
Comunicação Interna nº 8/2015/COVEC/SOE
Documento nº: 00000.075159/2015-72

Em  10 de dezembro de 2015.

Ao Senhor Superintendente Operações e Eventos Críticos

Assunto:  Análise da justificativa enviada pelo Estado de Rondônia sobre a certificação da meta de 

cooperação federativa 1.4 - Prevenção de eventos hidrológicos críticos, relativa ao  período 3 do    

Programa Progestão.

Referência: 00000.074725/2015

1. Trata-se da análise da  justificativa enviada pelo Estado de Rondônia  (doc. nº   
074725/2015 )  sobre a certificação da meta de cooperação federativa 1.4 - Prevenção de eventos 
hidrológicos críticos, período 3, relativa ao Programa Progestão.
2. O Relatório PROGESTÃO 2014 do Estado de Rondônia (Documento nº 026393/2015) foi 
avaliado na Nota Técnica nº 9/2015/COVEC (doc. nº 027241/2015), tendo sido certifica do  o cumprimento 
de 90% da parte relativa à “Produção de boletins diários”, refere n te à Meta de Cooperação Federativa I.4 
– Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos.
3. Analisando a justificativa   encaminhada  pelo Estado de Rondônia ,  concluímos que o 
material complementar enviado não altera o percentual de cumprimento da meta ind i cado na Nota 
Técnica nº 09/2015/COVEC, pelas seguintes razões:

a. Foi informado que foi criado um ftp para disponibilização dos dados a partir do segundo 
semestre de 2015, ou seja, depois do período considerado na certificação (ano 2014);

b. Conforme indicado no Informe do Progestão, um dos critérios considerado é a 
publicação em website. Assim, a existência de ftp não significa necessariamente que as 
informações produzidas pela Sala de Situação estão de fato disponibil i zadas ao seu 
público-alvo. Assim, recomenda-se trabalhar no sentido de divu l gar as ações da Sala  de 
situação  e  os  boletins  produzidos  em site específico, ou, pelo menos, que o endereço do 
ftp esteja indicado no website da Secretaria d o Estado para que a i n formação esteja 
acessível.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
OTHON FIALHO DE OLIVEIRA

Coordenador de Eventos Críticos

(assinado eletronicamente)
ALESSANDRA DAIBERT COURI

Coordenadora de Articulação com o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil

De acordo. Encaminhe-se ao Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos.

(assinado eletronicamente)
JOAQUIM GONDIM

Superintendência de Operações e Eventos Críticos


