
CONSELHO ESTADUAL 	 PROGESTAO 

DE RECURS OS HIDRICOS 

DECLARAcAO DE ApRovAcAo DAS METAS 

Senhor Diretor-Presidente da Agência Nacional de Aguas, 

Declaro que o Conseiho Estadual de Recursos HIdricos - CRH/PE, em sua XXXV 
Reunião Ordinária do Conseiho Estadual de Recursos HIdricos, realizada em 20 DE 

MAIO de 2016, em conformidade corn o disposto na Resoluçäo ANA no 379, de 21 de 

marco de 2013, que estabeleceu o regulamento do PROGESTAO, tomou conhecimento 

dos resultados da Oficina de Trabaiho realizada em 12/03/2016, tendo, assirn, 

aprovado as metas de fortaecimento do sistema estadual de gerenciamento de 

recursos hIdricos do perIodo de 2015, encarninhadas pela Agenda Pernambucana de 
Aguas e Clima - APAC e organizadas conforme apresentado no Quadro de Metas de 

Gesto de Aguas no ârnbito do Sistema Estadual. 

Recife, 20 de maio de 2016. 

THIA3O ARRAES DE ALENCAR NOROES 
Presidente do Conseiho Estadual de Recursos HIdricos - CRH/PE 



CONSELKO ESTADUAL DE RECURSOS H(DRICOS 
Cãmara Técn!ca de Assuntos Legais e Institucianais - CT4L1 

Parecer Técnico CTALJICRH 03/2016 

ASSUNTO: Avaliação das Metas de Gestão de Aqua no âmbito do Sistema Estadual de 

Recursos Hidricos de Pemambuco - Programa de Consolidação do Pacto Nacional oela 

Gestão das Aquas (PROGESTAO) 

PERODO: Mo 2015 

SOBRE A AVALIAçAO: Após receber a documentaçao necessãria, A CTALI, sob a 

presidéncia da Prefeita Débora Severo, se reunlu no dia 03 de male de 2016 para 

avaliação do RelatOrio do Progestão 2015, contando corn esciarecimentos presencias 

dos dois diretores técnicos da APAC, a Dra. Crystianne Rosal e o Dr. Gustave Abreu. 

Foram analisadas as cinco metas, corn o total de 32 varlãveis, conforme segue. 

Meta I - Variãyejs Leqais, lnstitucionais e de Articulaçao Social 

As dez variãveis são para cumprimento obrigatOrio em 2015. Dessas, sete jà 

tinharn atingido o nIvel previsto no ano anterior, mantendo-se corn a mesma avaflacâo de 

nIvel. Assim, somente as varléveis 4, 5 e 9 merecem consideraçoes, como seguem. 

A vanável 4 (Arcabouco Legal) deveria atingir o nIvel 4 em 2015, porem, 

manteve-se no nIvel 3, nao se cumprindo o previsto quando da assinatura do contrato 

corn a Agenda Nacional de Aguas (ANA). 	Todavia, ha a considerar a situacao atIpica 

do ano avaliado, gerado pelas retençães de desembolso pelo govemo estadual em todas 

as areas da gestão publics, reduzindo a previsibilidade do cumprimento de compromissos 
no campo do executivo. Todavia, entendemos que seré necessário, em 2016, dar passes 
significativos que possibilitem a mudança para o nIvel 4, sobretudo rediscutindo 0 Projeto 
de Lei que dispoe sobre a conservaçâo, a preservaçao e a administraçao das águas 

subterrâneas no Estado de Pemambuco, encaminhado a Assembleia Legislativa no final 

de 2015, mas sem uma atualizaco pelo Conseiho Estadual de Reursos 1-lIdricos, uma 
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Conclusäo: 

A partir das discussOes havidas no âmbito da câmara, a CTALL se posiciona jt;clto 

ao Plenário do CRH, pela aprovaçâo do RelatOno do PROGESTAO 2015, mas 

reforçando, no entanto, a necessidade de que o govemo faça urn major esforço para 

suprir as lacunas detectadas em 2016. 

RELATOR: Ricardo Braga - CorcseIh4rp1sentante da ANE 

oordenadora da CTALI 

a 
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CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS 
Cãmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais - CTALI 

	

1 	ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA N001/2016 DA CAMARA TECNICA DE 

	

2 	ASSUNTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS- CTALI DO CONSELHOS ESTADUAL 

	

3 	 DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO 

4 

	

5 	 Aos três dias do mês de rnaio de dois mil e dezesseis as 9:00h, na sede da Agência 

	

6 	de águas e clima de Pernambuco - APAC em Recife-PE, estavam presentes as seguintes 

7 lnstituiçOes representadas nesta Câmara: SDEc/SRH, FIEPE, COMPESA, COBH 

8 CAPIBARIBE, PREFEITURA SÃO BENTO DO UNA, FAZENDA FIEZA, DNOCS, 

	

9 	APAA, SEMAS, ABAS/PE, SEDIC/PE e ANE, representados pelos signatários desta ata, que 

	

10 	se reuniram corn o objetivo previamente definido e antecipadamente agendado para discutir a 

	

11 	seguinte pauta : 1. Reavaiiacao do Relatório de Prestacão de Contas do Fundo Estadual de 

	

12 	Recursos HIdricos -Fehidro! 2015; 2. Reavaliacao do Piano de aplicacão FEHIDRO- 2016; 

	

13 	e, 3. Apresentacao do Relatório de Prestacao de contas do Prograrna de Consolidacao do 

	

14 	Pacto Nacional pela Gestão das Aguas (Progestao)/ 2015. Na abertura, a presidente da 

15 CTALI , Prefeita do municIpio de São Bento do Una, Débora Airneida, destacou a 

	

16 	importância da reunião e a necessidade de concluir os trabaihos de análise e aprovação dos 

	

17 	relatórios e piano apresentado pela APAC e da SRHE/PE, considerando que os documentos 

	

18 	serão encamirihados ao CRH conjunamente corn o parecer desta Câmara para conhecimento, 

	

19 	anáiise e anáiise aprovaçao por aquele colegiado. Em prosseguimento, foi passada a palavra 

	

20 	ao Diretor de Recursos HIdricos da Apac, Gustavo Abreu, que tratou do relatOrio de 

	

21 	aplicacao dos recursos do Fundo Estadual de Recursos HIdricos - FEFTIDRO , criado pela Lei 

	

22 	no 11.426 de 17 de janeiro de 1997e instuiu PoiItica de Recursos HIdricos e o Sistema 

	

23 	Integrado de Gerenciamento de Recursos i-iIdricos de Pernambuco. apresentando os ijustes 

	

24 	feitos no reiatóric:.de prestacão de contas do Fehidro/2016, solicitados por estac?r 

	

25 	Técnica em reunião do dia 19/04/2016 mornento em que explicou, a partir de diversos 

	

26 	questionamentos feitos pelos presentes corn destaque sobre: o que se entende por 

	

27 	"liquidado", termo constante no relatOrio, que se trata de acOes que foram executadas no 

	

28 	perIodo, efetuada a mediçao podendo ter sido pago ou não a fatura apresentado pela 

	

29 	contratada, a exernpio do projeto Janeas para o rio, que embora esteja contratado ainda não 

	

30 	houve faturamento; baixo percentu& previsto no planejamento para capacitacäp dos Comitês 



31 	de Bacia e Conseihos Gestores dos reservatórios, foi devido não ter havido demanda por 

32 	parte dos colegiados acrescentando que a prestacão de contas refere-se ao planejado em 2014 

33 	e executado em 2015; sobr a distribuiçao de recursos do Fehidro entre a SRHE e a Apac, foi 

34 	informado haver previsao legal; conclusao da apresentacão do reiatório de prestacão de 

35 	contas do Fehidro sem outras soiicitacöes de explicacão por parte dos membros da CTALI 

36 aos executores, dando como suficientes as infurmaçães prestadas . Em seguida, foi 

37 apresentado pela APAC/SRHE o Piano de Açao /2016 do Fehidro, informando que a 

38 	expectativa de receita total para o FEHIDRC pala o exercIcio de 2016 6 de aproximadamente 

39 	R$ 4.500.000,00 (quatro milhOes e quinhntos mil reais). Acrescenta que essa recita foi 

40 	estimada corn base no histórico do repass dos recursos da Compensacão Financeirap1L1so 

41 	dos Recursos HIdricos (CFURH) pagos pela ANEEL ao estado de Pemambuco, atualtinte a 

42 	ñnica receita deste fundo. Deste valor, segundo a Apac, conforme estabelecido no artigo Art. 

43 	28 da Lei 14.028: "... Dos recursos da Compensacao Financeira pela Utilizacao dos Recuros 

44 	HIdricos para Fins de Geracao de Energia Elétrica, que compOem receita do Fundo Estad.ial 

45 de Recursos HIdricos - FEHIDRO, no mInimo 50% (cinquenta por cento) serão aplicados 

46 pela APAC. Portanto, considera a Apac-se que, para as despesas de investimento da 

47 SDEC/SERH para o exercIcio de 2016 a metade do valor estimado, na ordern de R$ 

48 	2.250.000,00 (dois rnilhOes, duzentos e cinquenta mil reais). Além disso, informa que seth 

49 	acrescido para as açães de investirnentos o saldo do exercIcio de 2015 dos recursos do 

50 FEHIDRO destinado a SDEC/SERH, conforme informado pela Secretaria Executiva de 

51 	Planejamento, Orcamento Captação da Secretaria de Pianejamento e Gestão, no valor de R$ 

52 	18.390.612,31 (dezoito r:iilhOes, trezentos e noventa mu, seiscentos e doze reais e trinta e urn 

53 	centavos), conforme apresentado em anexo. 4 de 11 do Plano de Açao/2016. Conclui assim a 

54 	informacao de que a estimativa de recursos disponiveis a SDEC/SERH para'investirnento no 

55 	exercIcio de 2016 totaliza R$ 20.640.612,31 (vinte milhOes, seiscentos e quarema mu, 

56 	seiscentos e doze reais e trinta e urn centav:s). Foi informado que dos recursos repassados a 

57 	SRHE, estão previstos serem realizados e 2016, açOes de manutenção de 450 suste:nas de 

58 	dessalinizacao enreanto, considera que, apenas 300 sistemas serão atendidos em 	eUcI 

59 	nao estarem airida totalmente implantados. informa ainda o representante da Apac quecalor 

60 	dos recursos do CFURH repassados para o Estado em 2015 foi 28% menor que ü valor 

61 projetado no planejamento feito em 2014. Em 2015 foram repassados ao Estado 

62 	7.622.037,50 contra uma previsão de R$ 10.500.000,00 (Quadro 1 do reiatório de prestaço 

63 	de contas). Acrescenta também que a grave crise econômica que o pals atravessa ievou as 

64 Unidades da Federaçao, im:iusive Pernambuco, a implenentarem pianos de 



65 	contingenciarnento de gastos, principalinente corn despesas relacionadas a contratação de 

66 	serviços, principal elernento de despesa dos recursos do FEHIDRO. Observou ainda que para 

67 	atender as metas de reducao de despesas estabelecidas pelo Piano de Contingenciarnento de 

68 Gastos do Estado algumas açOes previstas para 2015 tiveram seu prazo de execucão 

69 	estendido Por não ter sido identificado corn acao para 2016 no piano de acão do Fehidro, 

70 foi sugerido pelo representante da ANE, Ricardo Braga a inciusão de atividades 

71 	consideradas de monitoramento a realizaçao 	dois serninários para avaiiar as experiências e 

72 	os resultados dos investimentos do fundo 'manto os editais de recuperacão de nascente e de 

73 pesquisas corn financiamento de boisas de mestrado e doutorado. DestacaaL,da a 

74 	necessidade de socializar tanto os r ;iltados para o sistema como a diinensäo social. 

75 Diversos membros da CTALI, emitiram entendimento sobre a importância do se.irio 

76 destacando-se a "importáncia do monitoramento e de se conhecer para apoiar"; "qut a 

77 	realizacao de urn seminário depende de açOes de pianejamento e custo e que a CTALI ni é 

78 	competente para incluir no planejamento 2016 essa acao embora considere a irnportânciada 

79 	matéria. Ao ser consuitado a direcao da Apac sobre constar no piano /2016 a realizacão de 

80 dois seminârios de avaiiação e monitoramento, informa o representante que a princIpio 

81 	poderia entretanto explica que existe uma resoiucao dos órgao de controle do estado , de não 

82 	autorizar no mornento a reaiizacao de serninários além de ter que ser revisto todo o 

83 	planejarnento das acöes e atividades ja definidos peias equipes técnicas para ajuste aos 

84 recursos disponibilizados. Assim ficou o entendimento dos presentes que, diante da 

85 	importância do processo de monitoramento da aplicaçao dos recursos do Fehidro nas areas de 

86 produçao de conhecirnento, corn a sugestão de ser uma acão a ser incluIda nos próximos 

87 	pianos. Foram sugeridas ainda pelos representantes da CTALI, presentes reunião, que nos 

88 	próxirnos relatórios de prestacão de contas fos inciuIdo na pianiiha sobre os contratos, o 

89 	indicativo a qual meta o contrato se refere, arn constarem nos relatOrios tanto por parte da 

90 	Apac e da SRHE a relação dos contratos., ..eiativos a aplicacão dos recursos do Fehidro. 

91 Conciuido a etapa de apresentacão do elatório de prestacão de contas e e do iM  de 

92 Acao/2016 do Fundo Estaduai de Rciirsos HIdricos -Fehidro/ 2015 , o represamQi1 

93 	Apac passou a expianar o reiatório de prestacao de contas do Progestão de 2015.  

94 pactuados corn a Agência Nacional de Aguas- ANA apenas nao houve cumprimentq e 

95 	ultrapassada a meta estabelecida not, seguintes itens: 1. Arcabouco Legal - previsto em 2Q4 

96 	para meta 3 e em 2015 para meta 4 (limite máximo) houve o entendimento que diante de p5o 

97 	ter havido avanço suficiente para entender que estava tudo organizado, o estado de 

98 	Pernambuco permaneceria no nI'.'e1 3 entretanto, estava havendo e forços para atingimento 



99 	do nIvel 4 compreendendo dessa forma, que ha urn arcabouço básico (poiItica estadual de 

100 	recursos hIdricos estabelec:(da por lei), e a major parte dos dispositivos legais encontra-se 

101 	regulamentados e atualizados; 2. Planejamento estratégico institucional - meta pactuada 1, 

102 	meta alcançada 3, nao sendo esta uma meta obrigatOria para 2015, compreendendo assim, que 

103 	ha urn planejarnento estratégico aprovado pa:a orientar as açäes da Administracao 

104 Püblica(Secretaria e/ou Organismo Gestor)na gestao de recursos hIdricos, mas ainda ha 

105 	necessidade de criar e/ou aprimorar o iistrumentos e condiçOes para sua efetiva 

106 implementacao( indicadores,metas,monitarnento,agendas propositivas corn s 3etores 

107 	usuários e/ou tranversais); 3. Capacitçao Setorial - meta pactuada , meta aicancada em 
.ç 

108 	2014 - 3 , meta alcançada em 2, compreendendo que existe programa de capacitaVLo,  em 

109 âmbito estadual para temas afetos a gestão de recursos hIdricos, mas não é urn programa 

110 	devidarnerite formalizado, realizado de modo contInuo e baseado em estudos de determinaçao 

111 de demandas (por exemplo, DNT); e , 4. Outorga, meta pactuada 3, meta alcancada 4 

112 	prevista para ser atingida em 2018, considerando ter atingido 15% do universo outorgado; e 

113 	4. Programas indutores, meta pactuada 3, meta alcançada 2 em decorrência de não ter havido 

114 	suporte por parte da administracao püblica, compreendendo que ha emissão de outorga de 

115 	direito de recursos hIdricos para captacão de água, bern como para iançamento de efluentes, 

116 tendo sido outorgados mais de 15% do universo de usuários. Encerrando as apresentaçOes 

117 	pela Apac e SRHE dos relatórios de prestacao de contas Fehidro/2015, Progestao/2015 e do 

118 Piano de Acao Fehidro/21U5 e nao tendo mais nenhuma diivida quanto as informaçães e 

119 conteüdos dos relatórios e piano apresentados a Câmara Técnica de Assuntos Legais e 

120 Institucionais emite parecer favorável a aprovacão pelo Conseiho EstaduaI de Recuros 

121 	HIdricos do RelatOrio de Prestaçao de Contras d'j Fehidro/2015, relatOrio 'le Prestacao de 

122 Contas do Progestao/2015 e do Piano de Acao Fehidro/2016. Sern maisi nada a ser 

123 acrescentado foi encerrada a reunião, corn o juforma de que em 17/05/2016 haverá uma 

124 reunião da CTALI para apresentacao 	recursos e aprovacao dos parecosic.3 para 

125 	encaminhamento no Conceiho Estadual de Recursos HIdricos. 	 incad 

126 	 1) 
127 

128 	 DEBTORA ALMEIDA 
129 	 —€6denadora da CTALI 

a 


