
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
INSTITUTO DE MEJO AMBTENTE DE MATO GROSSO DO SUL 

Oficio n. 166/GRH!IMASUL 
Campo Grande/MS, 28 de marco de 2016. 

Assunto: Envio do Formulário de Autoavaliacão 2015, referente ao atendimento das metas de 
gerenciamento de recursos hIdricos estabelecidas em âmbito estadual para o ano de 2015, 

devidamente aprovado pelo Conseiho Estadual de Recursos HIdricos. 

1. Em atendimento ao Contrato Progesto n° 089/ANA/20 13 e a Resolucão ANA no 

1485/20 13 venho encaminhar o Formulário de Autoavaliacao 2015, devidarnente 

acompanhado do ato normativo que comprova a aprovacão pelo Conseiho Estadual de 

Recursos HIdricos - CERH, para fins de veriticacão do atendimento das metas de 

gerenciamento de recursos hidricos em ârnbito estadual estabeiccidas para o periodo c 

acordadas no anexo do contrato supracitado. 

JAIMEtLIAS VERRdT 
Diretor-Prejdte do Instituto de Meio Ambiente de 

ato Grosso do Sul - INIASUL 

DiViSO da PrctocOlo e ExpedlcO 
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a 

A Sua Senhoria o Senhor 
Flumberto Cardoso Gonçalves 
Superintendent,e de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos HIdricos (SAS) 
Setor Policial Area 5 Quadra 3 Bloco L sala 203 
CEP 70.6 10-200 - Brasilia - DF  
Rua Desembrgador Leo Neto do (armo, Parquc dos Poderes. actor 3. quadra 3- CU' 79031902- Campo GrandeMS - CNPJ - 02.3$6.44310001-

95 - Te(cfouc: (67)3315-6046 
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Programa de Consolidacâo do Pacto Nacional pela Gestâo das Aguas - PROGESTAO 

1) Identificacao 

Entidade Estadual:Ilnstituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - Imasul 	 I 
Representante Legai:[Jeime Elias Verruck 	 I 

Conseiho Estadual:IConselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH/MS 	 I 
Representante legal:Iiairne Elias Verruck 	 I 

Decreto Estadual:I Decreto 13.649 de 06 de junho de 2012 	 UF: 	MS 	Contrato: r  089/ANA/2013 

Periodo de Avaliacao:I 2015 

Este forrnuldrio n6o é aplic4vel em 2014! 

2) Informaçöes Gerais 

presente forrnulario tern pot objetivo permitir que as entidades esteduaus possarn realizar o processo de autoavaliac3o das varuaveis de gestlo de Aguas em nivel estadual, o que 

serd subsidio pare a certiflceç6o des metes estebelecidas no âmbito do Programa de Consolidaç6o do Pacto Nacional pela Gest6o des Aguas - PROGESTAO, observados os requisitos e 

as condiçäes gerais do regularnento do Programa )Resolucão ANA 379, de 21 de marco de 2013) e os niveis de exigência deuinidos no Anexo IV dos respectivos contratos. 

Todas as planilhas, uncluindo as planilhas inicial e resurno, após preenchidas, deverão ser impressas e assinadas pelo representante legal da entidade estadual 

formuldrio de autoavaliaçäo deverd ser subrnetdo a aprovaçao pelo Conseiho Estadual de Recursos Hidricos ou entidade que exercer funcão correspondente. ApOs aprovadas, 

todas as planilhas de avalieç3o )Pgs. 1 a 8) dever3o ser rubrucadas e a planulha final (Resumo) deverd ser a5sinada pelos representantes legais da Entidade Estedual e do Conseiho 

Estadual de Recursos Hidricos ou, em sue auséncia, pela entidade colegiada que exercer funç6o correspondente. 

Após aprovac3o pelo Conseiho Extadual, 0 Formulário devidamente assinado deverd ser encaminhado por correio a ANA no seguinte endereço: 

ANA - Agenda Nacional de Aguas 

Setor Policual Sul, Area 5, Quadra 3, Blocos B, I e M 

CEP: 70610-200, Brasilia OF 

3) IrtstrucOes para preenchimento 

0 preeischimento das informaçôes deverd ser realizado pela entidade responsevel pela implementação do Pacto adima udentiflcada, conforme designado pelo Decreto Estaduel 

especifico que trata da adesäo voluntdria do estado ao Pacto. 

formuldrio de autoaveliaç90 contOm 10 planilhas, sendo 1 planilhe destinada a identificaçlo e instrq6es )lnicial), 8 planilhas reservadas a avaliaclo dat varidveis de gestao que 

determinam o alcance das metes estebelecides )Pgs. 1 a B), e 1 planilha que apresenta o resumo geral da avaliac3o realizada )Resumo). 

Nas planilhas reservadas a avaliacao dat variáveiu de gest3o )Pgs. 1 a 8), deverão ser avaliadas, obrigatoriamente, Sodas as varidveis selecionadas pare reelizec90 do processo de 

certificação, constantes do Anexo IV do Contrato PROGESTAO. Pare tantoinicialmente deverd ser selecionado o nivel correspondente a situacäo da varidvel de gest6o no periodo 

avaliado e, em seguide, apresentedas, no campo prôprio, justificativas e outres informacöes pare descriç3o objetiva tIe varidvel em questão )máximo de 1000 caracteres). 

A avaliacão de varidveis n3o selecionadas e facultativa, e n$o terá efeitos pare fins de determinacão do alcance des metes estabelecidas no Contrato PROGESTAO. 
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Variável 1.1. OrganizacSo Institucional do Sistema de Gest3o 

Autoavaliaç3o: 	 I 
Tern algurna drea do AdmioistracOo Pdblica atuando no gest3o do recursos hidricos, a qual encontra-se razoavelmerite estruturada, sern conflitos corn obras, gest3o arnibientol 00 COflt OS setores usudrios. 

Justificativas/Esclarecrrnentos/Oescriclo da situacOo da variivel avaliada: 

Gerdncia de Recursos Hidricos do Irnasul d a drea da Adrninistraclo Piblica voltada para gestOo de recursos hidricos. Ressalta-se que o Irnasul tambdm do org3o responsivel pela politica arnbiental 

tado, dirninuindo assim as possiveis conflitos entre a gestSo hidrica corn a gestSo arnbiental. 

Variavel 1.2. Organismo(s) Coordenador/Gestor 

Autoavaliaclo: 	I 	I 
Os Organisnros Coordenador e Gestor existem e s3o urna rnesrna entidade, que esti plonarnente estruturada (dispaos dos recursos rnateriais e hurnanos necessiriosl e operante todas atribuicOes 

institucionais 530 oxecutadas salistatonarnente) 

lustificativas/Esclarecirnentos/Descricio da situaclo da variivel avaliada: 

Hoje a Secretaria Estadual sic Meio Ambionte a Dosenvolvimento Econbmico - SEMADE do Orglo Gestor e a lrnasul. Autarquia vinculado 3 SEMADE, o Orglo Executor da Politica Estadual de Recur 

Hidricos. Os dais drgSos estio estruturados para executar suas atribuicOes satisfatoriarnente. Vale ressaftar que que foi realizado urn planejamento estratégico, onde consta ampliaçlo dos recur 

hurnarros a infraestrutura para rnelhoria do gesl3o estadual de recursos hidricos. Vale ressaltar que houve urn aurnento de mOo de obra especializada para a Gest3o de Recursos Hidricos pelo convdnio 

Fundect para disponibilizar bolsistas para gest5o sic Recursos Hidricos. 

Variável 1.3. Gest3o de Processos 

Autoavaliac3o: 	 2 

O organisrno gestor dispSe do proceusos gerenclais e adrrxrnstrativos corn fluvo e procedirnentos bern estabelecidos norrnas, manuals, rotmnas operacionais) sara evecucSo de algurnas de suas atribuic6es 

inst it ucion a is 

Juslificativas/Exclarecimentos/DescricSo da situa53o da varidvel avaliada: 

A lei 4.488 de 03 do abril do 2014 que dispoe da Carreira de Fiscalizaç3o e Gestlo Ambiental no Ombito do Estado de Mamo Grosso do 5u1; A Portaria Conjunta Imasul/SAD n.j de 18 de dezernbro de 21 

publicou o Regirnento Interno do Irnasul. Ressaltarnos que o Manual sic Outorga foi finalizado e publicaclo lendo regras claras sic solicitaçlo, analise e fiscalizaç3o. cabe aqui a ressalva que 

procedimentos e solictaclo, analise e emissOo das outorgas forarn estruturadas on-line corn rnanuais do sistemna. 

Variável 1.4. Arcabouco Legal 

Autoavaliaç3o: 	 I 

r,,abouco bdsico politico esladual de recursos hidricos eslabelecida par lei), a a rnaior parte dos dispositivos legais encontrarn-se regularnentados a atualizados. 

Justificativas/Esclarecirnentos/Descrrçio do srtuaçOo da variOvel avaliada: 

Existe a arcabouço basico para a gestlo hidrica do Estado. A Lei 2.406/02 ntituiu a Politica Estadual do Recursos Hidricos, 0 Oecreto 13.397/12 institui 0 Cadastro Estadual de Usudrios de Recur: 

Hidricos, 0 Decroto 13390/14 - Rogularnenta a Outorga do Oiroito do Uso dos Recursos Hidricos a Rosoluc3o CERH 25 Define Critdrios do Outorga. Em 2015 foi publicoda a Resoluç0o SEMADE n. 21, do 

do novembro do 2015 que Eumubolece normnas e procedirnentos para a Outorga de Uso do Recursos Hidricos, add outras providéncias. 

vi 
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Variávet I.S. Conselho Estadual de Recursos Hidricos 

Autoavaliaç3o: 	 I 
Existe Conselho constituido e atuante na gestlo de dguas )d,versas resoluçSes, mocOes e outras decisOes tomadas) e funoonando em condicées adeqeadas )rean,hes porddoas, comparouimentc 

satisfatOrios dos seus membros). 

Justificativas/Esclarecumentos/Descricio da situacio da varidoel avaliada: 

o Conselho Estadual de Recarsos Hidncos foi instituido pela Lei 2.406/02- Politica Estadual de Recarsos Hidricos e tdm 36 Rosoluc8es, 07 MocSos e suas roan8es s0o quadrimestrais, sendo que yenta 

hoave reoreSo suspensa por falta de quorum. 0 CERH/MS tem sea cornpos:ç0o definida pelo DECRETO N2 14.217 de 17 de junho de 2015, sue assegura a parscipac3o de 33% )tnnta e trés por cento) de 

mernbros do Poder Pdblico, 33% )trnta e trés por cento) de representantes das Orgarvzaçdes Civis dos recursos hidricos e 34% )tr:nta e quatro por cento) de representantes dos usudrios dos recursos 

hidricos. 

Variável 1.6. Comités de Bacias e Organismos Colegiados 

Autoavaliaç0o: 	 2 

Existem comitds estaduais ofou  organjsmos colegiados do recursos hidricos em algumas dat bacias/dreas criticas (areas de major complexidade para a gest3o, devido ao comprornetirnonto hidrico, 

existdncia de corrflitos polo uso da dgoa e/ou aos aspoctos de gest3o da infraestrutura hidrica). 

Jestificativas/Esclarec:mentos/Descric3o da situaç3o da varidvel avaliada: 

Evistem dois Cornités de Bacias Hidrogrdficas instalados e atuantes: 1) Comitd de Bacia H:drogrdfica do Rio Miranda )ResolaçSo CERH/MS 02)2) CornitC de Bacia Hidrografica do Rio Ivinhema (Resole 

CERH/MS 13). Em 2015 foi feita a solicitaç3o para o CERH/MS a criaç3o do CBI-I Santana/AporC e foram elaborados os piano do bacias dos Rio Miranda e Ivinhema, sersdo quo o do Ivinhema (4 

aprovado. 

Variável 1.7. Agendas de Agua e Entidades Oelegatárias 

Aetoavalac3o: 	I 	I 

iussficativas/Esclarecimentos/Oescriclo da situacSo da vandvel avalrada: 

Variável 1.8. ComunicacSo Social e DifusSo 

Autoavalracâo: 	 2 

Existern algumas acdes de cornunicaç3o social e drfus3o de ioformaçdes em temas afetos 4 gestSo de recursos hidricos, rnas falta base tdcnrca profissional c/eu planojamonto para essas açSes. 

Jestrfrcatrvas/Esclarecrmontos/Descric3o da situac3o da saridoel avaliada: 

O Site do Imasul acumula todas as inforrnaç8es referente a gest3o de recursos hidricos do Estado do Mate Grosso do Sul. Também tern dois blogs criados para acompanharnento da elaborac3o dos 

de Bacia 1-fidrograficas dos Rio Miranda o loinherna. 0 Imasul publica todos os anos os resultados dos morritoramentos de qualidade do dgua nos rio estaduais desde 1994. Em 2015 foi implernt 

uma equipo do comunicaç3o no Imasul quo fica a disposiç3o de todas as areas do Imasul. 
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Variavel 1,9. Capacitaco Setorial 

AutoavaliocSo 	 2 

4ANA 

Existe programa do capacitaçSo em imbito estadual para ternas afetos a geutSo do recursos hidncos, mas nSo 4 urn prograrna devidarnonte formalizado, realizado de modo continuo e baseado em 

estudos de deterrnirrac3o de demandas jpor exemplo, DNT). 

Justificativas/Esclareornontos/DescriçAo do stuac3o do variavei avaliada 

o Estado esta elaborando o prograrna de capacitaçlo em conjunto corn Superintenddncia de Apoio A GosiSo do Recursos Hidricos do Agéncia Nacional de Aguas. As acSes est3o previstas no 

"Planejamento Piurianual para AcSes do EducacSo e Capacitaclo para a periodo 20162019" 

Variâvel 1.10. Articulacão corn Setores Usuários e Transversais 

Autoavaiiaç3o: 	 2 

HA algurna articuiacSo do poder pOblico corn os scores usudrios e transoersais, mao restrita As atividades realizadas no Arnbito do Conselho Estadual, dos cornités e do outros organlsrnos colegiados de 

recursos hidricos (associaçSes do usuArios, associaçBes do açudes); 

Justificativas/Esclarecirnentos/Doscr;çSo da situaçSo da oariioel avaiiada: 

articulacSes corn os setoros do usuArlos e transoersais, ainda muito restrita ao Conseiho Estadual do Recursos Hidricos e aos Comitds de Bacias Hidrograficas, mat, eoistem propostas 

So voltada aos roesmos - exernpio: cicios de palestras reaiizadas na FIRMS, FAMASUL e para os consultores do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Variávet 2.1. Balanco Hidrico 

AutoaoahaçSo 	 2 

Ha urn conhecirnento adequado dan demandas e dan disporobilidades hidncas sob dorninio estadual iSguas superficrais e subterrAnnas em algumas Areas, par moo de estudos especificos ou pianos de 

recursos hidricos. 

JustificativasJEsclarocirnentos/Descric5o da situacSo da variAvel avaiiada: 

O Piano Estadual do Recursos Hidricos j6 estudou o determinou as disponibilidades e as demandas do usos de recursos hidricos do Estado em 2009. Aprimorando os dados do Piano Estadual, a Gore 

de Recursos Hidricos reaiizou urn estudo de diporribiiidade do todas as UPG's do Estado e disponibilizou o estudo no site do Irnasul em 2012. Quanto a demanda, desde 20120 Imasui conta corn 

rnOduIo informatizado do Cadastro Estadual do Usuarios do Recursos Hidricos, hoe corn quase tros rrirl registros. 

Variável 2.2. Divisâo Hidrográfica 

Autoauarac2o 	 I 	I 
NA ama divisSo hidrogrAfica reconhecida, confiAvel e formalmente estabolecida por Lei, pot decreto ou par rosoluçSo do Coosoiho Estadual). 

Justificativas/Esciareomentos/OoscncSo da situacAo do oanAvel avaiiada: 

Piano Estadual de Recursos Hidricos foram definidas as Unidades do Pianojamento e Geronciarnento do Mato Gronso do Sal UPGs) em 2009. Totalizam 15 UPOn, cujos nomes guardarn 

espondéncia corn a toponirnia do sou no principal. 
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Variavel 2.3. Planejamento Estrategico Institucional 

Autoaoaloç3o: 	 2 

Ha urn planejamento estratégico aprovado para orientar as açdes da AdministracSo Pdblica (Secretaria e/ou Organismo Gestor) Ca gestão de recur500 hidricos, mao ainda ha necesidade do Criar e/ou 

apninsorar on instrumeritos e condicSes para sua efetwa implementaç3o (redicadores, rnetas, monitoramento, agendas proposdruas core on setores usudr,os e/ou transoersais). 

)ust4icativas/Enclareonsentos/Oescriç3o da souac3o da vardoel avaliada: 

No ano de 2014 o Irnasul atravds do programa SIGA/MS elaborou sea Prograrea do Modernizaç3o Organizacrenal, urn prograrna que trata do planejaniento estratdgco bdsico e proposiclo 

recomendacSes de alteracOo da estrutura administrativa, fuocional e da base legal do Irnasul. Em 20150 Imasul aderiu ao Programa maritocracia, desenvolvimento e valonizacOo do seraidor - gestSo 

conspetènoa que busca estabelecer pardreetros, Criterion, instrumentos e ferramentas para implantaçSo da Gest5o do desempenho no dmb4o do poder eoecutivo de MS 

Variável 2.4. Piano Estadual de Recursos Hidricos 

Autoavahaç5o: 	 I 
Eoiste Piano Estadual de Recursos Hidricos aprovado polo Consoiho Estadual, man ainda ha neceosidade do atualizacOes, revisSes e/ou n5o eoistorn instrunrentos ou condiç6eo para sua irnplementaçbo. 

Justificativas/Esclarecimentos/Oescricbo da situaçbo da varidvel avaliada: 

Piano Estadual de Recursos Hidricos foi aprovado pela Resoluçbo do CERH /MS 11 (2009) tendo sua revisbo prograreada para o anode 2015. Forarn 16 programas inseridos Ca primeira combo 

PERH/MS, destes, pelo me005 15 fomam implementados Ca sua totalidade ou parcialmente. Em 2015 foi elaborado cm TDR para revisbo do PERIl/MS. 

Variâvel 2,5. PIanos de Bacias 

Autoavaliaçbo: 	 2 

Algons comnitds estaduais jS apr000ram seus pIanos do bacia. 

Jnst:ficativas/Esclarecimnentos/Oescriçbo da sduacbo da vari6vel avaliada: 

Pianos do Bacias Hidrogrdticas don Rio Miranda e Ivinhema toram elaboradon, o Piano do Bacia do Rio Iv:nhe,na foi aprovado pela Goliberacbo 006 de 28 de agosto de2015 cc Piano do Baca do 

anda esta sondo analisado polo plendrio do cornitd, devendo son aprovado na prooima reunibo do CBH. 

Varivel 2.6. Enquadramento 

Autoavaliaçbo: 	 I 

Justificatieas/Esclarecimentos/Descricbo da situacbo da varidvol avaliada: 
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Vari6vel 2.7. Estudos Especials de Gestão 

	

Autoavohaçdo. 	 I 

Justificativas/Esclareomentos/OescricSo da situacSo da sariasel avaliado: 

Variável 2.8. Modelos e Sistemas de Suporte è Decisão 

	

Autoavaliaç3o: 	 2 

Existem sistenlos e/ou modelos de suporte a decoSo operocionais em dmbito estaduol, reas sua etilizoç3o d ainda relatixampnte limitada. 

Justificotivos/Esclarecimentos/Descric3o do situaç3o do xanavel asalioda: 

o Imasul tém mddulos de suporte 6 decisSo, jd d possxeI faxer relatdrios qeanto a dernanda e finahdade de osos pelo Cadastro de Usudrios, do disponibilidade hldrica pelo mddulo do outorga e anatise 

igua pelo modulo de monitoramento. Destoco-se que estes modulos tOo integrodos. 

Variâvel 3.1. Base Cartogrâfica 

	

AutoavaliaçOo: 	 I 
Existe umo area especdico propria, responsavel pelo processamento de dodos georreferenciados e copaz de realizar andlise do contexto geogrdfico para gestOo de recursos hidricos, a qual dispOe de uma 

base digital em forniato vetorial para a gestäo de recursos hidricos, proveniente do vetorizac3o do cartogrofia sistemdtica )escolas de 1:1.000.000 ate 1:25.000) produtida pelo IBGE ou 030. 

Justificotivas/Esclorecimentos/Descricdo da utuaçäo do variavel avatioda: 

O h-nasal possui ama unidade de tleoprocessomente e seus tdcoicos, Jantornente com Os tCcnicos do Geréncia de Recuroos Hidncos, sOo copazes re realizar or,dlises do contexto geografico para gestlo 

recursos hidricos. 0 Imosul possui urrsa base digital )escala 1:100.00) aetorizada do cortografio sistemdtica produzida pelo DSG. Esta base estd serrdo Ottocodificada. 

Variável 3.2. Cadastros de lJsuários e Infraestrutura 

	

AutoavaliaçOo: 	 2 

Existe cadostro de usudnos )x 20% do universo de usudrios codastrados), mas nSo existe cadastro do infraestrutura hidrica. 

Justificativas/Esctorecirnentos/OescricOo do situaçlo do voridvel avoliodo: 

0 CEURH foi criodo pelo Decreto no 13.397, de 22 de marco de 2012 e a Resoluc3o Semac e0 05 de 27 de junho do 2012 dispPe sobre ox procedinientos para 0 cadostramento de usodrios dos 

hidricos de dominio do Estodo de Moto Grosso do Sul. Hoje est5o inscritos no Codastro Estodual de Usudrios aproximadamente 5.400 usos. 
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Variável 3.3. Monitoramento Hidrometeorologico 

Autoavaliaç5o: 	 I 
Existern redes plumornétncas e fiuviomdtrican operadas em ãmbito estadual, prdprias ou mistas, bern como urn pianejamento para irnpiantacäo, ampliacäo e rnodernzac5o dessas redes, mas a cobortura 

é inferior a 30% da rede planejada. 

Justificativas/Esciarecurnentos/OescrucSo da situacâo da varidvol avaliada: 

o Estado n3o possur rede prdpria fluviomdtrica, mas tern estacSes pluviomdtricas (Agraer/CEMTEC). 0 Irnasul tern a rede pluviométrica e fluviornetretrica) em conjunto corn a ANA. 0 Estado e a Agéncia 

Nacional de Aguas tern urn planejarnento de iristalaç3o de main estaç4es para o anode 2015. 0 Imasul estd realicando cooperac6en para ampliar a rede corn on unudrion don setores de Hidroenergia, 

nanearnento e induntrian estaduain. 

Variávet 3.4. Monitoramento de Qualidade de Agua 

Autoaxalraç3o: 	 I 
Exinte uma rede de qualidade do igua mantida em Ornbito estadual corn objetivo de aeaiiacOo de tendCncia, corn pelo menon 50% dos pontos previntos na Redo Nacional do Qualidade de Aguas cue 

oporaç5o conforme diretrizes e procedirnenton entabeiecidon pelo Prograrna Nacional de Analiaç5o da Qualidade de Aguas )PNQA) e on dados geradon disponibilizadon ao SNIRH. 

Justuficativas/Enclarecirnentos/Descrucâo da nutuaç5o da variavel avaliada: 

rede estadual de monitorarnente de qualidade de agua existe ha 20 anon e tern a previsSo de arnpliac3o pelo PNQA o operacionalizac3o da pelo RNQA; 0 Entado jd assieou a ades3o no QualiAgua oi 

ordo do cooperaç3o técnica corn a Agencia Nacional de Aguas. 

Variável 3.5. Sistema de Informacoes 

Antoavaliaç5o: 	 2 

Exintern informacRes Sabre recursos hidricos organizadas e sistematizadas em bancos do dados, mas näo existe ferramontal cornputacional quo perrnuta acensdias e analisA-Ias em neu conjunto do forma 

a perrnitur nua utilizaç0o non processos administrativos, goronciais e de regulacSo do uno da dgua. 

Justificativan/Esclarerirnonton/Desrriç3o da sutuac3o da variavel avaliada: 

Ste 0 Mddulo de Cadastro do Unudrion de Recurnon Hidricon, que contem an informacäen de demandan por bacian e finalidaden do unos. 0 Moduzlo do Outorga oforecer urn sisterna do apoio a docisSo 

andlise do dinponubulidade o racuonalidade do usos de recurson hidricos. Constu tarnbdm corn uma bane goorrefereeciada do encala 1:100.000. Todon octet dados s5o integrados. 

Variável 3.6. Pesquisa, Desenvolvimento e InovacSo 

Autoavaliaçbo: 	 2 

Existens algnzrrsas ac6es funanciadas o/ou prornoxidas no brebito do sisterna estadual do gerenciamonto do rocursos hidricos, eoltadas a penquisa cientifica 0 ao desetucolsimento tecnológico de neu 

interenne, mas ensan 530 nio fazorn parse do urn piano ox programa mais amplo e estruturado. 

Justuficatuvas/Esclarocirnentos/DescrucSo da situaçSo da variâvel avaliada: 

Irnasul possuu urn Tormo de Cooperacbo Muitua corn a Fundacbo do Apoio no Desenvolvimento do Ennino, ciCncua e Tecnologua . FUNOECT Vusando a eoecucbo do açOes tdcnica 0 cientifica ctue 

encia. Tocnologua o lnoxaçbo para a Gostbo do Rocurnos Hidricon . TERMO OR cooPEnAçio MUTUA 002/2014 
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Variável 4.1. Outorga de direito de uso 

Autoavaliaçlo: 	 I 
errristSo de outorga de dirrnto do recursos hidricos para capraclo de dgua, bem coma part lançamento de efluentes, tendo sido outorgados ate 15% do aniverso do asuárion. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descric3o da situaclo da varáeel avaliada: 

Em 30 de rrovernbro de 2015, foi assinada a Resoluç3o Sernade N.t 21, de 27 de oovembro do 2015, a qual estabelece an norman e procedirnentos para Outorga de Direito de iso de RecursosIlidricos, 

regularnentando o art. 28 do Decreto 13.990 de 02 de jolho de 2014, por morn do Anoxo - Manual de Outorga. 0 Manual do Outorga contempla as regras e a docurnerrtac5o part solicrtac5o, andline e 

rnonitoraroento nobro o qual o rr,ddulo de outorga de diroito de uno de recursos hidricon for construido, disponivel no 5IRIEMA, descle a da 07 de dezembro de 2015. Dende enta data o Entado de Mato 

Grosno do Sul comecou a Outorgar pot intermddro do Imasul 

Variavel 4.2. Fiscalizacão 

Autoaoalraç8o: 

lo ha qualquor tipo do fincalizaclo don usuárron outorgados; 

Justificatieas/Esclarocrmentos/Doscricão da s4uac3o da variável avaliada: 

hoove nenhurna fiscalizacâo de usuarios outorgados em 2015, fica aqui a ressalva que a prirnerra Portaria de Outorga 6 do 22 de dozernbro do 2015. Valo rossaltar quo a Imasul jd torn um manual dr 

lizaç3o corn norman a procedinrontos definidos part fincalrzaç3o don anon outorgadon o que o Imasul jd possui ama gordncia do fiscalizaç8o que tom a compotencia do fiscalizar ostes usos err 

into corn a Geréncia do Rocurnos hidridos. 

Variável 4.3. Cobranca 

Aatoavakaç3a: 	 I 

Juntificatrvan/Enclarocimonton/Doscrrç5o da siroac3o da varrável avaliada: 

Variável 4.4. Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestlo 

AutoavalraçOo: 	 I 

Justificativan/Esclarecrmontos/Doscric90 da situa53o da variâvol avaliada: 



PROGESTAO 	 Formulãrio de Autoavaliacão 	
ANA 

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

	

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

Variável 4.5. Infraestrutura Hidrica 

	

Aotoavalcaclo: 	I 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrrclo da situaç4o da varidvel avaliada: 

Variável 4.6. Gestâo e Controe de Eventos Criticos 

	

Autoavaliaçlo: 	 2 

Ha infraestrutura e procedimentos instituidos para rnonctoramento de eventos criticos, mac ainda oSo ha planejamento e execuclo de acSes de controle e mitigac4o dos efeitos de eventos hidrológicos 

extrensos. 

Justifccativas/Esclarecin,entos/OescricSo da situaclo da variavel avaliada: 

O Imasul possur sua Salade Situac4o operando desde rnaio de 2014 e cern ernitindo boletins didrios e mensais, os quais foroecem subsidios para tomada de decisSes visando S reduçlo dos impactos 

provenentes de evento de estiageos e inuodaçSes. Os boletiris s5o publicados no site do Imasol. A Salade Situacbo do Imasul rnantem urn extreito relacionamento corn a Defesa Cmii do Estado e emite 

alertas de ioundacSes, inclusive nos sabados, dornirgos e feriados. Quando em situacbo de risco ci feito acompainhamento dos niveis dos rios Ca forina de plantlo. 

Variavel 4.7. Fundo Estadual de Recursos Hidricos 

	

Autoavaliacdo: 	I 

Justificativas/Esclarecimentos/Oescriçbo da situaclo da varixeI avaliada: 

Variavel 4.8. Programas Indutores 

	

Autoaualiuclo: 	I 	I 

Justificativas/Esclarecimentos/DescricSo da situacSo da variavel avaliada: 
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Quad ro-Resumo 

Varidveis 
	 Nivel Alcançado 

(Autoavaliac8o) 

1.1) Organizacao Itistitucional do Modelo de Gest3o 	 3 

1.2) Organismo(s) Coordenador/Gestor 	 3 

META 11.2- Variáveis 	
1.3) Gest3o de Processos 	 2 

Legais, Institucionais e 	
1.4) Arcabouco Legal 	 3 

de Articulacâo Social 	1.5) Conselho Estadual de Recursos Hidricos 	 4 

1.6) Comitês de Bacias e Orgarusmos Colegiados 	 2 

1.7) Agencies de Agua e Entidades Oelegatdrias 

1.8) Comunicaç3o Social e O4us3o 	 2 

1.9) Capacitac3o Setorial 	 2 

1.10) Articulac3o corn Setores Usudrios e Transversais 	 2 

Nivel Alcancado 
Varidveis 

)Autoavaliac3o) 

2.1) Balanço Hidrico 2 

2.2) Divisäo Hidrogrdfica 3 

META 11.3- Variáveis 2.3) Planejamento Estrategico Instituciorral 2 

de Planejamento 2.4) PIano Estadual de Recursos Hidricos 3 

2.5) PIanos de Bacias 2 

2.6) Enquadramento 

2.7) Estudos Especiais de Gestão 

2.8) Modelos e Sisternas de Suporte a Decisão 2 

Nivel Alcancado 
Varidveis 

)AutoavaliacBo) 

3.1) Base cartogréfica 3 	 rcserltar 	ristificativas e descriç3o1  
META 11.4- Variáveis 

de Informacâo e 
3.2) Cadastros de Usuérios e Infranstrutura 2 	 Aoresaritai Jiistiicativas e descruc3o' 

Suporte 3.3) Monitoramento Hidrometeorológico 3 

3.4) Monitorarnento de Qualidade de Agua 4 

3.5) Sisterna de lnformacoes 2 

3.6) Pesquisa, Desenvolvimento e lnovacRo 2 

Varléveis 
Nivel Alcancado 

(Autoavaliac3o) 

4.1) Outorga de direito de uso 3 

4.2) Fiscalizaçao 1 

META 11.5- Varidveis 43) cobranca 

Operacionais 4.4) Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestäo 

4.5) Infraestrutura Hidrica 

4.6) Gestäo e Controle de Eventos Criticos 2 

4.7) Fundo Estadual de Recursos Hidricos 

4.8) Prograrnas Indutores 

_lime Elias Verruck 
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