
Formulário de Autoavaliação

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual

Programa de consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - pRoGEsrÃo

Entidade Estadual: do Meio Ambiente e RecuÍsos Hídricos

PROGESTÃO

§t,
ryANA

1) ldentificação

Representa nte

Conselho Estadual:

Representante Legal:

Decr"to Ert"dr"l:

Período de Avatiação, I-ãfã-l

2) lnformações Gerais

Ribeiro de Moura Carreira

Estadual de Recursos Hídricos

Ribeiro de Moura Carreira

ur, [--Tõ-l con1,ulo' J-ãiõ/ntÃEõfi-]

Tipologia B

o presente formulário tem por objetivo permitir que as entidades estaduais possâm Íealizar o processo de autoavaliação das variáveis de gestão de águas em nível estadual, o que
será subsídio para a certificação das meta§ estabelecidas no âmbito do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - pROGE5TÃO, observados os requisitos e
as condições gerais do reSulamento do Programa (Resolução ANA 379, dê 21 de março de 2013) e os níveis de exigência definidos no Anexo lV dos respectivos contratos.

Todas as planilhas, incluindo as planilhas inicial e resumo, após preenchidas, deverão ser impressas e assinadas pelo Íepresentante legâl da entidade estadual.

o formulário de autoavaliação deverá ser submetido à aprovação pelo conselho Estadual de Recursos Hídricos ou entidade quê exerceÍ função correspondente, Após aprovadas,

Estadual de RecuÍsos Hídricos ou, em sua ausência, pela entidade colegiada que exercer função correspondentê.

Após aprovação pêlo conselho Estadual, o Formulário devidamente assinado deverá ser encaminhado por correio à ANA no seguinte endereço:
ANA - Agêrcia Nacional de Águas

Setor Policiâl Sul, Área 5, Quâdra 3, Blocos B, L e M
CEP:70610-200, Brasília - DF

3) lnstruções para preenchimento

o pÍeenchimento das informações deverá ser rêalizado pela entidâde responsável pela implementação do Pacto acima identificada, conforme designado pelo Decreto Estadual
específico que trata da adesão voluntária do estãdo ao pacto.

determinam o alcance das meta5 estabelecidas (Pgs. 1 a 8), e I planilha que apresenta o resumo geral da avaliação realizada (Resumo).

certifcação, constantes do Anexo lV do Contrato PROGESTÃO, Pâra tanto,inicialmente deverá ser sêlecionado o nível correspondente à situação da variável de gestão no período
avaliado e, em seguida, apresentadas, no campo próprio, justificativas e outras informaçõês para descrição objetiva da variável em questão (máximo de looo caractere5),

A avaliação de variáveis não selecionadas é fâcultativa, e não terá efeitos para fins dê determinação do alcance das metas êstabêlecidas no Contrato pnOCESTÃO.
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PROGESTÃO Formulário de Autoavaliação

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO

Variável 1.1. Organização lnstitucional do Sistêma de Gestão

Autoevãliãção: t--?-l

+rANA

ias com outras áreas Íex. obres, gestão àmbientel),

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição dâ situação dà variável àvãliada:

Sisteme Estadual dê Gêíão é rêprêsêôtedo pela Secrêt.ria do Meio Ambiente c RêcuBos tiídricos como órgão formulador e coordenador, enquanto o Orgàni3fro Gestor é íêpresantâdo
Naturêa do Tocantins (Naturetihs). Existe aindà um pequeno conflito dê cgmpetência êntrc a SEMARH que é o ortão hormatizador e coordênador da política Estaduel dê Recurss

) com o Neturàtin5 que é o orgão executor de PERH, principalment6 em virtude da estrutuÊ operacioôe, insuficient6 do órgão executor.

Variável 1.2. Organismo(s) Coordenador/Gestor

Autoavaliação: l-- 4 -l

e Geslor exístem ê são entidades diferentes, e umâ delas ou ambàs ainda não estão plenamente estruturadas e operantes.

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situeção da varjável àvalaâda:

Orgânismo Coordenador é reprêsentado pela Sêcretãriã do Mêio Ambientê e (SEMARH) enquanto o Or8anismo Executor é rêpreÉntâdo pelo lnstituto N.tureza do

vaÍiável 1.3. Gestão de Processos

autoavaliação: l-l-l

Justificativas/Esclerecimentos/Descração de situeção da variável âvàliada

de 2005, que regúlamenta . outorgâ do direito de uso de recursos hÍdricos,

Variável 1.4. Arcâbouço Legal

Autoavaliâção: Í-=-l
um arcabouço básico (política estadual de rêcursos hídricos estabelecida por lei), e â meior pârte dos dispo5itivos legais encontrem-re regulamentados e atuàliz.dos.

Justificatives/Esclarecimentos/Descrição da situâção da variável avâliada

de Beciã Hidrográficà, Outoqa de Dirêito de Uso dos Recurss Hídrlcos, Cobança de Íaxa pelo Urc dos RecuEos Hídricos, Sistemã Eíadual de Informaçõe5 sbre Recursos Hídricos, ê

á

-
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PROGESTÃO Formulárlo de Autoavaliação

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual

Programa de Consolidação do pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO

-

ryANA

Variável 1.5. Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Autoevàliàção: t-- 4 -l

xiste conselho constituído ê etuante n. ge5tão de átuas (diveres resoluçõef rcçõ* 
"rtrun"*ô". eh condiçóes adequôdas (reuniôes

setisfatórios dos seus membros)

Justificatives/E*lareciôentos/Desrição da situação da vãriávêl âvàliada

conselhoE5taduâldeRecursosHídricoréconstitUídopormembro5est"b"l""idos

de aplicaÇão dos Recursos do Fundo Estadual de Recurss Hídricos do Exercício Finahçeiro de 2013; REsotUçÃo N! 41, de 08 do abril de 2014 que dlspõe sbrê a composição da câmare Técn
de Acomp.nhamentoda Âplicação dot RecuBos do Fundo Estaduàl de Rccursos Híd.icos - FERH do Con*lho Est.du.l de Rêcurss HÍdricos. CERH/fO pôra o biênio 2014/2015.

Variável 1.6. Comitês de Bacias e Organismos Colegiados

Autoevaliação: I-- , 
_l

xistemcomitêse5taduài5ê/ouorganismo5cole8iâdosderecur5o5hídrico5emalgumasdâsbacia5/áreâsc'ític"i1lireasa"-"ioi
dê conflitos pelo uso da á3ua e/ou aos aspectos de têstão da infraêstrutura hídrica).

Ju5tiÍicativas/Esclarecimentos/Descrição dã situàção da variávêl aveliada

criâdos e instalados 4 comitôs de bàcies: Comitê de Bàci. Hidro8ráÍicâ do rio Formoe, co-itê Ue eacia xidro3ráfica ao rio Mànuel Alves, comitê d" aacti xiarcgÉf;r;; E;;;;;;

abestêcimento público, pecuária, indústria e irri8àção

Variável 1.7. Agências de Água e Entidades Delegatárias

autoavalieção: [-T_l
Háepoioaofuncionementodosorganismo5cole8íado5edas5ecreteriasexecUtivasdoscomitêsdeBaciaHidrcgráfie

que atuem como Atênciàs de Átua ou entidades deletetárias de suas funçõês.

Justificetivas/Esclarecimentos/0escrição de situação de variável avàliada:

/entos estâduais como A semana da Água, Foruns das Águas e Encontro Nacional dos Comitês de Eacias como forma de capacitação dos membros dos comitês.

variável 1,8. Comunicação Social e DiÍusão

Autoevaliação: l--T-l
emalgUm.sâçõe5decomunicâção5ocialediÍu5ãodeinÍormaçõêsêmtema5afetosàge'tãoderecurcslídíos,r'asfa

JustiÍicativas/Esclârecimentos/Descrição dà sítuação dà variável avàliàdà:

2014
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PROGESTÃO Formulário de Autoavaliação

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual

Programa de Consolidação do pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO

Variável 1.9. Capacitação Setoriãl

Autoevàliação: l---, -l

-

4/ANA

Existeplo8ràmadecepacitãçãoemâmbitoestàduâlparat"''","r**;,ge.ta"a
de determinação de demandes (por êremplo, DNT).

JustiÍicativâs/E*larecimêhto5/Dêscrição dà situâção da vâriávêl âvàliadâ

oPro8ramadecàPacitaçãoPluriãnualpaEoperíodode2o14.2o18fo.malizadocomcurrcsconti
rntes do Sistema de Gêrenciamento de Recursos Hídricos.

Variável 1.10. Articulação com Sêtores Usuários e Transversais

Autoevaliação: f-T-l
Háel8um.aÊicUlàçãodopoderpÚblicocomo5sêtore5u5uáíosetrensver5ais,masle5tritaà5.tividàdes.""riz"a*oaÀ
recursos hídricos (assciações de usuários, associàçõês de eçudes);

Justificâtivâs/Esclarecimentos/0escrição da situação dâ variável àvâliàda:

acontece a nível de represêhtação deses etores no conelho Estadual de Recursos HÍd,icos e nos co-itãidãiiãiiãstaduaís.

Variável 2.1. Balanço Hídrico

Autoàvaliàçãor I---, I
Háumconhecimentoadequadodasdemanda5ed.5disponibilidàdeshídricassobdomíniou't"du"l1ág,"*,p",fi.i"i.".,tt"
recursos hídrico5,

Justificativa5/E*larêcimrnto5/Dêsrição dà situação da variável avaliada:

Variável 2.2. Divisão Hidrográfica

autoâvaliação: l---tl

Pãra conhecimento das e das disponibilidades hídricas rcb domínio êstãdual, o Estado contô com: Mapeamênto Hidroteológico di negião Sudeste Estadual dê

Mapeamênto H idrotêológico dâ rêtião centro-horte do êsado Íihâ nci.do com rêcurss do Banco Mund iâl no valor dê RS 2.2OO,Ooo,oo.

divisão hidroBráfice reconhecidà, confiável e formàlmente estàbelecida (por tea, por decreto ou por resolução do Conselho Estaduel).

Justificativas/Esclarecimentos/0escrição dà situação da vàriável avaliada

redivlsão foi.proveda peio Con*lho Estadual de Recurcs Hídricos dunnte a homologação do PERH na 15a Rêunião Ordinári. no dia 07 de dezembro de 2011 (Resolução No 27, DOE No 3.531
23 de dezembro de 2011).
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PROGESTÃO Formulário de Autoavaliação

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual

Programa de consolidação do pacto Nacional pela Gestão das Águas - pRocEsrÃo

-

+tANA,{t,
Variável 2,3, Planeiamento E tretéglco lnstitucional

Autoav.lieção: l- ,-l
umpl.n..i.mêntocstr.téticoaProvàdop.reoricnt.rasàçôc'd"
imoràr os instrumentos ê condiçõês pâG sua êfaliva implemênleção (indicàdores, matâs, monitorâmento, aBênder propositives com oi sêtorcs usuárior e/ou tràn5verseir).

lustificâtivas/Esclerecimentos/Dcscrição da situação d. variável avaliadà:

A[êiNo2.538d.16dede:êmbrod.2o11ingtituiuoPlehoPl,'i.n,.ldJ
obietivos, mêtas, indic.docs c iniciâtivas a srem cumpridas inclusivê no quê diz respeho aos recurrcs hÍdricos.

variável 2,4. Plano Estadual de Recursos Hídricos

Autoev.liâçãô: l-- 3 -l

JuíiÍicâtivâs/E5claÍecimentos/Dê*íição d. situâção da v.riáv.l.v.liâd.:

No27,de07dcDêzêmbrod!2o11,dêl.beEdoda15aReuniãoord.náriadoConselhoe't"au
executadas ações propottâs nos eus plâno5 de àçõê3, como instrumênto dê planejamento pâG o etor de racuBos hídricos.

verlávêl 2,5, Planos de Bacias

Autoavaliação: I ,--l
comitês astàduais já aprovaEm sêus plànos de bacia.

.lustificativas/Esclerecimentos/De$rição da sitúação da va.iável àvaliad.

de Bacia Hidrctráfica do rlo Manuel Alvcs aprovou o Plano de Bacia em Reunião oÍdinári. no município de Nettuidedê, no dia 6 de junho dr 2012. O comitO de aacia niàiogiaRii diio
o Plano d? B.cia cm Reunlão Ordihárla no di. 15 dc agoío dc 2012 no município de Formo$ do Anguala.

Justific.tiv.s/Esclerêcimêõtgs/Dêsrição da iitu.ção da variával avàliad.:
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PROGESTÃO Formulário de Autoavaliação

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual

Programa de Consolidação do pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO

Variável 2.7. Estudos Especiais de Gestão

-

ryANA

Justificâtivâs/Esclarecimentos/0escrição da situ.ção dà variável àvaliada:

Variável 2.8. Modelos e Sistemas dê Suporte à Decisão

autoavaliação: fT-l
sistemas ê/ou hodêlos de supon. à drcisão opêEcionais em âmbito êstàdu.l, mas sua utiii*çio ; ai.amt"Umr*c

Justificetivas/Esclarecimênto5/0escrição dâ situ.ção dà veriável àvaliâda

de direito de uso de recursos hídricos e o sistema de lnformâção sobre recursos hídricos. O SAD€uto4a s cohstitui em ume âplicâção d. Sistemà de lnÍormação Geográfica com acess

Tocantins comoConvênioNo005/2014firmedocomaFAPTOumdosprodutoseserementreguêséoplenofunciohemêntodoSAD-outorga.

Variável 3.1, Basê Cartotráfica

Autoavaliàção: l- , I
uma área específica próprie, responsável pelo processmento dê dados georrêferenciados e capaz de realiuar anilie do contexto para gerlão de recursos hídricos, a qual dispôe de

ditital em foímãto matriciâl da crrtotrafia sistemáticà (escalas de 1j1.OOO.OOO .té 125.OOO) produzidâ pelo IBGE ou DSG.

Justificàtivas/Escl.recimêntos/Descrição dã situação dâ veriávêl eveliadat

DiretoriadePesqUi9ezoneamentoEcológico.€conômi.od"s"","t".iJá
gestão dos recurrcs hídricos o qu.l dispõe de uma basê cartográÍica nà êscal. 1:1OO.OOO.

Variável 3.2, Cadastros de Usuários e lnfraestrutura

Autoavaliàção: Tã--l
xiste càdastro dê usuários (> 20% do universo de usuários càdastràdoa), bem como cadãstro da hídricâ.

lústificativas/Esclarecimentos/Descrição da situàção da variável avàliede:

lnstituto Naturezà do Íocentins ' NAÍURAÍ|NS adêriu eo CNARH em 2012. A partir de então iniciou-s o câdestràmênto de processos e de muitos p;ssivos. Somente em Zo14 consiluiÃ

eno dê 2009, obtendo 246 cadestro§ de usuários no CNARH até 37/1212013, No ano dê 2014 finalizou o cadest.o dos pa$ivos concomitante ao cadastÊmento de novas outoBàs
l7loll207a e 3011212014, cad.íEndo 584 usuários no CNARH. Hoje o Estado conta com 830 cedastro no CNARH refêrentes a 2035 atos de outocas emitidos de 2oog a 2014.
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PROGESTAO Formulário de Autoavaliação

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual

Programa de Consolidação do pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO

Variável 3.3, Monitoramento HidrometeoÍolótico

autoavalieção: l--1 I
-

ryANA

xi5teml.de5pluviométricà5ef|uviometricasopeadasemâmbitoeiadu.l,p,ap
inÍerior à 30% dã rede planejeda.

Justificatives/Esclarecimentos/Descrição da situação dâ veriável avàlaâdã:

Estudo de Adensmento da Rêde Hidrometêrêolótica do há uma previsão de implantação de 81 Hidromêtereolóticas, Até o fin.l de 2014 o Estedo instalou 33
perfazendo 40,7% da rede planejada.

Variável 3,4, Monitoramento de Qualidade de ÁBua

Autoaveliàção: I---t-l
ume rede de quelidâde de águe mantide em âmbito estaduel com obietivo de avali"çao ailãnaã*ã, rnlt *pã.a.lor mênor 15% dos ponto, p."ri.toiniiãããL-ããiil-ãããi]iiããE-ãã

oper.ção conforme diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo Progrâmâ Nâcional dê Avâliação da quàlidade de Águas (pNeA) ê os dador teràdos dispohibilizados ao SNIRH.

,urtiÍicàtivas/Esclarecimentos/De*rlção da situâção dã v.riável avaliedâi

osdadosdisponÍveisdequaIidaded.águehoEst.do§ãodomonítoEm.ntoda5cmpre9sconcessionáriasdmwiç"à
Sanêàmênio (ATS).

Variável 3.5. Sistema de lnformações

autoàvaliaçãor [-T_l
informaçõês sobre recursos hídricos organizadas e sistemâtizadas em bancos de dados, mas existe ferràmentàl computâcionàl que permate ecêssá-les e em 3eu conjunto de

permitir sua utilizeção nos processos administrativos, gerenciair e de reguleção do uso da águà.

Justificatives/Esclarecimentos/Dêsrição de situação da veriávêl àvàliôda

EstedodoTocantinspo.5uiinformâçõe5noceda5troru""i"n"ta"
vià lnternet, perâ a população ter acess âo banco de dados referehte as outorges emiildas no Naturetins.

Variável 3.6. Pesquisa, Desenvolvimento e lnovação

Autoavalieção: l---t_l
Existemãl8uma5àçôe5financiâdâse/oUpromovida§noâmbitodo!istemaesteduala"g",";i*"ntod"@t,id.i"o',uott"J"il
interesse, mas essãs são não Íazem parte de um plano ou programe mài5 amplo e estruturado,

Justaficativàs/Esclarecimentos/Dêscrição da satuâção da variável avãliâdâ:

de CoopêÉção técnic. realizedo entrê Fundeção dê amparo à Pêsquls do Estàdo do Tocantiô5 (FAPT) e SEMAOES tendo como otieti"o 
" 

irnpt*t"ção do pROGRAMA DE pESQUtsa EM
do Estado do Tocantint objetivando apoiar ê fomentôr o desnvolvimento de prcjetos dê pesquis ciêntÍfca e têcnológica, a erem dernvolvidas por pesquisdores de lnstituiçõ€s dê

e de Pesquig, públicas ou privadas do Estado, como também conceder bolsas de iniclação científica a alunos de graduação, vi*ndo promovcr a racionalização do us e a melhoria dos
priorizando a implêmentação do Plano Ed.dual de Rccurrcs Hídricos ê dos Planos de b.cias hidrográficas elabondos no Est.do do Tocantins (Edital FAPT/SEMADES 16/2012), e e

FAPT/SEMADES 17/2012). O Acordo foi assihado êm 02 de outubro de 2012 no valor dê RS 1.650.OOO,OO.

2014



PROGESTÃO Formulá.rio de Autoavaliação

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no ámbito do Sistema Estadual

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO

Variável 4.1. OutorBa de direito de uso

Autoav.liação: l---4 
_l

ryANA

emissão de outorga de dlreito de r€cursos hídricos pàre captação de átuà, bem como pâra lançãmento de .fluênter, tendo sido outorgâdos mais de 15% do universo de usuários.

Justificatavas/Escl.rêcimentos/Dêsrição da situação dà variável evàliada:

p.ra o Eíado do Tocantins. O Estado do Tocantins possui umã tÊnde êxtensão de cursos de água que eJtão aindà sm o devido estudo e diagnóstico de usuários, endo asim ainda difícil
precisa do total de usuário' de á8u. no Estado. Sendo que a mêta do plano pluriânual do Estàdo foi ãtingida com o total dê atos de outorta pã6 2014 de 4OO atos emitidos, conÍomê

órgão.

Variável 4,2. Fiscalização

autoavaliàção: l---t-l

lustificàtivâs/Esclarecimento5/De5crição da sitúâção da vãriável avaliàdà:

Naturatins possui o sêtor de fiscalizàção, ondê a área de recursos hídricos é dêmanda pÍocGsuâ1, denúncias ê plenejamentos referentes à algumas regiões onde existem

do Ribeirão Água Fria (conflito - ebastêcimento publiqo), onde obteveram gÊndes rosultados quanto a rêguralização dos recurcs hídricos e fomm.onstàtados dêsmatàmêntos êm
o órgão tomer medidas corretivas à população envolvida.

Justificativas/Esclãrecimentos/Descrição dà situação da vàriável avaliãda:

Variável 4.4. Sustentabilidade Flnanceira do Sistema de Gestão

lustificativas/Esclerêcimentos/Descrição da situâção dâ veriável âvaliada:

-

2014

Variável 4,3. Cobrança
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PROGESTÃO Formulário de Autoavaliação

Avaliação das Metas de Gestãp de Águas no âmbito do Sistema Estadual

Progrema de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO

Variável 4.5. lnfraestrutura Hídricâ

Variável 4.6, Gestão e Controle de Eventos Críticos

autoevâliaçãor f-T-l

-

4r'ANA

Justiíicâtivas/Esclarecimêntos/Descrição de situeção de veriável eveliadâ:

Hâ infraeatrutura e procedimentos instituídos para mohitoramênto de eventos críticos, bem como planejamento e execução de ações de .orole e mitigação dos efeitos ã;;ffi*
extrêmos, existindo contudo meior necessidâde de maior artaculação entre os etores e integração fedêrative pàre implemêntação dessas ações.

lustificàtivas/Esclarecimentos/Oescrição da sitúação da variável evaliada:

da Sala d! Situação 6m convênio com à A8ência Nacionàl das sêcietariã do Meio Ambi.nt. ê Rscur5os Hídricos, Defosa Universidàdê do Tocântins e Atência Tocântinense de
Sàneamento. A ÍeÍerida Sala encontrà-se em pleno funcionameôto,

Variávêl 4,7. Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Autoavaliação: I--il
FUndoE5tadUaldeRecUr5osHídricoprevistoemlei,jádevidàmenteret!làmentado,operandoregulaimerrte,eaaplic'

instrumentos de testão sob responsbilidàde do sistemâ €stãduâl de recursos hídricos.

Justificetivàs/Esclarecimentos/Oescrição dà situâção dà variável avâliada

de Recursos HídÍicos foi criado em 2oo2 pela Lei No 1.307 e re8ulamentado pêla lei No z.ogg aizoog. o ptrrc + de seus recursos é aprovado pelo Conselho Estadual

14 (ooE No 4.108 de 1aloa/2014); RESOLUÇÃo cERH Nr 048, de 25 dê iunho de 2014, âprova e 1. Reàdequação do Pl.no de Aplicação do5 Recu6os do Fundo Estaduat de Recur$s Hídricos do
de 2014 (DoE No 4.160 de o2lo7/2074'l; e RESoLUçÃo CERH Ne 049, de 03 de stembro de 2014, aprova a 2l Readequação do Plano dc aplicação dos Recursos do Fundo Estàduel de

do Exercício Financêiro de 2014 (DOE No 4.214 de 16109/2OLal.

Variável 4,8, Programas lndutores

Autoâvelieçãor I--1 I
alguns programas e/ou prjetos indutorês para a gestão de recurss hídricos êm nÍvêl estadual (ex. incentivoi Íi*as pâSamento por *iiços 

"-bt"nui., 
pr".i"çãã dã b-ilãti"*Jtj

contam com a pãrticipação ê ãpoio dos .torês sociai5 e de Administração públicã

JustiÍicàtivas/Esclarêcimentos/Descrição da situação dà vàriável àvãli.da:

Projeto,TaqUarussuiumaFontedevida",iniciâdopelacompanhiadesam-",toaóro
do Tocantins - SEMADES e a PrefeituE Municipãl de Palmas tem como objetivo a reviteli:àção da sub-bacia do Ribeirão Taquârussu Grande estimulando, com o ãpoio de parcêiros e

da água e a rcgulação do regime hidrológico dos .los. Outras parcerias foram firmadas durandc o desenvolvimento do Prcjetoi ÍNC - The Neture Consery.nçy, Fundação O Boticário,
entre outros d! Íorma a atuàrêm em todas as eíeEs do prcjeto ê realizarem e3forços paE suâ viàbili!ãção.

)
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META ll.2 - VeÍiáveis
Legais, lnstitucionais e

de Articulação Social

Formulário de Autoavaliação

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do sistema Estadual

Programa de consolidação do pacto Nacional pela Gestão das Águas - pRoGEsrÃo

Quadro-Resumo

Nível Alcançado

(Autoavaliação)

1.1) Organi2ação tnstitucional do Modelo de 6estão

1.2) Organismo(s) Coordenador/Gestor

1.3) Gestão de Processos

1.4) Arcabouço Letal

1.5) Conselho Estadual de RecuÍsos Hídricos

1.6) Comitês de Bacias e Organismos Colegiados

1.7) Agências de Água e Entidades Delegatárias

1.8) Comunicação Social e Difusão

1.9) Capacitação Setorial

1.10) Articulação com Setores Usuários e Transversais

4

4

2

3

4

2

3

2

2

2

Nível Alcânçado

(Autoavaliação)

META ll.3 - Variávêis
dê Planejamento

2.1) Balanço Hídrico

2.2) Divisão Hidrotráfi ca

2.3) Planejamento Estratégico lnstitucional

2.4) Plano Estadual de Recursos Hídricos

2.5) Planos de Bacias

2.6) Enquadramento

2.7) Estudos Especiais de Gestão

2.8) Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão

2

3

2

3

1

Nível Alcançado

(Autoavaliação)

META ll.4 - Variáveis

de lnÍormação e

Suporte

3.1) Base Cartográfica

3.2) Cadastros de Usuários e lnfraestrutura

3.3) Monitoramento Hidrometeorológico

3.4) Monitoramento de Qualidade de Água

3.5) Sistema de lnformações

3.6) Pesquisa, Desenvolvimento e lnovação

2

3

3

2

2

2

META ll.S - Variáveis

Operacionais

Nível Alcançado
vanavers

(Autoavaliação)

4.1) Outorga de direito de uso

4.2) Fiscalização

4.3) Cobrança

4.4) Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão

4.5) lnfraestrutura Hídrica

4.6) Gestão e Controle de Eventos Críticos

4.7) Fundo Estadual de Recursos Hídricos

4.8) Programas lndutores

4

3

3

5

3

Ambiente e Recursos Hídricos

m
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Variáveis


