.177 - ADALBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA, rio São Francisco, Município de XIQUEXIQUE/BA, irrigação.
Nº 1.178 - VALDISON OTAVIO DOS SANTOS, UHE Luiz Gonzaga, Município de BELÉM DO SÃO
FRANCISCO/PE, irrigação.
Nº 1.179 - EVANDRO DO CARMO GUIMARAES, rio Pomba, Município de LEOPOLDINA/MG,
irrigação.
Nº 1.180 - JONAS COSTA FERREIRA, rio São Francisco, Município de MALHADA/BA, irrigação.
Nº 1.181 - JOAO CLAUDIO CORREA MARQUES, Rio Pomba, Município de DONA EUSÉBIA/MG,
irrigação.
Nº 1.182 - PABLO LUIS CLARO, rio Pomba, Município de ASTOLFO DUTRA/MG, irrigação.
Nº 1.183 - CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO, rio São Bartolomeu, Município de LUZIÂNIA/GO,
irrigação.
Nº 1.184 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SIVABARBOSA, rio São Francisco, Município
de PETROLINA/PE, irrigação.
Nº 1.185 - FLAVIO XISTO DE ALMEIDA, rio Pomba, Município de ASTOLFO DUTRA/MG,
irrigação.
Nº 1.186 - PEDRO CIRLENIO MOREIRA RANGEL, rio Itabapoana, Município de SÃO FRANCISCO
DE ITABAPOANA/RJ, irrigação.
Nº 1.187 - IRACI ARAUJO PRUDENCIO e JOSE GONZAGA SOARES PRUDENCIO, rio São
Francisco, Município de PIRAPORA/MG, irrigação.
Nº 1.188 - ELTON FERREIRA CHAMI, Rio Jequitinhonha, Município de CORONEL MURTA/MG,
irrigação.
Nº 1.189 - EDMILSON FERREIRA GOMES, rio São Francisco, Município de PIRAPORA/MG,
irrigação.
Nº 1.190 - JOAO NERY DA SILVA, rio Jequitinhonha, Município de CORONEL MURTA/MG,
irrigação.
Nº 1.191 - MARIA ELIETE FONSECA DIAS MURTA, rio Jequitinhonha, Município de CORONEL
MURTA/MG, irrigação.
Nº 1.192 - ASSOCIACAO AGROPECUARIA ASA BRANCA, UHE Sobradinho, Município de
SOBRADINHO/BA, irrigação.
Nº 1.193 - NILZA MARIA MESQUITA MACIEL, AURORA CAROLINA MESQUITA MACIEL, THIAGO
FREIRE DO NASCIMENTO GOMES, rio São Francisco, Município de CURAÇÁ/BA, irrigação.
Nº 1.194 - VERITAS - SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA, rio São Francisco, Município de
BOM JESUS DA LAPA/BA, irrigação.

PAULO GUEDES

Nº 1.195 - MARCELO REZANI RIEDEL ASSAYD, rio Paranapanema, Município de BURI/SP,
irrigação.

PORTARIA Nº 299, DE 13 DE JUNHO DE 2019
Estabelece as normas e as diretrizes para
elaboração, redação e alteração de atos
normativos no âmbito do Ministério da
Economia.

Nº 1.196 - ADEILSON TEIXEIRA, Rio Pomba, Município de ASTOLFO DUTRA/MG, irrigação.
Nº 1.197 - ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rio Sapucaí, Município de PARAGUAÇU/MG,
irrigação.

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso I do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, resolve:
Art. 1º Esta Portaria estabelece as normas e as diretrizes para elaboração,
redação e alteração de atos normativos no âmbito do Ministério da Economia.
Art. 2º As portarias, resoluções e instruções normativas terão numeração
sequencial iniciada a partir de 1º de janeiro de cada ano.

Nº 1.198 - ASSOCIACAO COMUNITARIA AGROPECUARIA FONTE DE VIDA, UHE Sobradinho,
Município de SOBRADINHO/BA, irrigação.
O inteiro teor das Outorgas, bem como as demais informações pertinentes
estarão disponíveis no site www.ana.gov.br.
PATRICK THOMAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019061400015
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

