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GOVERNO DO 

ESTADO DO CEARA 
.Si'rrta na (1a.. Reeijrsns H,drira, 

Oficio flOJ/2016 - GS/SRH 

Fortaleza,i ' de 	 de 2016. 

A Sua Scnhoria o Senhor 
Humberto Cardoso Gonçalves 
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciarnento de Recursos 1-Jiciricos 
(SAS) 
Setor Policial Area 5 Quadra 3 Bloco L sala 100 
CEP 70.610-200 - Brasilia - DF 

Assunto: Envio do FormukIrio de Autoavaliação 2015, referente ao atendimento das 
metas de gerenciamento de recursos hIdricos estabeiccidas em âmbito estadual 
para o ano de 2015, devidamente aprovado pelo Conseiho Estadual de 
Recursos HIdricos. 

Senhor Superintendente, 

Em atendirnento ao Contrato Progestào no 075/ANA/2014 e a Resolucão ANA no 

1.485/2013 venho encaminhar o Forrnulário de Autoavaliacäo 2015, devidamente 

acompanhado do ato normativo que comprova a aprovaçao pclo Conselho de Recursos 

T-IIdricos do Ceará - CONERH, para fins de verificação do atendimento das metas de 

gcrcnciamento de recursos hIdricos em âmbito estadual estabelecidas para o perlodo e 

acordadas no anexo do contrato supracitado. 4 

Atenciosarnente, 

I/l__—_lI  

—/-' 	 - - 
FRANCISC JOSE COELHO TEIXEIRA 

Secretaib dos Recursos 1-IIdricos 

Cenhro Administrativo Governador Virgilia Távora s/n Ed. SRH/SEINFRA, Térreo. Cambeba. Cep: 60819-900 . Fortaleza. Ceará . Fone: (85) 
3101.3994 / 3101.4053 	Fax: (85) 3101.4049 wwwsrh.ce.gov.br  
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GOVERNO DO 

ESTADO DO CEARA 
.Sprrtn nfl d.c Recursos F1(drhi 

OfIcio n° cj?f\ /2016 - CONERH/GS/SRH 

Fortaleza, \J 	de 	 de 2016. 
L. 

A Sua Senhoria o Senhor 
Humberto Cardoso Gonçalves 
Superintcndcnte de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos HIdricos 
(SAS) 
Setor Policial Area 5 Quadra 3 Bloco L sala 100 
CEP 70.610-200 - Brasilia - DF 

Assunto: Aprovacão do Formulário de Autoavaliação das metas estaduais - 

PROGESTAO. 

Senhor Superintendente, 

Em referência ao Contrato Progestho no 075/ANAI20 14, e tendo este Estado optado 

pelo exercicio de 2015 corno o 20  perIodo de avaliaçäo no âmbito do Programa Consolidacao 

do Pacto Nacional pela Gestäo das Aguas - Progestio, informamos que na 751  Reunião 

Ordinária do Conseiho de Recursos 1-IIdricos do Ceará - CONERI-!, realizada no dia 01 de 

marco do corrente ano, no Auditório das Aguas/COGERH, foram aprovados, por 

unanimidade, o Formulário de Autoavaliacão das metas estaduais e o Relatório 

PROGESTAO 2015. 

Atenciosarnente, 

1Q L---------------- 
FRANCIS

T 	
J€*SE COELHO TEIXEIRA 

Presidente do Consel1 de Recursos HIdricos do Ceará - CONERI-I 
Secrlftário dos Recursos 1-lIdricos 

CentroAdministrativo GovernadorVirgilio Távora s/n Ed. SRH/SEINFA, Térreo. Cambeba. Cep 60819-900 • Fortaleza, Cearã 	Fone: (85) 
3101.3994 / 3101.4053 	Fax: (85) 3101.4049 www.srh.ce.ctovbr 
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PROGESTAO 	 - 

	

Formulario de Autoavaliaçao 	 ANA 

J•-' 	 Avaliacão das Metas de Gestão de Aguas no âmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidaçao do Pacto Nacional pela Gestão das Aguas - PROGESTAO 

Identificação 

Entidade Estadual:ISecretarla  dos Recursos HIdricos - SRH 

Representante LegaI:Francisco José Coelho Teixeira 

Conselho Estadual: Conselho de Recursos HIdricos do Ceará— CONERH 

Representante Legal:Francisco José Coelho Teixeira 

Decreto Estadual:Decreto  NO 31.387, de 10 de janeiro de 2014. 	 I 	UF:CEIcontrato: I 075/ANAI2014 

Perlodo de Avaliaçao: (_2015 

Este formulário não e aplicavel em 2014! 

Informacoes Gerais 

presente formulário tern por objetivo permitir que as entidades estaduals possarn realizar o processo de autoavaliaçao das variáveis de gestao de águas em nivel estadual, 0 que será 
subsitho para a certificacao das metas estabelecidas no ämbito do Programa de Consolidaçao do Pacto Nacional pela Gestão das Aguas - PROGESTAO, observados os requisitos e as 
condicOes gerais do regulamento do Programa (Resoluçao ANA 379, de 21 de marco de 2013) e os nIveis de exigência definidos no Anexo IV dos respectivos contratos. 

Todas as planilhas, incluindo as planilhas inicial e resumo, apOs preenchidas, deverão ser impressas e assinadas pelo representante legal da entidade estadual. 

formulário de autoavaliacao deverá ser submetido a aprovacäo pelo Conselho Estadual de Recursos HIdricos ou entidade que exercer funcao correspondente. ApOs aprovadas, todas 
as planilhas de avaliaçao (Pgs. 1 a 8) deveräo ser rubricadas e a planllha final (Resumo) deverá ser assinada pelos representantes legais da Entidade Estadual e do Conselho Estadual 
de Recursos HIdricos ou, em sua ausência, pela entidade colegiada que exercer funcao correspondente. 

Apas aprovaçao pelo Conselho Estadual, o Formulário devidamente assinado deverá ser encaminhado por correio a ANA no seguinte endereço: 

ANA - Agenda Nacional de Aguas 
Setor Policial Sul, Area 5, Quadra 3, Blocos B, L e M 
CEP: 70610-200, BrasIlia - DF 

3) InstruçOes para preenchimento 

preenchimento das informacoes deverá ser realizado pela entidade responsável pela implementacao do Pacto acima identificada, conforme designado pelo Decreto Estadual especifico 
que trata da adesäo voluntária do estado ao Pacto. 



o formulário de autoavaliacao contém 10 planilhas, sendo 1 planhlha destinada a identificaçao e instruçOes (Inichal), 8 planilhas reservadas a avaliaçäo das variáveis de gestao ue 
determinam o alcance das metas estabelecidas (Pgs. 1 a 8), e 1 planilha que apresenta o resumo geral da avaliaçào realizada (Resumo). 

Nas planilhas reservadas a avaHacao das variáveis de gestao (Pgs. 1 a 8), deverão ser avaliadas, obrigatorhamente, todas as variáveis selecionadas para realizacâo do processo de 
certificaçao, constantes do Anexo IV do Contrato PROGESTAO. Para tanto,inicialmente deverá ser selecionado o nIvel corresporidente a situaçao da variável de gestao no perlodo 
avahiado e, em seguida, apresentadas, no campo prOprio, justificativas e outras informaçOes para descricao objetiva da variável em questao (maxima de 1000 caracteres). 

A avaliacao de variãveis não selecionadas e facultativa, e não terá efeitos para fins de determinaçao do alcance das metas estabelecidas no Contrato PROGESTAO. 

ormulário desenvolvido pela Agencia Nacional de Aguas (ANA). 
ara indicar problemas ou sugerir aperfeicoamentos do formulário: 	 iauIo.hibanioana.ciov.br  



PROGESTAO 	 - 	 - 
Formulario de Autoavatiacao 

Avaliaçao das Metas de Gestao de Aguas no ambito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidacão do Pacto Nacional pela Gestäo das Aguas - PROGESTAO 

Variável I.I. Organização Institucional do Sistema de Gestão 

Autoavaliaçao: 	I 	I 
Tern uma area especifica da Administracao Püblica para gestâo de recursos hIdricos (Secretaria e Organismo Gestor), a qual encontra-se razoaveirnente estruturada, e os problemas de falta de articulação, 
incompatibiHdades ou conflitos de cornpetências corn outras areas (ex. obras, gestão ambiental) não existern ou não são importantes. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçao da situacao da variávet avaliada: 

0 Governo do Estado do Ceará possui em estrutura organizacional a Secretaria dos Recursos Hidricos - SRH a qual encontra-se estruturada. 

Variável 1.2. Organismo(s) Coordenador/Gestor 

Autoavaliação: 	I 	5 	I 
Os Organismos Coordenador e Gestor existem e são entidades diferentes, ambas plenamente estruturadas e operantes. 

Justificativas/Esclarecimentos/oescriçao da situacão da variável avaliada: 

0 Organismo Coordenador é a Secretaria dos Recursos Hidricos - SRH e o Organismo Gestor é a Companhia de Gestão dos Recursos Hidricos - COGERH, e são plenarnente estruturadas e operantes. 

A N A 

2015 



Variável 1.3. Gestäo de Processos 

Autoavaliaçao: 	 2 

organismo gestor dispOe de processos gerenciais e administrativos corn fluxo e procedimentos bern estabetecidos (normas, manuals, rotinas operacionais) para execucao de algurnas de suas atribuicOes 
institucionais. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçao da situacao da variivel avaliada: 

organisrno gestor dispöe de vários processos gerenciais corn fluxos e procedimentos bern estabelecidos. Entre eles podernos citar 0 processo da outorga, da cobrança, o sisterna de pagamento de 
funcionários, sistema de rnonitorarnento qualitativo e quantitativo dos seus reservatOrios, manual de outorga, manual de operacào dos reservatOrios, manual de procedimentos da fiscalizaco, entre outros. 

Variável 1.4. Arcabouco Legal 

Autoavaliacao: 	I 	I 
Ha urn arcabouço completo, corn politica estadual de recursos hIdricos estabelecida por lei, bern como todos regularnentos e norrnativos cornplernentares necessários. 

Justificativas/EsclarecirnentoslDescriçao da situacao da variável avaliada: 

Lei no 11.996, de 24 de juiho de 1992 - Dispöe sobre a PolItica Estadual dos Recursos Hidricos, institui o Sistema Integrado de Gestâo dos Recursos Hidricos - SIGERH e dá outras providências 
(Revisada pela Lei no 14.844, de 28 de dezernbro de 2010); Decreto no 23.039, de 01 de fevereiro de 1994 - Aprova a Regirnento Interno do Conselho Estadual dos Recursos Hidricos - CONERH 
(Revisado pelo Decreto n° 30.923, de 29 de rnaio de 2012); Decreto no 26.462, de 11 de dezembro de 2001 - Regularnenta Os Arts. 24, inciso V e 36 da Lei n° 11.996, de 24 de juiho de 1992, que 
dispOe sobre Politica Estadual dos Recursos Hidricos, institui o Sisterna Integrado de Gestão dos Recursos Hidricos - SIGERH, no tocante aos Cornités de Bacias Hidrográficas - CBHS, e dá outras 
providências (0 presente Decreto foi atualizado por esta Secretaria conforme atualizaçao da Lei de Recursos HIdricos, aprovado pelo CONERH e aguarda publicação pela Procuradoria Geral do 
Estado); Decreto No 23.067, de 11 de fevereiro de 1994 - Regularnenta o artigo 40  da Lei no 11. 996, de 24 de jutho de 1992, na parte referente a outorga do direito de uso dos recursos hidricos, cria 0 

Sistema de Outorga para Uso da Agua e dá outras providências (Revisado pelo Decreto no 31.076, de 12 de dezembro de 2012); Decreto n° 31.077, de 12 de dezernbro de 2012 - Regularnenta a Lei no 
14.844, de 28 de dezernbro de 2010, que dispOe sobre a PolItica Estadual de Recursos Hidricos, no que diz respeito a conservacão e a proteçao das águas subterrãneas no Estado do Cearã, e dá outras 
providencias; 

Forrnulário desenvolvido pela Agenda Nacional de Aguas (ANA). 



PROGESTAO 	 - 	 - 
Formulario de Autoavaliaçao 

:. 
Avaliação das Metas de Gestão de Aguas no ãmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidaçao do Pacto Nacional pela Gestão das Aguas - PROGESTAO 

ANA 

2015 

Variável 1.5. Conselho Estadual de Recursos HIdricos 

AutoavaIiaço: 	I 	I 
Existe Conselho constituldo e auante na gestão de Aguas (diversas resolucOes, moçOes e outras decisOes tomadas) e funcionando em conclicOes aciequadas (rcuniöes periOdicas, comparecirnento 
satisfatOrios dos seus membros). 

Justificativas/Esclarecirnentos/Descriçäo da situaçâo da variável avaliada: 

o Conselho de Recursos Hidricos do Ceará - CONERH foi criado nos termos do Art. 27 da Lei n° 11.996, de 24 de ju!ho de9;  0 Decreto n° 23.039, de 01 de levereiro de 1994 aprovou 0 Regimento 
Iriterno do do Conselho Estadual dos Recursos HIdricos - CONERH, tendo este sido revisado peloDecreto no 30.923, de 29 de maio de 2012. 0 Conselho é composto por 20 (Vinte) membros, e desde sua 
compostço promoveu 75 (setenta e cinco) ReuniOes Ordinárias. 

Variável 1.6. Cornitês de Bacias e Organismos Colegiados 

Autoavaliaç4o: 	I 	I 
Existem comitês estaduais e/ou orçjanismos colegiados de recursos hIdricos em todas as baciash'treas criticas. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçâo da situaçao da variável avaliada 

Existem 12 (doze) Comités de Bacias Hidrográficas iristalados. 0 Comité da Bacia Hidrográfica do AcaraO foi criado pelo Decreto Estadual n° 27.647, de dezembro de 2004 e instalado em 18 de fevereiro 
de 2005: Comitê da Sub-bacia Hidrografica do Alto Jaguaribe 101 criado pelo Decreto Estadual n° 26.603, de 14 de maio de 2002 e instalado em 27 de junho de 2002; Comité da Sub-bacia Hidrografica 
do Baixo Jaguaribe foi criado pelo Decreto Estadual no 25.391, de l°de marco de 1999, e instalado em 16 de abril de 1999; Comitè da Sub-bacia Hidrografica do BanabuiU foi criado pela Lei Estadual n° 
26.435, de de 30 de outubro de 2001, e instalado era 28 de fevereiro de 2002; ComitO da Bacia Hidrografica do CoreaO foi criado pelo Decreto Estadual n° 28.233, de 04 de maio de 2006 e instalado no 
dia 08 de junho de 2006; Comité de Bacia Hidrográfica do Litoral 101 criado pelo Decreto Estadual n° 28.233, de 04 de maio de 2006 e instalado no dia 21 de junho de 2006; Cornilê da Sub-bacia 
Hidrográfica do Médio Jaguaribe foi criado pelo Decreto Estadual n° 25.39, de 10  de marco de 1999, e instalado em 16 de abril de 1999; Comitê de Bacia da RMF foi criado pelo Decreto Estadual n° 
26.902, de 16 tie Janeiro de 2003, e instalado ern 30 de seternbro de 2003; Comité do Sub-bacia Htdrografica do Salgado foi criado pelo Decreto Estadual n° 26.603 de 14 de maio de 2002 e instalado em 
10 de julho de 2002; Comitê da Bacia Hidrográfica da Serra da Ibiapaba foi criado pelo Decreto Estadual 31.062, de 22 de novembro de 2012, e instalado em 26 de tevereiro de 2013; e, Comité da Bacia 
Hidrografica da Serra da Ibiapaba foi criado pelo Decreto Estadual n° 31.061, de 22 de novembro de 2012, e instalado em 07 de marco de 2013. 

Variável 1.7. Agências de Agua e Entidades Delegatárias 



Autoavaliaçâo: 	 4 	J 
Ha apoio ao funcionarnento dos organismos colegiados e das secretarias executivas dos Cornités de Bacia Hidrográfica instatados, realizado exctusivarnente por entidades especificas que atuarn corno 
Agências de Agua ou entidades delegatarias de suas funcoes. 

Justificativas/Esclarecirnentos/Descriçâo da situacio da variãvel avaliada: 

o Ceará já instalou 12 (doze) Comités de Bacias Hidrográficas, que funcionam regutarmente, reunindo-se em media quatro vezes ao ano. 
A Companhia de Gestão dos Recursos Hidricos (COGERH) C o Orgao de gerenciarnento dos recursos hIdricos no Ceará, vinculado a Secretaria dos Recursos Hidricos (SRH) e é a entidade especifica que 
atua como Agenda de Agua e exerce o papel de Secretaria Executiva de todos Os CornitCs de Bacias Hidrográficas do Ceará, para isso, ha 8 (oito) GerCncias Regionais da Cogerh no Ceará que dão 
suporte tOcnico e administrativo para Os 12 Comitês de Bacias Hidrográficas instalados. 
No que diz respeito ao apoio técnico administrativo, a Cogerh faz o papel de rnobilizacäo de todas as reurilOes, dá o suporte logIstico e financeiro para a realizacão das reuniOes e faz o encaminharnento das 
deliberacOes dos seus colegiados. 
A SRH, corno Orgâo gestor dos recursos hidricos, responsável pela irnplementacâo e luncionamento do Sisterna Integrado de GestCo do Recursos Hidricos, participa de todos os colegiados dos CBHs 
como niembro nato e, diante desse contexto, discute no plenário entre seus pares, as demandas e encarninharnentos pertinentes a gestao de recursos hIdricos 

Variável 1.8. Comunicação Social e Difusão 

Autoavaliação: 	 2 

Existem algurnas acäes de cornunicacao social e difusäo de inforinaq6es em temas afetos a gestao de recursos hIdricos, mas falta base técnica profissional e/ou plariejamerito para essas acôes. 

Justificativas/Esclarecirnentos/Descrição da situaçao da variável avaliada: 

Existem algurnas acOes de cornunicaçäo social e difusão de inforrnaçöes no site da Secretaria dos Recursos Hidricos - SRH, que são compartithadas corn Orgãos que cornpöe o Sisterna de Recursos 
Hidricos do Cearã, tais come: COGERH, SOHIDRA e FUNCEME, e Governo do Estado. Atuatmente o Sisterna é cornposto por urna base técnica sendo urn profissional da SRH e outro da COGERH. 

Forrnulário desenvolvido pela AgCncia Nacional de Aguas (ANA). 



PROGESTAO 	 - 
Formulario de Autoavaliaçao 	 ANA 

Avaliaçâo das Metas de Gestão de Aguas no âmbito do Sisterna Estadual 

Programa de Consolidacão do Pacto Nacional pela Gestão das Aguas - PROGESTAO 	 2015 

Variável 1.9. Capacitaçäo Setorial 

Autoavaiiaçâo: 	 2 	I 
Existe prograrna de capacitacao em ârnbito estadual para temas afetos a gestao de recursos hidricos, mas nào e urn programa devidamente formahzado, realizado do modo continuo e baseado em estudos 
de determrnaçao de demandas (p01 exomplo, DNT). 

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçao da siwacao da variável avahada: 

que diz respeito ao Piano de Capacitacâo intormarnos (1110 esre encontra-se na fase de sondagem das demandas para subsidiar 0 planejarnonto e execuçao dos treinamentos e consequente a avaliacâo, 
meclicando as fragihdades e potenciahdades do sistema de treinarnento. 
E na etapa da sondagem das necessidades do trelnarnento pile se cia o insumo do sisterna de treinamento. Ocorre que esta etapa foi parahsada em virtude da quantidade considerável do pUblico-alvo estar 
em perioclo de térias nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 demonstrados polo haixo indice do retorno dos questionários enviados. 
Nos meses de janeiro e fevereiro foram iniciadas as parcerias corn a Escola de Gestão Püblica, Universidade Federal do Ceará e Secretaria de SaUde. 
A etapa de sondagem junro ao pUblico-alvo serã retomada em 25/0212016. 

Vadivel 1.10. Articulaçao corn Setores Usuários e Transversais 

Autoavaliaçäo: 	I 	I 
Ha uma adequada articulacao do poder puhico corn Os setores usuários e transversais, não restrita as atividades realizadas no âmbito do Conseiho Estadual, dos cornités e do outros organismos 
colegados de recursos hidricos (associacOes de usuários, associacôos de acudes); 

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçao da situacâo da variávei avaliada: 

Sistema de Gestão de Recursos Hidricos no Ceará tern uma ampla articulacâo corn on usuários, nâo sornente no âmbito dos Cornités de Bacias Hidrográficas e Conselho Estadual de Recursos Hidricos. 
Ha várias forrnas de artculacao corn Os usuários através de grupos de trabalho que discutern a irrigacao no Ceará, a organizacao do parque aquicola do Castanhào, Os problernas da qualidade de água do 
Castanhâo, bern como mais do 40 CornissOes Gestoras de sistemas hidricos que so roUnom o discutem junto corn os ôrgäos gestores o processo de aiocacao negociada de agua. bern como a o desafio da 
preservaçâo dos acudes püblicos. Além dm50, todo Dia Mundial da Agua, lnstituicoes como CAGECE, Preleitura de Fortaleza, COGERH, SRH, Cornité das Bacias Metropolitanas, Secretaria de Meio 
Ambiente e indOstrias, discutern uma forma do prornocao do Dia Mundial da água corn blitz ambiental e serninário institucional. 



Variável 2.1. Balanço HIdrico 

Autoavaliaçao: 	 3 	I 
Ha urn conhecimento adequado das deniandas e das disponibuidades hidricas sob dominio estadual (aQuas superficiais e subterráneas) em todo tetritOrio, por meio de estudos especiticos ou pianos de 
recursos hidricos. 

Jusuficativas/Esciarecimentos/Descriçao da situacão da variãvei avaiiada: 

Existe diagnOstico das deniandas e das disponibihdades hidricas sob dominio do Estado (superficiais e subterrâneas), contudo, é necessário aprirnorar em aigumas regiOes Os dados relativosao 
hicirico, sobretudo em regiOes onde Os acudes encontram-se assoreados. 

Variável 2.2. Divisão Hidrográfica 

Autoavaiiaçao: 	I 	3 	I 
Ha uma divisäo hidrogrática reconhecida, contiávei e formaimente estabeiecida (por Lei, por decteto ou por resoiuçào do Conseiho Estadual). 

Justilicativas/Esciarecimentos/Descriçao da situacäo da variávei avaiiada: 

0 Estado possui divisão hidrográfica reconhecida e confiávei, estabeiecida tormaimente por Decreto conforme criaçao dos Cornitôs de Bacias Hidrograficas - CBHS. (Vide variáveil.6) 

Formuiário desenvoivido peia Agência Nacional do Aguas (ANA). 



PROGESTAO 	 - 
Formulario de Autoavaliaçao 	 A N A 

Avaliaçào das Metas de Gestão de Aguas no âmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Aguas - PROGESTAO 	 2015 

Varávei 2.3. Planejamento Estratégico Institucional 

Autoavaliacao: 	I 	3 	I 
Ha urn pianejamenro estrarégico aprovado para orlentar as acoes da Administracâo PUbiica (Secretaria elou Organismo Geslor) na gestao de recursos hidricos, bern corno Os Instrurnentos e as condicOes 
rrecessárias para sua etetiva irnplementação. 

JustiticalivasfEsciarecimentos/Descrição da situacao da variávei avaiiada: 

A Secretaria dos Recursos Hidricos, em parceria corn a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), promoveu em juiho de 2015, urn pianejamento estrategico do Sistema de Gestão de Recun 
Hidricos (SIGERH) para o periodo de 2015-2022, envoivendo suas vinculadas - COGERH, SOHIDRA, FUNCEME. Logo em seguida, foi teito tambOrn urn pianejamento estratégico para cada instituição 
sisterna, definindo sua rnissão e seus objetivos estratégicos, dentro do que foi direcionado no Planejamento Estrategico do SIGERH. 

Variávei 2.4. Piano Estadual de Recursos HIdricos 

Autoavahaçio: 	I 	I 
Existe Piano Estadual de Recursos Hidricos aprovado pelo Conseiho Estadual e atualizado, bern como condicOes para sua etetiva irnpiernentacao, mas 0 rnesmo ainda não está sendo devidarnente 
apropriado pelos gestores pUblicos e/ou agentes setoriais. 

Justiticativas/Esciarecimenros/Dcscriçäo da situacao da variável avaliada: 

o Estado possui Piano Estadual de Recursos Hidricos, mas o mesmo foi atuahzado em 2005. E ha necessidade de internalizar Os prograrnas previstos em aigumas secretarias estaduais, assim corno 
COG ERH. 



Variável 2.5. Pianos de Bacias 

Autoavahaçäo: 	I 	I 

Boa pane dos cornitês estaduais ja aprovaram seus pianos do hacia. 

Justificativas/Esciarecirnentos/Descriçao da siluacâo da varit*vei avahada: 

Boa pane dos comitOs ja aprovaram seus pianos de bacias e participaram da revisão de sua base técnica. Citarnos a seguir a situacao de cada Piano de Bacia no Ceará: 1) Piano de Bacia do Curu - criado 
em 1996 (nunca foi revisto); 2) Piano de Bacia do rio Jaguaribe (contempiando as bacias do Baixo, Médio e Aito Jaguaribe) eiaborado em 2000 e revisado em 2005 ; 3) Piano do Gerenciamento das Bacias 
Metropohtanas foi feito em 2000 e revisado em 2010, contando corn a parceria da ANA, PROAGUA, Barico Mundial, SRI-I, COGERH, Comité das Bacias Metropohtanas; 4) Piano da Bacia do Acarai) 101 feito 
em 2010; 5) Piano de Bacia do CoreaU foi feito em 2010; 5) Piano de Bacia do Saigado foi revisado em 2010; 6) PIano do Bacia do Litorai for feito em 2010; 5) Piano de Bacia dos SertOes de CrateUs e 
Serra da ibiapaba ainda näo foi feito; 

Variável 2.6. Enquadramento 

Autoavahacâo: 	I 	2 

Não existem corpos hidricos ou hidrogeolOgicos encuadrados nos terinos das ResolucOes CONAMA nos 357/2005 e 396/2008, mas existem aiguns estudos ou propostas para enquadrarnento das águas 
suhterrâncas e superficials cie dominlo estaduai. 

Justificativas/Esciarecimentos/Descriçao da situaçâo da variávei avaliada: 

Existem aigumas propostas photo de enquadramento de aiguns corpos hidricos, como P01 exernpio, dos sistemas hidricos hidricos da regiao metropolitana do Fortaieza, mas a proposta ainda está em 
(iiscussao. 

Formuiário desenvoivido peia Agência Nacionai de Aguas (ANA). 
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Variável 2.7. Estudos Especlais de Gestão 

Auioavaliação: 	I 	4 	I 
Existern estudos especiais para diversos ternas de interesse da gestao em nivel estadual, e esses estudos eslão atualizados e são sulicientes para oriental as acOes de gestão nos aspectos por ole 
abordados. 

Justificativas/Esclarecirnentostoescriçao da situacão da variável avaliada: 

Existem estudos especiais para diversos ternas de interesse da geslao ambiental como por exeniplo: proposta melodolOgica de alocacao de água em periodo de escassez para o vale do Curu, processos 
determinantes da qualidade da agua subterrânea da forrnacao Jandaira na Chapada do Apodi, entre muitos oulroS. 

Variável 2.8. Modelos e Sistemas de Suporte a Decisão 

Autoavatiacao: 	I 
Existern sistemas c/oil modelos de suporte a decisäo operacionais em âmbito estadual, Os quais estãO devidaniente integrados as rotinas operacionais e/ou aos processos gerenciais e finalisticos 
(planejamento, outorga, cobranca, etc.). 

JusliticativaslEsclarecimentos/Descriçao da situacao da variãvel avaliada: 

a urn sistema de outorga que tern urn fluxo bern definido, alérn do seu manual escrito e do Sistema de Oulorga e Licenca (SOL), o qual diz atravOs do batanço hidrico, quanto de água clisponivel existe 
ara cada demanda quo é solicitada na SRH. A Cogerh também desenvolveu urn software de esvaziarnento dos roservatOrios que, a partir dos dados de previsão climática, oferta de aqua e dernanda, 
c/inc as vazOes disponiveis para os usuários corn seguranca de operacao. Outros modelos nlalernãticos tarnbérn estão sendo desenvolvirnenlos pela Universidade Federal do Cearã, setor de hidráutica, 
ue ajudarã no suporte a decisao. A COGERH tern o modelo SIGA, B.l (Business lnteligence) e SAGREH que lambOm são modelos de suporte a decisão. No caso do Business Inteligenc 0 objetivo é a 
gilidade adrninistrativa e, para isso, a COGERH contratou, ern Dezembro/2014, unia ernpresa para desenvolver urn Sistema de Gerenciamento e lnlegraçâo do lnformaçOes oriundas da area 
dministrativa-financeira e de planejamento e controle orcamentario, corn uma Solucao DATA WAREHOUSE em Software Livre, rnais conhecido como Business Inteligence. A partir do 8.1 a Cogerh 
perfeicou seu sistema de diãrias, sustentabilidade, orçaniento, indicadores, pagarnentos, entre outros. 



Variável 3.1. Base Cartográfica 

Autoavaliação: 	I 	I 
Existe uma area especibca prOpria, responsável pelo processarnento de dados georreferenciados e capaz de realizar anáhse do contexto geográfico para gestao de recursos hidricos, a qual dispöe de uma 
base digital em formato vetorial para a gestao de recursos hidricos, proveniente da vetorizacao da cartografia sistemática (escalas de 1:1000.000 ate 1:25.000) produzida pelo IBGE ou DSG. 

Justificativas/Esclarecirnentos/Descriçao da situacâo da variável avaliada: 

A base cartografica que é utilizada está atualizada e prOpria para 0 que e necessário dentro do nosso processo atual do gestâo dos recursos hidricos. Ha urn setor de georreferencianlento na COGERH, 
FUNCEME e na SRH, as quais dialogam e utilizam o que ha disponivel dentro do mercado e dentro das possibilidades financeiras da instituicAo. 	 I 

Variável 3.2. Cadastros de Usuários e Infraestrutura 

Autoavaliaçâo: 	I 	I 
Existe cadastro de usuários (> 20% do universo de usuários cadastrados), bern corno cadastro de infraestrutura hidrica. 

Justificativas/Esclarecirnentos/Descriçâo da situacao da variável avaliada: 

0 cadastro de usuários no Ceará là atingiu em 2014 0 nUmero de 1.093 cadastrados e 0 Cearã tern mais do 153 sistemas hidricos cadastrados e monitorados diariamente. 

Formulário desenvolvido pela Agenda Nacional de Aguas (ANA). 



PROGESTAO 	 - 
Formulario de Autoavaliacao 	 - ---- ANA 

-.J 	 Avaliação das Metas de Gestão de Aguas no âmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Aguas - PROGESTAO 	 2015 

Variável 3.3. Monitoramento Hidrometeorologico 

Autoavahacao: 	I 	3 	I 
Existerri redes piuviornétricas e fiuviométricas operadas em âmbno estadual, prOprias ou mistas, bern corno urn planejarnento para irnpiantaçäo, arnphaçâo e modernizacao dessas redes, mas a cobertura e 
inferior a 30% da rede nianejada. 

Justificativas/Esciarecimentos/Descriçâo da situacao da variãvei avaliada: 

Existem redes piuviométricas e fiuviométricas operadas em ãmbito estadual, prOprias ou mistas, bern corno urn pianejamento no Piano Estaduai de Recursos Hidricos - PERH para impiantaçào, amphacao 
e modernizacâo dessas redes. 

Variável 3.4. Monitoramento de Qualidade de Agua 

Autoavahaçào: 	I 	I 
Existe urna rode de quahdade de aqua mantida em âmb;to estaduai corn objetivo de avahaçâo de tendéncia, corn peio menos 30% dos pontos previstos na Rede Nacional de Qualidade do Aguas em 
operaçao Conforme diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo Programa Nacional de Avairaçao da Quahdade de Aguas (PNQA) e Os dados gerados disponihilizados ao SNIRH. 

Justificativas/Esciarecirnentos/Descriçao da situacao cia variávei avahada: 

Existe urna rede de quahdade do água mantida em âmbito estaduai corn mais de 30% dos pontos previstos na Rede Nacional de Quahdade de Aqua em operacào, conforrne diretrizes e procedimentos 
estabelecidos peio Programa Nacional de Avaiaçäo da Quahdade de Aqua (PNQA) e as dados gerados são disponibihzados no Sistema Nacional do intormaçOos de Recursos E-tidricos (SNiRH). 0 Estado 
(10 Ceará tern no seu Orqâo de gerenciamento dos recursos hidricos, a COGERH, urna Geréncia do Desenvolvimento Operacionai (GEDOP), especiairnente hgada ao ievantamento dos dados dos sistemas 
hidricos, tanto dados quandtativos como quahtativos corn coietas de aqua em mais de 30% dos pontos previstos na Rede Nacional do Quahdade de Aqua. Aiérn disso, 0 Ceará investiu no conhecimento 
técnico sisternatizado corn mais do 30 inventários arnbierrtais dos seus sistemas hidricos, apontando as fontes de poiuicao e recornendaçOes técnicas. 



Variável 3.5. Sistema de Informaçöes 

Autoavaliaçâo: 	I 	3 	I 

Existem informacOes sobre recursos hidricos organizadas e sistematizadas ciii hancos de dados, bern corno ferrarnental computacional que perniita acessá-las e analisá-las em seu conunto de forma a 
pernlitir sna utilizaçao nos processos administrativos, gerencials e de regulacao do uso da agua. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descricao da situacäo da variável avaliada: 

Ceará tern o portal hidrolOgico (vw.hidro.ce.govbr) que é alirnentado diariamente corn inforrnaces sobre a cota e o volume dos acudes de todo 0 territOrio cearense. Essa informacao 6 sistematizad 

Variável 3.6. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacao 

Autoavaliaçäo: 	I 	3 	I 

Existein acOes financiadas e/ou promovidas no ãrnbito do sisterna estadual de gerenciamento de recursos hidricos, voltadas a pesquisa cientifica e ao desenvolvirnento tecnolOgico de seu interesse. as 
quais fazem parte de urn pIano ou programa mais amplo e estruwraclo, mas Os resultados ainda não sao adequaclarnente apropriados para inovaçao e/ou capacitaçao. 

Justificativas/Esclarecirnentos/Descção da situacao da variável avaliada: 

o Cearã trabalha na pesquisa de identificaçao se Os modelos climáticos possuem habilidade em representar Os padröes de variaçào clirnática no século XX e simulaçào do disponibilidade de recursos 
hidricos a partir do projeçOes climáticas para o futuro. Esse projeto tern sido trabalhado pela Fundacao Cearense de Pesquisa e Cultura - Universidade Federal do Ceará (FCPC/UFC). 0 Ceará tambdrn 
tern investido em pesquisa Gestâo do Aquitero da Bacia Potiguar, Modelo de Gestâo cornpartilhada dos Aqulteros da Chapada do Apodi, entre o Ceará e Rio Grande do Norte, entre outras pesquisas. No 
entanto, não ha urn programa esiruturado e Os resultados ainda não forarn apropriados para inovacao elou capacitacao. 

Fonrwlário desenvolvido pela Agencia Nacionat de Aguas (ANA). 
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Variáve! 4.1. Outorga de direito de uso 

Autoavaliaçao: 	I 	5 	I 
Ha ernissão de outorga do direito de recursos hidricos para captacao de ãgua, bern como para lancarnento de efluentes, tendo sido outorgados mais de 30% do universo do usuários. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçâo da siluaçâo da variável avaliada: 

Ha outorga do direito de uso de recursos hidricos e de execucâo de obras e servicos do interforôncia hidrica. regulamontada através do Decreto Estadual no 31.076, de 12 de dezembro de 2012. No site 

Variável 4.2. Fiscahzaçao 

Autoavaliação: 	I 	I 
Ha fiscalizacao dos usuarios outorgados atroladas ao processo de regularizacäo do uso da água (cadastrarnento, outorga), estrutura especIfica e planejamento ou programaco regular para 
desenvolvimonto das acOos de fiscalizacao. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçao da situaçäo da variávol avaliada: 

Secretaria dos Recursos Hidricos do Ceará, através de sua Coordenadoria de Gestáo dos Recursos Hidricos - CGHERH, dispOe de urna estrutura para as acOes de fiscalizacao, born como, prornove 
ôes do fiscalizacao pré-programadas espocificas para regularizaçào do uso da agua, em conjunto corn as Goroncias Regonais da COGERH (Companhia do Gostâo dos Recursos Hidricos). Contudo, em 
a maioria, as acoes docorrom de denUncias. 



Variável 4.3. Cobranca 

Autoavaliacao: 	I 	3 	I 
Existe cobranca por servicos de agua bruta elou pelo uso da agua em âmbito estadual, mas Os valores e mecanismos de cobranca utilizados ainda não estão atualizados ou não são adequados ao alcance 
dos objetivos do instrumento de gestão. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçao da situacao da variável avaliada: 

A cobranca jA foi implantada em todo o Estado do Ceará e a Ultima atualizacao foi aprovada pelo Conseiho de Recursos Hidricos do Ceará - CONERH, na 74a  Reunião Ordinária, ocorrida n1 
26/01/2016, por interrnédio da Resoucão CONERN n° 01/SRI-(/CE/2016, publicada no D.O.E do dia 12/02/2016. 	 I 

Variável 4.4. SustentabUidade Financeira do Sistema de Gestão 

Autoavaliacão: 	I 	3 	1 
O sistema estadual do recursos hidricos dispUe de fontes prôprias do arrecadaçao (ex.: cobrança pelo uso da agua, cobranca por servicos de ãgua bruta, multas, taxas, emolurnentos, etc.), mas essa 
arrecadação representa mais de 20% dos recursos I inanceiros necessários para garantir a sua sustentabilidade financeira. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descricao da situacao da variável avaliada: 

A COGERH terT urna arrecadacao financeira através da taut a da cobranca de agua bruta que permite a sustentabilidade do seu gasto corn pessoal, equipamentos, diárias, estrutura operacional, etc. N 
caso da taxa de emolumentos para anãlise do processo do outorga jã d cobrada pela Secretaria dos Recursos Hidricos (SRH) e que auxilia na arrecadacão financeira da Secretaria dos Recursos Hidricos. 

Formulário desenvolvido pela Agôncia Nacional de Aguas (ANA). 
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Variável 4.5. Infraestrutura HIdrica 

Autoavalracao: 	I 	3 	I 
A area do recursos hidricos tern razoável panicipacao e ufluôncia na jcstäo de infraesrrutura hidrrca (planejamento do obras, adrninistracâo, rnanutencao, operacao), nãO reStrita aperras aos aspectos 
regulatOrcos básicos (autorlzacOes, outorgas, etc.), sendo responsävel peia deliniçio de normas gerais, manuais, modos operacionais, modelos do execrrçäo de obras. 

Justiticativas/Esclarecirnentos/Descriçào da situacão da variávet avaliada: 

o Sisterna de Gestâo do Recursos Hidricos no Ceará é organizado e o planejamento do suas obras, manutencao e operacao, bern corno seus marcos rcgulatOrios, modelos e manuars operacionais são 
bern definidos. A Secretaria dos Recursos HIdricos funcionando corno ôrgão gestor e coordenando toda a execucão da politica estadual de recursos hidricos, bern corno seus marcos regulatOrios, delinicao 
de obras e controle do outorgas. A COGERH fazendo o seu papel de monitoramento dos reservatOrios, no aspecto qualitativo e quantitativo, bern corno na manutencao das infraestruturas hidricas. A 
SOHIDRA no scu papel de execucão do obras hidráulicas a partir das diretrizes da SRH e a FUNCEME na pesquisa da area de recursos hidricos, bern como no monitoramento hidrometereolOgico. 

Variável 4.6. Gestào e Controfe de Eventos CrIticos 

Autoavaliação: 	I 	I 
Ha infraesrrutura e procedirnentos instiruidos para monitoramento de eventos criticos, bern conro planejamento e execucao de acOes de controle e rnitigacão dos efeitos do eventos hidrologicOs extrernos, 
existindo adequada articulacao ernie Os atores e inregraçao federativa para irnplenientacão dessas acOeS. 

Justificativas/Esclarecirnentos/Descricão da situacao da variávet avaliada: 

O Portal HidrolOgico auxilia no rnonitorarnento dos eventos criticos. HEr tambdm urn Comitê da Seca instituldo pelas instituiçöes SDA, COGERN, SRH, CAGECE, DEFESA CIVIL, SOHIDRA que se reünem 
mensalmente para discurir acOes do curto, rnOdio e longo prazo. Atém disso, no Gabinete do Governador, sernanalmente, uma equipe de técnicos das insrituiçOes citadas também monitora, aCoffipanha e 
define acOes irnediatas para rnctização dos eventos criticos. Ourra forma de gestao e controle de eventos criticos é tambérn polo acornpanharnento e discussOes dos cornités de bacias e cornissöes 
gestoras sobre a alocação negociada de água quo define as vazOes necessErrias para Os diversos tipos de uso no 2°. Semestre de cada ano, epoca em quo a quadra chuvosa acaba no CearEr e Os 
reservatórios tern os estoques de aQua necessErrios para Os diversos tipos de USO. 



Variável 4.7. Fundo Estadual de Recursos HIdricos 

Autoavaiiação: 	I 	I 
Existe Fundo Estadual de Recursos Hidrico previsto em lei, ja devidamente regularnentado e operando regularmente, mas a apiicacao dos seus recursos ainda nao está devidarnente articulada corn Os 

demais processos e instrumentos de gestao sob responsabilidade do sistenla estadual de recursos hidricos. 

Justificativas/Esciarecimentos/Descriçâo da situacao da variável avaliada: 

o Fundo Estadual de Recursos Hidricos lot criado pela Lel no 11.996, de 24 de juiho de 1992, alterada pela Let n° 12.245, de 30 de dezembro de 1993, e regularnentado pelo Decreto n° 23.047, de 03 
fevereiro de 1994. 

Variáve! 4.8. Programas Indutores 

Autoavaliacão: 	I 	I 
Existem aiguns programas elou projetos indutores para a gestao de recursos hIdricos em nIvel csaduai (cx. inceritivos fiscais, pagamento por servicos ambientais, premiacão de boas práticas, etc.), os 
quais contam corn a participacao e apoio dos atores sociais e da Adrninistracão POblica. 

Justificativas/EscIarecimentosloescricao da sitijaçäo da variável avaliacia: 

Existem diversas acOes de incentivo a boas praticas para a gestao de recursos hIdricos corn apoio dos atores sociais e da administraçào pOblica. Entre elas podemos citar cartilhas de gestao das aquas 
produzidos pela COGERH, folders expkcativos sobre uso racional da aqua pela SRH. cartiihas da SOHIDRA, Programa Aqua Doce do Ministério da Inlegracao corn SRH, Projeto Selo Azul da COGERH que 
premia indUstrias que atinge bans indicadores de usa eficiente da agua e praticas de reüso. 

Forrnulário desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aquas (ANA). 
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Quadro-Resumo 

Variáveis 	
Nivel Alcançado 

(Autoavaliacao) 

1.1) Organizacao Institucional do Modelo de Gestào 	 5 

12) Organismo(s) Coordenador/Gestor 	 5 

META 11.2 - Variáveis 1.3) Gestâo de Processos 	 2 

Legais, Institucionais 1.4) Arcabouco Legal 	 4 
e de Articulacao 1.5) Conselho Estadual tie Recursos Hidricos 	 4 

Social 
1.6) Comites de Bacias e Organismos Colegiados 	 4 

1.7) Agendas de Agua e Entidades Delegatárias 	 4 

1.8) Comunicacão Social e Difuso 	 2 

1.9) Capacitacao Setorial 	 2 

1.10) Articulação corn Setores Usuários e Transversais 	 3 

Variáveis 	
Nivel Alcancado 

(Autoavaliacao) 

2.1) Balanco Hidrico 	 3 

2.2) Divisão Hidrográfica 	 3 

META 11.3 - Variáveis 	2.3) Planejarnento Estratégico Institucional 	 3 
de Planejamento 	2.4) PIano Estadual de Recursos Hidricos 

2.5) PIanos de Bacias 	 3 

2.6) Enquadramento 	 2 

2.7) Estudos Especiais de Gestão 

2.8) Modelos e Sistemas de Suporte a Decisào 	 3 

Variáveis 	
Nivel Alcancado 

(Autoavaliacâo) 

3.1) Base Cartográfica 	 3 
META 11.4 - Variáveis 

de lnformaçao e 
3.2) Cadastros do Usuários e Inlraestrutura 	 4 

Suporte 3.3) Monitoramento HidrometeorolOgico 	 3 

3.4) Monitoramento de Qualidade de Agua 	 3 

3.5) Sistema de InlormacOes 	 3 

3.6) Pesquisa, Desenvolvimento e lnovacAo 	 3 



Variáveis 	
NIvel Akancado 
(Autoavaliacao) 

4.1) Outorga de direito de uso 

4.2) FiscahzaçAo 

META 11.5 - Variáveis 	4.3) Cobranca 
Operacionais 	4.4) Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestào 

4.5) Infraestrutura HIdrica 

4.6) Gestão e Controte de Eventos CrIticos 

4.7) Fundo Estadual de Recursos Hidricos 
/1 4.8) Programas Indutores 

I 
Frncisco J4sé Coetho Teixeira 

dos Recursos Hidricos - SRH 
	

Conseiho d4 Recursos Hidricos do Ceará - CONERH 

Formulário desenvolvido peta Agência Nacional de Aguas (ANA). 


