
Ajuda Memória - Acompanhamento Progestão nº 13/2018/COAPP/SAS
Documento no 00000.026316/2018-69

Assunto: Registro da 5ª Oficina de Acompanhamento do Progestão - TO

Nº do Processo Progestão:  02501.002767/2013-81

Evento: Oficina de acompanhamento    Reunião    Videoconferência

Local: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH.

Cidade: Palmas/TO

Data: 25 e 26 de setembro de 2017

Instituições participantes: SEMARH, Naturatins e ANA.

I)- Relato

1. A 5ª Oficina de acompanhamento para o cumprimento de metas do  Progestão  
no estado de Tocantins foi realizada na sala de reuniões da SEMARH, em Palmas/TO. A Oficina 
contou com a participação dos técnicos da SEMARH, da  Naturatins , e da técnica e gestora do 
Contrato n o 10/ANA/2014,  Progestão-TO . Todos os presentes constam na lista de presença 
anexa. A programação da Oficina teve os seguintes objetivos: esclarecer eventuais dúvidas 
sobre a sistemática para a certificação das metas de gestão pactuadas no âmbito do  
Progestão ; diagnosticar a situação do estado do Tocantins quanto as metas estaduais e 
federativas pactuadas; definir estratégias para consecução das metas em função das 
respectivas especificidades.

2. A reunião teve início com uma apresentação da Nota Técnica com as 
certificações que foram realizadas pelas Unidades Organizacionais da ANA ( UORGs ) em 2017, 
referente ao período de 2016. O estado foi alertado sobre desempenho no cumprimento das 
metas, principalmente na  1.2 Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas  que 
recebeu o índice de 49% de atendimento e  1.5 Atuação para segurança de barragens  que 
recebeu somente 28%. Os técnicos presentes debateram os resultados e buscaram justificar o 
desempenho, se comprometendo a melhorar no período seguinte.

3. Na sequência, foram analisadas o cumprimento das metas de cooperação 
federativa e metas estaduais para o ano de 2017 visando identificar quais foram as 
dificuldades percebidas para as metas serem atendidas. As informações coletadas durante a 
oficina foram registradas em planilha eletrônica.

4. Cabe destacar que durante a realização da referida oficina foram levantados 
os seguintes pontos: a equipe técnica solicitou a aquisição de equipamento para ampliar a 
rede de monitoramento  hidrometeorológica  do estado do Tocantins; o técnico que atua na 
sala de situação verificou que é preciso ampliar o número de instituições que recebem o 
boletim de monitoramento dos eventos críticos; a equipe da  Naturatins  solicitou mais cursos de 
capacitação para os técnicos que trabalham com a emissão de outorga. Além disso, a equipe 
pediu ao coordenador do programa no estado, maior empenho na aplicação dos recursos 
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recebidos do  Progestão  para a aquisição de material e equipamentos, assim como para 
verificar a possibilidade de contratar pessoal para determinadas ações, tendo em vista as 
equipes reduzidas que atuam no cadastro e na emissão de outorgas.

5. Quanto às dúvidas técnicas sobre as metas de cooperação federativa, foi 
enfatizado a importância de se estabelecer contatos com os técnicos das  UORGs  da ANA, 
responsáveis por tais metas, para receberem a devida orientação, antes do término dos prazos. 
A adoção desse procedimento, de maneira mais rotineira, poderia ter melhorado os resultados 
alcançados na certificação anterior (2016).

II)- Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

6. Os seguintes encaminhamentos foram destacados: a realização de um 
planejamento dos cursos sobre procedimentos de outorga para as equipes da  Naturatins  e 
capacitação para os membros do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, além de reforçar a 
necessidade de manter em pleno funcionamento o Sistema de Automação de Outorga 
(SAD–Outorga) e de mapear as instituições que precisam receber o boletim de monitoramento 
dos dados da sala de situação. Além disso, foi também recomendado avançar na aplicação 
dos recursos recebidos do  Progestão , principalmente para a aquisição de equipamentos e 
contratação de profissionais para determinadas ações, com vistas a possibilitar melhores 
condições de trabalho para as equipes e, consequentemente, melhores resultados.

III)- Conclusões

7. A SEMARH-TO cumpriu de maneira satisfatória as cláusulas estabelecidas no 
Contrato nº 10/2014. De acordo com a oficina realizada para acompanhamento do Programa ,  
o órgão gestor desenvolveu avanços na organização interna na gestão de recursos hídricos 
em  relação  ao cadastro de usuários e na emissão  de outorgas. Todavia é  preciso melhorar a 
atuação em relação as metas federativas:  1.2  C ompartilhamento de informações sobre águas 
subterrâneas  e  1.5  A tuação  para segurança de barragens . Registra-se ainda, a  necessidade de  
dar continuidade as ações de capacitação dos técnicos sobre os procedimentos de outorga  
de usos dos recursos hídricos, solicitado pelos participantes da oficina. 

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
TÂNIA REGINA DIAS DA SILVA

Gestor do Contrato nº 010/ANA/2014
Portaria ANA nº 138, de 29 de março de 2016

Ciente. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
BRANDINA DE AMORIM

Coordenadora Substituta de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente, para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
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