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Documento n" 00000.021102/2014

Em 25 de junho de 2014

Ao Senhor Superintendente de Planejamento (te Recursos Hídricos

Assunto: PROCESTÃO - Análise do atendimento da Meta 1.3: Contribuição para difusão
do conhecimento - Mato Grosso

Referência: Processo 02501.001606/2013-70

A presente Nota Técnica trata da verificação ao atendimento da Meia 1.3:
( 'oniribuiçâa para ilifieia do conhecinwnlo no âmbito do Programa de Consolidação do Pacto
Nacional pela Gestão das Aguas - PR()GES'lAO. A seguir são apresentados dados gerais do
objeto ela avaliação:

Processo: 02501.001606/2013-70

Contrato Progestão: 087/ANA/2013

Contratante: Agência Nacional de Águas

Contratada: Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT

Objeto do contrato: transferência de recursos financeiros da ANA à ENTIDADE
ESTADUAL, no âmbito do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão
das Aguas - PROGESIAO, na ftrma de pagamento pelo alcance de metas de
gerenciamento de recursos hídricos, mediante o cumprimento das metas de gestão

Data da assinatura do contrato: 03/12/2013

Objeto da avaliação: Meia 13: Contribuição para difusão do conhecimento -
Compartilhamento no âmbito do SINGREI 1. por meio de instrumento específico, das
inlormações sobre a situação da gestão de á guas que subsidiam a elaboração do Relatório
"Conjuntura dos Recursos hídricos no Brasil".

Ano de avaliação: Ciclo 2 - ano 2013

2. A ANA. conforme atribuição conferida pela Resolução CNR14 n° 58/2006. elabora
anualmente. desde 2009. o Relatório de Conjuntura dos Recursos 1 lídrico no Brasil. Todas as
versões do Relatório de Conjuntura encontram-se disponíveis para download 110 portal eletrônico
da ANA ('vww.ana.uov.br). A participação dos estados, através das secretarias estaduais de
recursos hídricos e meio ambiente e órgãos gestores estaduais de recursos hídricos, tem sido
decisiva para atingir os resultados apresentados nesses anos.

3. Conforme especificado no Anexo 1 ao contrato 087/ANA/2013 (Processo de
Certificação das Meias de Cooperação Federativa e de Gerencianiento de Recursos Ilídricos cm



Âmbito Estadual), a Meta 1.3: Contribuição para difusão do conhecimento, corresponde ao
compartilhamento no âmbito do SINGR[l-1 das informações sobre a situação da gestão de ágLiaS
que subsidiam a elaboração do Relatório "Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil". Esta
avaliação trata. portanto. do atendimento à solicitação para subsidiar a elaboração do Relatório
"Conjuntura dos Recursos Ilídricos no Brasil - Informe 2014". cujos dados Ibram solicitados
em julho (te 2013.

4. O critério de avaliação da meta do IROCESTikO, conforme previsto em contrato,
consiste no envio por parte do estado (5 [MA/MT) das iii lbrmações solicitadas no pra/,o
estabelecido e eonfoniw formato definido pela ANA.

5. Para a elaboração do Relatório de Conj untura - Informe 2014 a ANA. em
23/07/2013. enviou ofício para a Secretaria de Lstado do Meio Ambiente do Mato Grosso
Oficio Orcular n° (1(1/20 1 3/5 PR-ANA - doe. próton 02176 3 / 2 01 3 ) solicitando informações

para o Relatório de ('on; unlura 1 ti Forme 2014.

6. As intormações de Qualidade das Aguas e Outorgas Estaduais são as que se
enquadram para eleito de avaliação do Progestão. pois são as que necessitam de atualização
sistemática e periódica e de integração à base de dados do Conjuntura em formato especílico. O
envio dessas imilbrmações objetiva apresentar urna visão integrada dos recursos liidricos em
âmbito nacional, incorporando as iii fbrinaiçCSes dos diversos integrantes do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos II ídricos, com foco na manutenção de (miii diaenóstico de oferta e
demanda de recursos hidricos no País (balanço hidrico de re!rência). considerando os aspectos
(te quantidade e qualidade.

	

7.	 Ao receber a solieilaçau da ANA a SI/MA/M 1 sistematizou as inlonnações de
Qual idade das Aguais e Outorgas 1 staiduais solicitadas e enviou para a agência por ematil em
24/09/2(113.

	

8.	 As iii lbrmaições apresentadas atendem ao padrão solicitado pela ANA e [orani
incorporadas à base de (lados do Relatório de Conjuntura dos Recursos 1 lídricos - Informe 2014.

	

9.	 Considerando que:

a) a SUMA/MI enviou as iii Formações sol iei tadas

b) as infiirriiações estavam no padrão reqUerielo.

10. Atestar-se pelo cumprimento da Meta 13; C'ontrihuiçio para difusão do
conhecimento. para o ciclo 2 (amo 2013). tio que se refere aio compartilhamento das inFormações
que subsidiam a elaboração do Relatório "Conjuntura dos Recursos Ilídricos no Brasil -
Informe 2014".

Atenc osamente,

LAt.JRA TILLMAN VIANA	 ALEXANDRE, LIMA DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
Especialista em Recursos 1 lídricos	 Gerente de Conjuntura de Recursos liidncos

De acordo. \ SAG para providências.

SÉRGIO R RIC ES AVRIMOI 	 SOARES
Superintendente de Planejrmiiento de Recursos i-iidncos
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