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Equipe de analistas do FEHIDRO IPT

CT Geo
1. Ana Cândida – Matemática; SIGs; Geoprocessamento
2. Ana Maciel – Hidrogeóloga; estudos hidrogeológicos em geral
3. André Luiz– Geógrafo; SIGs;  Geoprocessamento
4. Déborah Terrell– Geógrafa; hidrogeologia; estudos hidrogeológicos em geral; uso e ocupação do solo
5. Fausto Luis – Geólogo - SIGs;  Geoprocessamento
6. Luiz Gustavo - Geógrafo; SIGs;  Geoprocessamento
7. Maria Cristina Jacinto – Geógrafa; planos em geral; diagnósticos; usos e ocupação do solo
8. Priscila Ikematsu – Engenheira Ambiental; planos; diagnósticos; PSA; Recuperação Ambiental
9. Priscilla Argentin - Geógrafa;  SIGs;  Geoprocessamento
10.Sérgio Gouveia – Geólogo; estudos hidrogeológicos em geral
11.Sofia Julia – Engenheira Civil; geotecnia; empreendimentos com obras civis
12.Tatiana Luiz – Geóloga; hidroquimica em geral
13. Gerson Salviano – Tecnólogo Civil; Erosão e Assoreamento; planos diretores de drenagem
14. Luis Antônio – Tecnólogo Civil; empreendimentos com obras civis
15. Samuel Barsanelli – Engenheiro Ambiental; Erosão e Assoreamento; planos diretores de drenagem
16. Leandro Gomes – Engenheiro Ambiental – áreas contaminadas
CIAM
17. Maria Cristina Machado – Analista de Sistemas; TI
18. Denis Bruno – Tecnólogo em Processamento de Dados; TI
CT Obras
19. Edson Del Monte – Geólogo – recursos minerais; plano diretores de mineração
CETAC
20. Wolney Castilho – Engenheiro Civil e Sanitarista – conservação da água; qualidade da água
CT Floresta
21. Ligia Ferrari – Ecóloga – fauna e flora; 



Em separado, os modelos de:

Ficha Resumo do Empreendimento

Planilha Orçamentária

Cronograma Físico Financeiro



Roteiro básico para um Termo de Referencia

O escopo de um Termo de Referência dependerá muito dos objetivos do empreendimento, 

mas em linhas gerais, deve conter:

1. Contextualização do trabalho a ser contratado;

2. Introdução;

3. Área de estudo;

4. Objetivos;

5. Método de trabalho;

6. Atividades a serem desenvolvidas;

7. Materiais a serem adquiridos; 

8. Dados e Informações que deverão levantados; 

9. Forma de  apresentação de resultados que serão obtidos; 

10. Equipe técnica mínima requerida com sumários curriculares; 

11. Grupo Técnico de Acompanhamento;

12. Interação participativa com colegiados gestores;

13. Cronograma de execução; 

14. Documentos de referência a serem utilizados (publicações técnicas, normas, etc)

15. Documentação necessária para o acompanhamento da implementação (prever fotografias 

das reuniões e oficinas; listagem de presença dos eventos programados; atas das reuniões 

e oficinas; dentre outros que julgar necessário para comprovação dos eventos públicos 

vinculados ao empreendimento); e

16. Quadros e tabelas complementares.



Roteiro básico para um Plano de Trabalho

O Plano deverá apresentar o seguinte conteúdo: 

1. Introdução apresentando a que se refere o empreendimento; 

2. Objetivos pretendidos e perseguidos; 

3. Atividades que serão desenvolvidas para a implementação; 

4. Materiais a serem adquiridos; 

5. Dados e Informações que serão levantados; 

6. Métodos de análise e interpretação de dados e informações que serão obtidas; 

7. Apresentação de Resultados que serão obtidos; 

8. Outras Despesas; 

9. Equipe do contratado (nome, formação, função, etc.) que será utilizada e carga 

horária; 

10.Cronograma de execução; e 

11.Documentação necessária para o acompanhamento da implementação (prever 

fotografias das reuniões e oficinas; listagem de presença dos eventos 

programados; atas das reuniões e oficinas; dentre outros que julgar necessário 

para comprovação dos eventos públicos vinculados ao empreendimento). 



Roteiro básico para um Relatório Parcial

Refere-se a relatório sucinto, gerencial, para descrever o estágio de 

desenvolvimento que se encontra o empreendimento. Portanto, o Relatório 

Parcial  deve apresentar uma breve análise do que estava previsto no “Plano de 

Trabalho” e o que foi realizado para o respectivo período considerado, datado e 

assinado, atendendo a seguinte itemização mínima:

1) Introdução; 

2) Atividades Desenvolvidas na Etapa; 

3) Atividades a serem Desenvolvidas na Etapa subsequente. 

É importante a apresentação de dados e informações já obtidas com a 

implementação do empreendimento para consubstanciar resultados. 

Havendo contratação de terceiros para execução dos trabalhos, os produtos 

emitidos pelo executante, no período, devem estar anexos com respectivo termo 

de aceite e aprovação. 



Roteiro básico para um Relatório Final

Seu conteúdo deve constituir-se na consolidação de todos os resultados 

alcançados com o empreendimento, atendendo ao seguinte conteúdo mínimo: 

1) Introdução; 

2) Objetivos do Empreendimento;

3) Método de Trabalho; 

4) Atividades Desenvolvidas/Equipamentos adquiridos e número patrimonial; 

5) Adequações Efetuadas em relação ao Termo de Referência Inicial (quando for o 

caso); 

6) Procedimentos Administrativos Adotados; 

7) Difusão dos Trabalhos; 

8) Dados Coletados; 

9) Produtos Obtidos; 

10)Avaliação Crítica dos Resultados; 

11)Integração com outros Empreendimentos eventualmente já desenvolvidos que 

mostram escopo convergente com o presente Empreendimento ou com seus 

objetivos 

12)Conclusões e Recomendações. 

Deverão ser anexadas ao Relatório cópia de todos produtos gerados, assim como 

fotografias e listagem de presença, bibliografia consultada, além de atas de 

reuniões e oficinas realizadas, etc. 



Roteiro básico de um parecer de aprovação do IPT

1) INTRODUÇÃO

2) IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

3) ANÁLISE TÉCNICA 

4) ABRANGENCIA DO EMPREENDIMENTO

5) ADERENCIA DO EMPREENDIMENTO ÀS METAS E AÇÕES DO PLANO DE       

BACIA 

6) ADERENCIA DO EMPREENDIMENTO ÀS METAS E AÇÕES DO PLANO 

ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

7) PRODUTOS A ENTREGAR

8) BENEFÍCIOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO

9) ANÁLISE TÉCNICO/FINANCEIRA

9.1) ESTIMATIVA DE DESPESAS

10) COMENTÁRIOS

11)  CONCLUSÃO



PROBLEMAS BÁSICOS QUE COSTUMAM SE REPETIR ENTRE OS 

VÁRIOS EMPREENDIMENTOS NA ETAPA DE ANÁLISE DO AT  PARA 

APROVAÇÃO

1. Título do empreendimento com diferentes denominações: Quadro do 

Ofício da SECOFEHIDRO; Ficha Resumo (FR) ; Planilha Orçamentária 

(PO) e no Cronograma Físico-Financeiro (CFF);

2. Utilização de formulários em desuso ou com alterações naqueles 

disponibilizados pelo SINFEHIDRO; 

3. Citações de prazos diferentes na FR e CFF;

4. Citação da Deliberação de aprovação com número errado;

5. Atividades previstas, prazos e recursos financeiros indicados no Termo 

de Referencia (TR) diferentes da FR e do Plano de Trabalho (PT) e 

inconsistentes com o CFF e PO;

6. Inconsistências entre a PO e CFF;

7. Enquadramento do PDC;

8. Incompatibilidade de custos previstos com o mercado e com o MPO;

9. Ausência de previsão de entrega de relatórios parciais e final;

10.Citação de marcas de equipamentos, softwares, veículos, etc.; e

11. CFF e PO sem detalhamento adequado (materiais, equipamentos, etc) 

e forma de preenchimento errada.



PROBLEMAS JÁ CONSTATADOS PELO AT-IPT QUE CONTRIBUEM PARA 

DIFICULTAR FLUXOS DO PROCESSO FEHIDRO 
1. Dificuldades técnicas que variam em geral com o tipo de tomador

2. Inexperiência ou pressa ou falta de tempo ocasiona lacunas  nos documentos 

do empreendimento 

3. O conteúdo da proposta (TR, PT) de empreendimento varia de tomador para  

tomador 

4. Em geral não se observa uma padronização de conteúdo de propostas

5. Muitas vêzes os tomadores não conhecem em detalhes o MPO

6. Previsão de gastos com insumos que já existem em órgãos públicos ou que já 

foram adquiridos 

7. Não-vinculação com instrumentos de planejamento (setoriais ou não)

8. Entre agentes técnicos ou destes com o agente financeiro (às vêzes) surgem 

questões, dúvidas e interpretações subjetivas

9. Não existe uma tradução em termos práticos  de procedimentos para que os 

agentes técnicos uniformizem análise quanto a alguns tipos de tomadores: 

por exemplo, em casos de empreendimentos dos tomadores não vinculados

ao estado ou municipio

10. Dificuldade de convencimento por parte do AT para com o Tomador no 

cumprimento de regras do MPO

11. Ausencia de planejamento adequado na realização de gastos com itens não

aprovados conforme liberações de parcelas pelo AT

12. Dificuldade muito grande de convencimento de Tomadores para a entrega de 

bons relatórios parciais ou pelo menos, o relatório final do empreendimento



Prestação de contas

Os itens principais para apresentação da prestação de contas relativas a um 

empreendimento FEHIDRO são descritas a seguir, mas o Tomador necessariamente 

deverá CONSULTAR o Manual de Procedimentos Operacionais (MPO):

1. Entregar os produtos técnicos conforme programação apresentada pelo Agente 

Técnico no Parecer de Aprovação do empreendimento ;

2. Encaminhar comprovação de todas as despesas e pagamentos efetuados para itens 

autorizados pelo Agente Técnico e de acordo com o item 4.1.4.8 do MPO;

3. Apresentar documentação comprobatória de execução dos itens relativos à 

etapa/parcela subsequente de acordo com os subitens 4.1.4.3 e 4.1.4.4 do MPO;

4. Realizar ajustes eventualmente necessários na PO e CFF;

5. Registrar o vinculo de cada aquisição ou contratação de serviços e/ou materiais 

efetuada no âmbito da implementação do empreendimento com o contrato/objeto 

assinado entre o  Agente Financeiro e o Tomador;

6. Demonstrar adequadamente, por meio de formulário indicado no MPO, os 

deslocamentos efetuados para a implementação do empreendimento. Comumente 

os tomadores apresentam apenas cópias de notas fiscais de despesas;

7. Demonstrar adequadamente a utilização de mão de obra ofertada como 

contrapartida; e

8. A aprovação da prestação de contas da penúltima parcela, para liberação da última 

parcela (obrigatória) o empreendimento deverá estar efetivamente concluído.


