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Prezada equipe Progestão Sergipe,
Vimos informar que, em 22/08/2016, tendo em vista a contestação das Metas 1.4 e 1.5 da
certificação do 4º período do Progestão referente ao ano de 2015 no estado de Sergipe,
encaminhamos o Ofício Externo nº 551/2016-SRH, recebido na ANA em 17/08/2016, para a
Superintendência de Operações e Eventos Críticos – SOE e para a Superintendência de
Regulação – SRE para a devida análise técnica.
Encaminhamos anexo, para conhecimento:
- a Nota Técnica nº 13/2016/COVEC/SOE de 20/09/2016, em que a SOE conclui que não há
motivos para alteração da avaliação e, portanto, ratifica o resultado da certificação anterior da
Meta 1.4 (Produção de boletins da sala de situação) em 71%; e
- a Nota Técnica nº 141/2016/COSER/SRE de 01/09/2016, onde a SER esclarece que, como a
ADEMA não prestou as informações necessárias para o Relatório de Segurança de Barragens
2015, fica ratificado o resultado anterior, ou seja, mantém o atingimento de 97,5% da Meta 1.5
(Atuação para segurança de barragens).
Desta forma, esclarecemos, conforme Despacho 79 anexo, que estamos solicitando o
pagamento da 4ª parcela ao estado no valor anteriormente informado de R$ 729.750,00
(setecentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta reais).
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