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Oficio No 128/2016-GDP 	 Natal, 31 de marco de 2016. 

A Sua Senhoria o Senhor 
HUMBERTO CARDOSO GONALVES 
Superintendente 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 

Assunto:Envio do Formulário de Autoavaliação 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. 

Senhor Superintendente, 

1. 	Em atendimento ao Contrato Progestao no i 16/ANA/2013 e a 
Resolução ANA no 1485/20 13 venho encaminhar o Formulário de 
Autoavaliação 2015, devidamente acompanhado do ato normativo que 
comprova a aprovaçao pelo Conselho Estadual de Recursos HIdricos - 
CONERH, para fins de verificacao do atendimento das metas de 
gerenciamento de recursos hidricos em âmbito estadual estabelecidas para 0 

perIodo e acordadas no anexo do contrato supracitado. 

A 

Moreno 
ente 

' 

Instituto de Gesto das Aguas do Estado do Rio Grande do Norte - IGARN 
Rua do Calcáno, 1989— Lagoa Nova - NatalIRN - CEP 59076.240. 

Telefone:(0xx84) 3209-9197 —Fax: (0xx84)3209-9255191 98. 
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PROGESTAO 	 Formulário de AutoavaIIaço 

Avaliaçâo das Metas de Gestão de Aguas no 5mbito do Sistema Estadual 	
yAr  

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

Identificaço 

Entidade EStadUaI:IINSTITIJTO DE GESTAO DASAGLJAS DO RIO GRANDE DO NORTE 	 I 
Representante LegaIAN CARDOSO MORENO 	 I 

Conselho Estadual:IcON5EIHO ESTADUAL DE RECIJRSOS HIDRICOS DO RIO GRANDE DO NORTE 	 1 
Representante LegaI:IMAIRTON FRANCA 

Decreto Estadual:123.745-2013 	 I 	u:j 	RN 	IContrato: I 116/ANAJ2O13 

Perlodo de Avaliac8o: 2015 

Informaçôes Gerais 
Este tormuldrio n3o is aplicdvel em 20141 

O presente formuldrio tem por objetivo permitir que as entidades estaduais possam realizer o processo de autoavaliaçâo das varidveis de gest3o de dguas em nivel estadual, o que 

serd subsldio para a certificacao das metes estabelecidas no 8mbito do Programa de Consolidaçlo do Pacto Nacional pela Gestlo das Aguas - PROGESTAO, observados on requisitos e 

as condicôes gerais do regulamento do Programa )Resolucao ANA 379, de 21 de marco de 2013) e on niveis de exigéncia definidos no Anexo IV dos respectivos contratos. 

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

O formuldrio de autoavaliac90 deverd ser submetido a aprovaçlo pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos ou entidade que exercer funç3o correspondente. Após aprovadas, 
todas as planilhas de avaliaçâo (Pgs. 1 a 8) deverão ser rubricadas e a planilha final (Resumo) deverd ser assinada pelos representantes legais da Entidade Estadual e do Conselho 
Estadual de Recursos Hidricos ou, em sue auséncia, pela entidade cologiada que exercer funçäo correspondente. 

Após aprovaçlo pelo Conselho Estadual, o Formuldrio devidamente assinado deverd ser encaminhacio pot correio a ANA no seguinte endereço: 
ANA - Agéncia Nacional de Aguas 

Setor Policial Sut, Area 5, Quadra 3, Blocos B, L e M 
CEP: 70610-200, Brasilia - DF 

) Instruçes para preenchimento 

O preenchimento das informaçées deverd ser realizado pela entidade responsdvel pela implementaçlo do Pacto acima identificada, conforme desigriado pelo Decreto Estadual 
especifico que trata da ades3o voluntdria do estado so Pacto. 

O formuldrio de autoavaliacéo contém 10 planilhas, sendo 1 planilha destinada a identificação e lnstruç6os (lnicial), 8 planilhas reservadas a avaliaç3o das varidveis de gest8o que 
determinam o alcance das metes estabelecidas (Pgs. 1 a 8), e 1 planilha que apresenta o resumo geral da avaliação realizada )Resumo). 

Nan planilhas reservadas a avaliaclo das varidveis de gest3o )Pgs. 1 a 8), dever3o ser avaliadas, obrigatoriamente, todas as varidveis selecionadas pare realizacao do processo de 
certificaçao, constantes do Anexo IV do Contrato PROGESTAO. Para tanto,inicialmente deverd ser selecionado o nivel correspondente a situac3o da varidvel do gest3o no periodo 
avaliedo e, em seguida, apresentadas, no campo próprio, justificativas e outran informaçées peru descric3o objetiva da varidvel em questlo (mdximo de 1000 ceracteres). 

A avaliaçlo de varidveis não selecionadas d facultativa, e n3o terd efeitos pare fins de determinaç3o do alcance das metas estabelecidas no Contrato PROGESTAO. 
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Avatiaco das Metas de Gesto de Aguas no imbito do Sistema Estadual 

Programa de ConsoIidaço do Pacto Nacional pela (3est5o das Aguas - PROGESTAO 

VariveI 1.1. Organiza53o Institucional cia Sistema de Gesto 

Autoavaliaçio: 	_________I 

Tern uma Area ospecif,ca da Adminotraçlo Pdblica para gestlo de recursos hidricos (Secretaria e Organismo Gestor), rnas euistem problernas de falta do aruiculaçlo, incornpatbi5dades ou conflilos de 
competencias corn outras dreas (ox. obras, gestlo ambiental). 

Justificutivas/Esclarecimenlos/oescrjç3o da situaclo da vari3vel avaliada: 

A Secretaria do estado do Morn Ambiente e dos Recursos Hidricos - SEMARH condur a Politica Estadual do Recursos Hidrico. Vusculados a SEMARH ostlo 0 lustituto de Gestlo dan Aguas do Rio Grande 
Norte - IGARN; o Instituto do Dosenvolvinnonto Sustentdvel e Meio Arnbiento - IDEMA e a Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN. Nd, portanto, uma Area especJica 
Adm:n:ssraçlo Pdblica para gestlo dos recursos hidricos, a qual estd razoaveirnonto estruturada. Ern 22 de julho de 2015 foi assivado polo poder executivo a decroto do regulamentaçlo da SEMARH e 

18 de agosto do 2015, o decreto de regularnentaçlo do IGARN, pordrn a estruturaçlo completa dessa Area prescinde do açlSes sabre as quais corn a SEMARH cern o IGARN possuem governança. 

Variável 1.2, Organismo(s) Coordenador/Gestor 

Autoaualiaçio:  

Os Orgaoisrnos Coordenador e Gestor existom e s3o entidades diferentes, e uma dolas ou ambas ainda n5o estbo plonarnertte estruturadas e operantos. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descricbo da situaçbo da varidvel avaliada: 

Apesar da publicaçbo dos Decretos 02S25.739/20150 25.365/2015 quo regularncntararn a IGARN ca SEMARH, rospectivamonto, edo Rio Grande do Norte possuir 6rg3os distinto5 para as asixidades 

coordenacbo e de gestbo, arnbos nba estbo cornplotarnente atuantos nat taut atribuiçôes ens funcio da ausdncia de norrnas intrategais e de corpo tdcnico que Ihes perrnita exercerem as suas atriluuiçi 
do forrna ampla. 

Variáve) 1.3. Gestgo do Processos 

Autoavaloçbo: 	 2 

o organisreo gestor dspOe de processos gerenclais e adniinistrativos corn fluuo e procedirnontos bern estabelecidos (norman, manuals, rotinas operacionais) para euecuclo de algurnas do suas atribuiçOes 
inst it UC 10 na is 

Justificativas/Esclarecimentos/Descricbo da situaçbo da varidvel avaliada: 

Atualuseete o IGARN fax use do sistensa de gestbo do procossos atravds do ssterna adotado pela Secretaria do Estado do Adrnioistracbo e Recursos Humaros, quo abode a oxecuclo do algumas do 
atnbuiçes instutuc:ouais. As tratativas para adocbo do sistoma do gestbo de procossos desenvolvido polo IDEMA, corn as adequacOes necessdrias as densandas do IGARN, n3o avaoçaram durante a 
do 2015. Assirn o IGARN buscou outras alternatinas, quo ostbo sendo avaliadas no sentido da otimisaçlo do uso dos recursos financoiros do Progessbo. 

Variável 1.4. Arcabouco Legal 

Autoavaliaçbo: 	 3 

Nd urn arcabouço odsico )politica estadual de recursos hidricos ostabelocida pot lob), e a rnaior parte dos dispositmos legais oocontrarn.se  rogulamentados e atualizados. 

Justific.ativas/Esclarecimontos/Doscriçbo da situaçbo da varidvel avaliada: 

Rio Grande do Norte possui arcabouço legal. pordm Sd necessidado do sue sojam roalizadas açAos quo o cornplemonto uma vet quo, corn o advonto dat lois 00481, 482 e 483 sancionadas orn 03 

aneiro do 2013, fax-so nocoss3ria a ouistPncia do urn arcabouço legal cornplcto, condicionado as acSos relacionadas abaino, sobre as quais n5o be govornança do IGARN o/ou SEMARIl. 

Decreto quo contonipbo a revisbo, atualizaçbo o cornplernentaçbo do Docroto nfl 13.283/97, inclusive corn a revogaçbo deste tiltimo; Deliberaçbo pela Assonibleia logislativa do Antoprojoto do Lei 

Oispão sobro as infracoes e apIicacies de pcnalidades no brnbito da Politica Estadual do Recursos ftidrkos" 
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ANA 
Avaliação das Metas de Gestâo de Aguas no ãmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidaço do Pacto Nacional pela Gestho das Aguas - PROGESTAO  

VariveI 1.5. Conselho Estadual de Recursos Hidricos 

Auloavaliaçio:  

foote Conseiho constitado e atuante no gestlo de Aguas (diversos rosolucdes, rnocdes e outros decisdes tomadas) e funciorsando em condiçôes adequadas (reunôes periddicas, comp000cimonto 
satisfatdnos dos seus membros). 

Justificatinas/Esclarecirnontos/Oescrjc3o da situac8o do voridvel avaliada: 

Conseiho Estadual dos Recursos Hidricos - CONERH, 6rg3o colegiado do estruturo do Sislema Integrado de GeutSo dos Recursos Hidricos - SIGERF4, foi instituido em 1995. E coroposto par 26 membros 
ie represenlam a socedade coil orgonizoda, poder pUblico municipal, estadual e federal, as cornitPs de bacia staduois e usurios de dgua. 0 CONERH tealzou em 2015 duos rounOes ordio4rios, tendo a 
moira em 24 de marco e a Segundo em 09 do dozembro. 0 comparocimonto dos membros as reuniöos 1cm pormilido a realizaçlo dos mesmos, ioeoislindo problemo do falta de qudrum. Na pdgina 
?trónCa do SEMARH encontram-se as informaçôes pertinentes 00 CONERH, inclasive alas de reunilo, resoluç0es, delberaçöes e oficios. 

Varlével 1.6. Comités de Bacias e Organismos Colegiados 

Autoaoaliaçlo 	 2 

Exustom coumlPs estaduas e/ou organismos colegiados de recursos hidricos em algumas dos bacios/áreas critucos (areas de rnaor compleoidade para a gesl3o, devido ao comprometimento hidrico, a 
exustutncua do conflitos pelo uso do Agua e/ou aos aspectos do gestäo do unfraestrutura hidrica). 

Justifcativas/Esclorocmontos/Oescricao do situaçlo do vari4vel avaliada: 

Rio Grande do 00010 possuu trés cornilds do bacios instalados: Apodu-Mossord, Ceorimirios e Pitimbu, instituidos no periodo de 2004 a 2011, conforme as Decretos relaconados nesta justificativo. 
cia hidrográfica Puranhas-Açu, ha um comdg federal. 

em do CONERH, que atua do forma plena, as comiths ostaduais e 0 subcomité do no Pitimbu corocem de maior capacidado operacional, opesar do a SEMARN apoiar o funcionamento, disponubilitar 

paço fisco para realuzaçlo dos reuniSes ordo,árias e eolraordindrias, aldm do oforocor a suporte 65 secretarias executioas. Os Docretos de criaçlo dos Comités s3o: Docreto 0021.779 de 07 de juho 
10, que crou 0 ComP do Bacia Ceari-Murum; Docreto 0017.789 de 14 de sotornbro de 2004 que instituiu o ComoP do sub-baca hdrogrâfica do Rio Pitimbu e 0 Decreto nO 21.881 do 10 do sotombro 
10, alterado polo Docreto 0022.327 dell de agosto do 2011, que iuSsttUuU o C81-I Apodi Mossord. 

Variável 1.7. Agendas de Agua e Entidades Delegatérias 

Autoanalioçlo: 	 2 

Ha apoo oo fuocionamento dos organsmos colegiados o dos secretaras eoecutivas dos CornitPs de Bacia Hidrografica instalados, realoado euclusivamente pela Adrninislração Püblco. 

Justifucativas/Esclarecimentos/Descrjç3o do siluaç3o do varidvel avaliada: 

coortPs de bocias recebem apolo do SEMARII atrands do disporbilzaç5o de tdcncos para as secreLorias eoeculivas e a cesslo do cspaco lisco para as reuni0es ordiruirios e oolroordin3ras, 

stuco em parcera comas Prefeturas Municpais o deslocamento dos membros. Duronle o anode 2015, foram roalizadas reunoeu em todos as Comutés do Bacia Hidrográfica. Os técocos do SE1 
IGARN e do Programa Agua para Todos parliciparam dos atividados do apoio. e importante lembrar que é ledo dioriomeole, de forma gradativa, toda moblizaçlo social dos membros, eope 
ebumeoto e arquivarnonto dos eupedientes demandados pelos Conhités do Ilacias Hidrogrdficas Estaduois. 

Variável 1.8. ComunicaçSo Social e Difuslo 

Aulaaoaliaç3o: 	 2 

rustom algurnas acaes do comuoicaç2o social e difus3o do inforuvaçoos em lemas afetos b gestOo do recursos hidricos, mat falta base ldcruica profissional e/ou planojamento para essas açdes. 

lastifica'tivos/Esclarecrnentos/Descrçlo do situaclo do variâvol avaliada: 

am rooluzadas oçOos do comunicaçlo social e difuslo em vários municipios do eslado, por domanda oopontanoo do alguns municipios, no Ombito do Programa Agua Nossa. 0 acosso 00550 Programa 

to ser leito atravds do link hltp://www.igarn.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRANlTEM&TARG2gg49&ACT&pAGEnOgpARM&t5Lnprogramas  

am realoadas ac8es do comunicaclo social e dufus3o no Dia Mundial do Agua, cujo Louisa era Agua e Desenvoloirnento Sustentavel otrands do realizaçlo do am sominaro tdcnico. 0 IGARN porticipou 

eoentos cam sugnuficatioa partcipaç8o popular tais coma a Festo do Boi e Feainha do Santana(em Caicd). Duranto 2015, em vários matdrias dxulgadax pela mida. a IGARN se fez presente para 

lorecer sobre a crise hidrica eas aç9es a serern dosenvolvidas no sentido de minmizar as eletos do longa estiagem pela quota estado vem passondo. 
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Programa de Conso!idaço do Pacto Nacional pela Gesto das Aguas - PROGESTAO  

VariveI 1.9. Capacitaco Setorial 

Autoavaliaclo: 

Exote prograrna de capacitaçlo em Ombto estaduai para temas aferos A gestlo de recursos hidricos, mas n3o é urn programa devidamente Iormaiizado, realizada de modo continua e baseado em 
estudos de determinação de dernandas (por exemplo, DWr(. 

Jussficativas/Csciareomentos/Descrjclo da situaç3o da vaoáuei avaiiada: 

Em 20150 IGARN eleborou, corn o apoio da Ag(enca Naoonal de Aguas, urn Progransa de Capacitaçlo a ncr impiernentado em 2016, no guai forum udentificadas as dernandas para o SINGERU, definuido a 
tpoioga da capacaaclo, a rnodaiidade, nürnero de vagas, carga hordria, cronograma de reahzaçlo e possiveis parceiros. 

Variáv& 1.10. ArticuIaco corn Setores Usuários e Transversa(s 

Autoavakaçlo: 	 2 

H6 algurna ar5culaç5o do poder pubhco corn os setores usuários e transversais. mas restnta as atiodades realizadas no ãmbto do Cons&ho Estadual, dos cornitds e de outros organisrnos colegiados de 
recursos hidricos (associaceses de usuários, assocoç(3es de acudes); 

Justificativas/Esclarecimentos/Descnc3o da situaç3o da varidvei avaliada: 

2015 o IGARN rnanteve a artcuIaç3o corn os setores usudnos de recursos hidricos nas aiocaçOes negociadas de água e em ac0es que dennandaram apoio operacional ( atividades de 
quant:dade e quahdade da ägua(, sendo importante ressaltar a apoio da ANA para essa artcuta53o. 

VariveI 2.1. Balanço Hidrico 

Autoavaiiaçäo: 	 2 

HS urn conheomento adequado das dernandas e das d:sponibil:dades hidricas sob dorninio estaduxi (Aguas superficiais e subterrineas) em aigurnas areas, per meio de estudos especificos ou pianos de 
recursos hidricos. 

lustlficatreas/Esciarecirnentos/Oescric3o da situaçlo da varidvei avaiiada: 

Esta recta n5o sofreu aiteracOes em rciaç3o an periiodo anterior. Aidrn do baianço hidrico disponivei no Piano Estadual de Recursos Hidricos - PERK, eiaborado em 1998, ha os estudos de balanços 

hidricos nos recentes docurnerrtos produzrdos para as Aguas subterrâneas da regilo rnetropoiitana de Natal, para o litoral forte e htorai sul; e para os pianos de bacia hidrográiica do ox Maxaranguape 
do rio lhranhas-Açu, 

A reu:sbo do PERK foi contratada peio Prograrna do Semidrido Potiguar. Entretanto, devido a adrian intercorréncias contratxais, o reiatório referente ao diagndstico previsto peios termos de referéncia 
cOo foi aprovado peix comisslo de flscallzaçlo do contruto. 

VariveI 2.2. DivisOo HidrogrMica 

Autouvaiiaçlo: 	 2 

Id urea d:vaio hdrogrdhca reconhecida e coufidnei, mas n3o fommalmente estabelecida (por lei, por decreto ox por resoiucbo do Conseiho Estadual). 

Justificativas/Esciarecimentos/Descricbo da situacbo da vari6vel avahada: 

o nivel adotado para esla vanduei, de acordo corn a forrnuldrio de mesas, aprovado pelo CONERH em reunibo reaiizada para avaliaçbo do primeiro periodo de certificacbo foi 3. A dinisbo hidrogrdlica fo 

estabeleuda a part.r do Piano Estadual de Recursos 1-lidricos elaborado em 1998. Esta divisbo estd consohdada, é utilizada para a gestbo dos recursos hidricos, e pode set acessada atravds do link 

mas nba estd estabetecida forrnaimente por Lei, decreto ou resoluçbo do CONERK. 
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Avatiaco das Metas de Gestão de Aguas no âmbito do Sstema Estadual 

WA. 
Programa de ConsoIidaço do Pacto Nacional pela Gesto das Aguas- PROGESTAO 

VariveI 2.3. Ptanejamento Estratégico Institucional 

Auonoahaç3o 	 2 

+ANA 

Ha urn pianejamento estratdgico aprovado para onientar as acôes da Adrninistração Pdblca (Secretaria e/ou Organismo Gestor) na gestlo do mecursos hidricos, man ainda hd oecessudade do criar e/ou 

apmrnomar on rostrumnemnios e condicOen puma sua efetna implementaçSo (indicadomes, metas, m000itomannenfo, agendas propostoas corn on setores usuarios e/ou tnamsvemsais(. 

Justificativas/Esclamecinientos/Descriç3o da situac3o da vaniávet avalada: 

Em 2015 foi elabomado urn piano de metas para o IGARN, compmeendendo a periodo de 2015-2019, ressaltando açPes cotdanas e propostas estruturantes para imstitucionaiizaclo e operaconalnaçlo do 

Orglo. 0 Piano de Metas do IGARN estd em conssonlncia com o Piano de Metas da SEMARH. importante ressaltar quo essas metas estlo corstempiadas tambdrn no PPA, elaborado em 2015, definidas 
por suns linhas de desemooivimeoto e corn a denida prenislo orçamentdria. 

VariveI 2.4. PIano Estadual de Recursos Hldricos 

Autoavaiaç3o: 	 I 
foote Piano Estadual do Recursos Hidricos aprovado pelo Conseiho Estadual, man anda ha necessidade de anuaiizacoes, mevisPes e/ou näo euistem instrumentos ou condrcSes para sua imnpiernentaçlo. 

Justiflcativas/Esciarecimentos/Oescnc3o da situaçlo da vaniavel avaliada: 

o Piano Estadual de Recursos Hidricos - PERH foi elabonado em 1998 e, portanto, encootnase dnsatualrado. A revis3o do PERK foi alvo de vdrias intercorrdncias, mesuitando na sua nio conciusbo. 

niaborado apenas o diagnéstico, cuo, neiatdrio final rIo foi aprovado pela comisslo de acornpanhannento don tmabaihos. 

Variável 2.5. PIanos de Baclas 

Autoavaiiaçbo: 	 2 

Aiguns comites estaduals ii  aprovamarn scm pianos de bacia. 

Justficafivas/Esciarecimentos/Descricbo da sitaaçbo da naribvei avatada: 

as bacon hidrogmdflcas estaduais, apenas a do rio Manaramguape possui piano de bacia. A bacia hidrográfica do rio Pimanhas-Açu, de bmbito fedemai, possui piano do bacia. 

elabomados Termos de Referenda para a contmataçao do piano de bacia do Apod-Mossord, porémn ate o mornento nbo foi possivel viabilizan mecursos para a sua euecuçbo. 

Variável 2.6. Enquadramento 

Autoanaiiaçlo: 	 I 

iustificativas/Esciamecimentos/oescmlçbo da situaçlo da naridvel avatiada: 

N3o foi comtempiada como meta do PROGESTAO para o Rio Gmande do Norte. 
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VariveJ 2.7. Estudos Especjais de Gest3o 

Autoaoaliaclo:  

Errrstern estudos especrars para alguns ternas de Interesse da gestäo en, nivel estadual, 0 esses estudos estäo atuohzados e s3o sufrcientes para orientar as acAes do gest.3o non aspectos par ole abordados. 

Justrfrcativas/Esclarccirnentos/Descri53o da situaç3o da varidvel avahada: 

Em novembro do 2035 for contratado pelo IGARN, corn recursos do IDEMA, a estudo do capacdado de suporto de 13 rosorvatdrios do estado. Na bblioteca digital da SEMARII est3o drsponiveis 
estudos financrados corn recursos do Prodgua, do Programa do Semuárrdo Potrguar - PIP e da AgOncia Nacional do Aguas. HS de ressaltar, tarnbdm, a produç3o cientifica das instituicdes de 
superIor, quo realizarn pesqursas e atrnrdudos vu area do gest3o do recursos hidricos, disponibilleando essas informaçoes 3 cornunidade ciontiflca e ao pdblico em geral 

VariAvel 2.8. Modelos e Sistemas de Suporte a Decis3o 

Autoaoalraçio: 	
[ 2  1 

Exrstorn srsternas e/ou modolos de suporte 3 decrs3o operacionais em drnbito estadual, mas sua utrlizaç2o 5 ainda relativaniente lirnitada 

us srsuaçao aa varravel avairada: 

partrr de 2015,0 setor do rnonrtoran,ento quantrtatrvo for transferido da SEMARU para o IGARN, e tern rnaetido o usa de urn rnodelo de sirnulação de esvaniamento de resor
-vatOrios. 

VariAvel 3.1, Base CartogrAfica 

Autoavaliaç3o: 	 I 
[arnIe urna area especrfrca prdprra, responsdvel pelo processarnenlo do dados georreferenciados e capar do realizar análise do conteuto geogrdfico pars gestäo de recursos hidricos, a qual drspde do urns 

base d:grtal em formato vetorrul para a gest3o de recursos hidricos, proueniento da vetorrzaç3o da cartografia sisternática (escalas de 1:1000 000 ate 125 000) produzida pelo IBGE ou DSG. 

............. 	 tuddu ua varravel avarrada: 

IGARN far uso debase drgrtal 1:100.000 em forrnato vetorral e rnatricial. Nd tarnbdm urn recorte da drea do litoral corn escala do 1:2000 aId 1:20 000. elaborado em 2007 

prevrs3o para rmplementaç3o de açoes que irrarn permrtrr o aporfercoamento da base cartogrduica, atrav6s do Cadastro Ambiental Rural - CAR, suportado pelo Ministdria do Meio An,bionte, nOo 
r concretreada em 2015 porquo 0 CAR tone o prazo do encerrarnento prorrogado ate rnaio de 2016. 

Varidvel 3.2. Cadastros de Ijsu3rjos e Infraestrutura 

Autoavaliaç3o: 	 I 
Eurste cadastro de usudrrcrs )< 20% do universo do usudrios cadastrados), eras n3o euiste cadastro do infraestrnrtura hidrica 

03 sntuaçao da vaniáoel avalrada: 

Desde 2013,0 estado adotou netegralmente a CNARH 3.0 para 0 cadastrarnento do usudrios outorgados ou corn dispensa do outorga. Quanto ao cadastro do infraestrutura hidrica, forarn entregues 
ANA on terrnos do referdncna para realnzaç3o do cadastro, strands de recursos do Interiguas.. A emprosa Geotecnique, contratada pela Agéncia Nacional de Aguas, roalrzou cnn 20150 cadastransevto 
algurns rosorsatririos do Rro Grando do Norto e ossas rnfomaçoes foram ropassadas ao IGARN. A SEMARH possui 0 cadastro das adutoras edo Canal do Patand 
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VariveI 3.3. Monitoramento Hidrometeorologico 

AutoavaIaç3o 	
[ 3  I 

Eonem rndes pluvomdtricas o flumoméuicas oporadas em ämb,to ostadual, prOpnas ou minus, bern como urn planejarnerrto para implantaçdo, 3rnpliaç3o e rnodornizucao demos rodos, ream a cobertural 
4 inferior a 30% da rede planejada. 

Jus.sdicatvas/sclarecirnentos/Doscricao da situaç0o do naridvel avaliada: 

0 rnolutoramento dos precipitaç3es consnua sendo real,zado pela EMPARN. A redo de monitorarnonto 4 cornposta par 200 pluviôrnetros distrbuidos em praticamente todos 
Os municipios do Rio 

do Norte. Ha tambdm a redo de mondoramento de nlvel do reservasOrio, instalada em 2015 pelo POP, nor 46 roservatórios montorados pelo IGARN. 

Variv& 3.4. Monitoramento de Qualidade de Agua 

Autoavaiiaçlo: 	 1 
urea redo de qualdade de dgua mant,da em 3mbto estadual corn objetivo de avaliaçäo de tenddncia, corn pelo menos 30% dos pontos provistos na Redo Nacional do Qualidade do 

3o conforme drotrizes e procedirnentos estabelocidos pelo Programa Nacional do Aualaç3o do Qualidado de Aguas (PNQA) e or dados gorados disporribilisados ao SNIRH. 

Justficaclvas/Esclarocimontos/Doscricao da situaç3o da varidvol analada: 

0 IGARN montora 113 pontos de Agua superficial e cerca de 100 pontos do 4gua sublerr3riea, atravds do Programa Agua Awl, suportado financeiramente polo IDEMA, corn a participaç3o do insttuiçOes 

do posqusa o ensirro e prestadores do serviços laboratorais. Man 4030% dos p00505 do rnonitoramento da Rode Nacional do Qualidado da Agua (inserida no Piano Nacional do Qualidade 43 Agua 43 

AgPncia Nacional do Aguas) 530 pontos em corvum corn a redo de monitoramento do Programa Agua Awl. S3o realizodas coletas para a andlise de parâmetros fisicos, quirnicos o bioldgicos, inclundo 
testes de ecotoxicidade edo rnacroinvertebrados, conforrno dernonstrado em an000. Tambdrn 0 feita a rnediç3o do 

vaz3o e do parOrnetros in loco corn sonda rnultiparamdtrica. Em 20150 IGARN firrnou a 
sua adesOo ao Programa de Estimulo 3 Dvulgaç3o do Dados do Qualidade do Agua - QSJAUAGUA, quo prorniard os estados por alcanco de mesas relacionadas ao rnonitorurnento e 3 dieulgaçOo do dados 
sobro a qualdado dos águas suporficias a Soda a socedado. Na hpdtose do serorn atingidas as motor anunis previstos, 

0 IGARN rocoberd rocursos da ordorn do R$ 334 000.00 (trouontos 0 trivIa e quatro red roas) duranto 5 anon. 0 contrato, provisto para nor assnado em novembro do 2015, (eve a assinatura adiada, pela ANA, para 2016 

Variáve( 3.5. Sistema de Informacäes 

Autoaoalaç3o: 	[3 J 

Fperm

itir
torn nforrnaçoes sabre rocursos hidricos Organizadas e sistornatizadas em bancos do dados, born corno forranlental computacional quo permita acossi-las e analisd-las em sou conjunto do forrn 

sua utdzuçäo nos processor administrativos, gerenciais Ode rogulaç3o do uso da água. 

---•-•- ' --'"'" ,' r..5dvUduuruaçao oa variavol avaliada: 

[astern inforinacdos roforonte a outorgas, disponsas do outorgas o lconças de obra fvdrdalica organizadas atravds do aplicativo Excel. Tambdrn existem as inforrnac3os do rnorntorarnento qualtativo 

superficial e subterrOneo inserdas no sisterna quo gorencia as amostras do Programa Agua Azul, hospodado no servidor da UPRN, visto quo a rnesma 4 orna dan entidados participantos do convdnlo doste 
Programa. 

Variável 3.6. Pesquisa, Oesersvolvimento e Inovaç3o 

Autoavalioç3o 	I 	I 
Eastern algumas açhos financiadus e/ou promovidas no árnbto do sistema estadual do goronciarnento do rocursos hidricos, voltodas 3 posquisa cienlifica 

0 ao desenvolvirnonto tocnológico do sou 
intorosso 5535 ossas s3o 030 fazom parse do urn piano ou prograrna rnais arnplo o estruturado. 

'""r'nnos,oscrçuo aa SituacaO 03 naravol avaliada: 

urravos 00 
apoo nor programas Irnancrodos pelo Bunco Mundol, tern promovido osludos quo atondarn as dernandas da sociedade ear necossidados dos 6rg3os. Urn 

35 nsttucôos do onsno 0 pesqusa, atuantes no Ro Grande do Norte, na area da gest3o dos recursos hidricos, idontificou alguns ostudos e posquisas na area. 
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Vari6vel 4.1. Outorga de direito de uso 

Aotoavalioçlo: 

is 
em.sslo do outorga do doerto de recursos hidricos para captaclo de água, bern con,o paro laxcarnerrto do etlooxtes, tendo sido outorgados aId 15% do uxiverso do usudrios 

............."n. .5dxuaurLuaçao 00 varlavel av00000: 

S outorga do durmto de uso dos recursos hidrucos para captaçlo de dgua e lançamento de efluentes em rios perenes tern sudo emiSda desde 1996. Atci o momento forani enlOidas cerco do 
,ara duferentes usos do dgua, Incluindo o consumo humano, irrigoçlo, inddstria, dentre outros. 

VariveI 4.2. Fiscalizaçgo 

Autoavaliaçlo 

4.3 l'uscaluzaclo dos usultuos outorgados atreladas ao processo do regutanzaçao do uso do .3gua (cadastraunento, outorga), rnas nAct h3 estrutura especifica para desenvolvirnenco dat açOos do flscalizacbo. 

1-1 .. 	fu 	rnuunerrcos/Luescruflao oa sutuaçbo do varilnel avaluada: 

o IGARN, fiscaluiDu 229 utuiruos de dgua. Destes, 55 buscarom a regularizaçbo jonto ao Inttifuto, 111 aunda n5o ye regulorizou e 13 possuom processo em andlise ou cont peoddncios Dove seu 
que 0 IGARN nba conta corn todo o aparato legal para eoecuçbo dessa ativudado, fazendo 0 uso apenas do auto de infraçbo. Algumas açdes de fiscalizaçbo forarn roalitadas em parceria corn 

Varthvel 4.3. Cobrança 

Autoavaliaclo: 

auuvaxrnscuarecumextosluescnçoo cia sutuoçbo do vari3vel aval,ada: 

Nba foi cxeteroplada coma recta do PROGESTAO para a Rio Grende do Norte. 

VarjveI 4.4. Sustentabjljdade Financeira do Sistema de Gestão 

Autoavaluaçbo: 	Liii1 
sistema ostodual de recursos hidrucos duspcie do foxtes prdprios de arrecodaçbo (cx.: cobranca polo uso do dgua, cobranco pot servicou de bgua bruta, rnultas, texas, ernolumenlos. etc ), mat ext 

urrecadaçbo reprosevia mexos do 20% dos recursos financoiros necessdrios para garaxtir a sua susteotabilidade firuancoura 

uuuuuucosrvas/tscuarecumontos/oescrucbo do situaçbo do varidvel avaliada: 

Pore quo sejam umplemovtodas as fovtes de arrecadaçbo previstas 00 vivel 2, fat-se necessdria a ouitténcia do aflarato legal para vuobilizar o sistema. Tarnbdm ci vecessdria a irnptaxtacbo do cobr 
embora essa varuavel ala toxha sudo conteniplada dontre as rnetas do Progestbo S cipoca do avaliacbo do tipologia no qual o IGARN seria enquadrodo, em (undo cia ausdxcia de instrumentos 
regulamentam a cobravça pelo uso dos recursos hidricos ea oporocionahzaçbo do FUNERH. 
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Variáv'eI 4.5. Inrraestrutura Hidrica 

Autoavaliaç3o: 	[i1 
A drea de tocursos hidrrcos tern razoável partrcrpaç.3o e infludncia na gestlo de infraestrutura hidrica (planejarnento do obrs, adrninistraçlo, maoutençao, operaç3o), PSo restrita apenas aos aspiI 
regulatdros bdsrcos )autorizacaos, outorgas, etc.), rondo responsdnel pela defirnçao do norrnas gerais, manuals, modos operacionais, modelos de eoecucao de obras. 

Justulicatrnas/Esclarecimentos/oescrjcbo da situacbo da varidvel avaIiada 

A SEMARH é responsdvel pela elaboracbo e execuç.Oo de projetos de infraestrutura hidrica, i cluindo a recuperaçao de resevvatóros. 

Varive) 4.6, Gesto e Contro)e de Eventos Criticos 

Autoavaliaçbo: 	 2 

I infraestrutura e procedrmentos unstituldos para monrtoramento de eventos criticos, rnas ainda nba ha planejamento e eoecuçbo de aç8es de controle e mitigaçbo dos efeitos de eventos hrdrolögicr 
tremor. 

.............r..uaurrudçau OS vorlavel avaIraaa: 

A Salade Situação, instalada pela ANA na sede da SEMARH, dosempenha a gestbo e controle de eventos criticos. Para tanto, acompanha o desenipenho e operacbo das plataforrnas de coleta de dados e] 
emite boletins di3rios. 

VariveI 4.7. Fundo Estadual de Recursos Hidrjcos 

Autoaoaliaçbo: 	L 	I 
rote Fundo Estadual de Recursos Hidruco prevrsto em lei, ij denrdamento regulamentado e operando regularmerrte, mar a aplicaçbo dot seus recursos ainda 030 estd devidamente articulada corn 
rmars processos e instrumentos do gestbo sob respoosabilidade do sistenla estadual de recursos hidricos. 

vcucruçau us srruaçao oa narranel analiada: 

o Decreto no 13.836, dell do marco do 1998 regularnenta 0 Fundo Estadual do Recursos llidrrcos, 
03 de Janorro de 2013,4 necessário urn 0000 decreto do regulamentaçao do FUNERH. 

VariveI 4.8. Programas Indutores 

Autoanaliaçbo: 	[ 

08 siruaçao oa varlanel avaliada: 

Wo for definida como meta do PROGESTAO para 0 Rio Grando do Norte. 

pela Ic, 6.908 de 01 de julho de 1996. Entretanto, corn o advento do novo arcabouço 
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