
ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL 
GABINETE DO SECRETARIO 

RESOLUçAO CERH No 08/2016, DE 20 DE MAIO DE 2016 

Aprovar a Autoavaliacão das Metas de Gestão 
de Aguas, ano 2015. do Sistema Estadual de 
Recursos, no âmbito do Pacto Nacional pela 
Gestâo das Aguas (PROGESTAO). 

o Presidente do CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS (CERH), 
órgão de deliberacão coletiva vinculado a Secretaria de Estado do Desenvolvimcnto Econôrnico 
Sustentável, no uso das cornpctências que Ihe são conferidas pelas Leis n°s 6.739, de 16 de 
dezembro de 1985, 11.508, de 20 de juiho de 2000 e pelo Regirnento Interno do CERI-I, 
aprovado pelo Decrcto no 1.003. de 12 de novembro de 1991; 

Considerando a Rcsolucão 379, de 211 de marco de 2013, da Agência Nacional de Aguas 
(ANA). que aprova o regularnento do Prograrna de Consolidação do Pacto Nacional pela 
Gestão das Aguas (PROGESTAO) e dá outras providencias; 

Considerando que o grande objetivo do PROGESTAO é a construção de comprornissos 
entre os cntcs federados, visando a superaçao de desafios comuns, a promocão do uso miiltiplo 
c sustcntável dos recursos hIdricos e a construcão de urn sistcma nacional efic.az  para a 
governanca que garantarn água corn quantidade e qualidade para a população brasileira no 
prcscntc C no futuro; 

Considerando o Decreto no 1.682, de 14 de agosto de 2013, por meio do qual o Estado de 
Santa Catarina aderiu ao PROGESTAO; 

Considerando o Contrato no 026/20 14 firmado entre a AgCncia Nacional de Aguas (ANA) 
c o Estado de Santa Catarina, através da SDS, objetivando a concessão de estIrnulo iinancciro 
pclo alcance de metas de gerenciarnento de recursos hIdricos no âmbito do PROGESTAO; 

Considerando a Cláusula Terceira, inciso II, "e" do Contrato, que compete a SDS, 
"cncaminhar ao CERI I ou A cntidade estadual corn atrihuicôes correspondentes, o " uadro de 
Metas de Gcstão de Aguas para o Sistema Estadual", para efeito de transferência d re irsos 
financeiros para sua anuência e aprovação"; 
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Considerando a não existCncia de tempo hábil ate a prOxima reunião do CERI-I e a 
necessidade da avaliacão do cumprirnento das metas estaduais, evitando impacto financeiro na 
parcela no ano corrente, o envio do Formulário de Autoavaliação correspondente a 2015 requer 
urgência; 

Considerando o disposto no art. 7, inciso VIII, do Regirnento Interno do CERI-I, onde 
reza que: "são atribuiçOcs do Presidente:tomar decisöes de caráter urgente "ad referenduni" do 
Consel ho". 

RESOLVE, ad refèrendwn  do CERI-I: 

Art. 1° Aprovar a AutoavaliacAo das Metas de Gestão de Aguas, no âmbito do Sistema 
Estadual de Recursos HIdricos, para o ano de 2015, do Programa de Consolidacão do Pacto 
Nacional pela Gestão das Aguas (PROGESTAO), necessários para o cumprimento das metas 
contratuais. 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS CHIODINI 

Presidente do Conseiho Estadual de Recursos 1-lIdricos (CERH) 
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