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SECRETARIA DO BAH1& MEIO AMBIENTE 

GOVERNO DO ESTADO 

Salvador, 28 de marco de 2016 

OfIcio DIRAG JS N° 000963/2016 
Ref.: Envio do RelatOrio Progestão 2015, referente ao atendimento das metas de 

cooperação federativa estabelecidas para o estado no ano de 2015, 
devidamente acompanhado de informacoes sobre a aplicaçao dos recursos do 
Programa no estado ate dezembro de 2015. 

Senhor Superintendente, 

Em atendimento ao Contrato Progestao no 033/ANA/2013 e a Resoluçào ANA n° 
1485/2013, estamos encaminhando o RelatOrio Progestao 2015, para fins de verificaçao do 
atendimento das metas de Cooperaçao Federativa estabelecdas no anexo do contrato 
supracitado e detaihadas nos informes do Progestão enviados em 2015. 

Atenciosamente, 

runo Jardim da Silva 
Diretor 
Diretoria de Aguas 

Divisâo do Protocolo e Expediço 
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Agncia NacQna e Aauas 

urn0. Sr. 
Humberto Cardoso Goncalves 
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerencianiento de Recursos Hidricos 
Agência Nacional de Aguas - ANA 
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Apresentacão 

0 Estado da Bahia aderiu ao Pacto Nacional pela Gesto das Aguas no inIcio de 2014, por 

rneio do Decreto 0 14.955/2014. Segundo o decreto, a responsabilidade pela coordenaco das 

açöes destinadas a implementaço do Pacto cabe a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

HIdricos - SEMA. Enquanto que a responsabilidade pela execuco das metas constantes no pacto 

fica sob responsabilidade do Instituto de Meio Ambiente e Recursos HIdricos - INEMA, autarquia 

vinculada a SEMA. 

Em virtude da execuco do decreto, foi celebrado em 29 de julho de 2014, entre a ANA e o 

Estado da Bahia, o contrato n2  033/2014 que estabelece metas de gerenciamento de recursos 

hIdricos no âmbito do Progestho. Os gestores desse contrato em âmbito estadual sao, o Secretário 

de Meio Ambiente e Recursos HIdricos, Sr. Eugênio Spengler e a Diretora Geral do INEMA Sra. 

Marcia Cristina Telles de Araujo Lima. 

Nesse ano de 2015, o Estado da Bahia esteve no terceiro perlodo de certificaço e se 

esforcou para atender no so as metas deste perlodo, mas também algumas pendências do 

perIodo anterior. Como o Estado no havia cumprido a meta federativa 1.1 - Integraçào dos dados 

de usuários de recursos hIdricos, no segundo perIodo de certificaço, foi necessário urn esforço 

major para a Bahia atender a meta no atual perlodo, e para tanto, foi realizada urna campanha 

massiva para cadastramento de usuários de recursos hIdricos regularizados e inserço dos dados 

no banco de dados do CNARH. 

Iniciou-se em 2015 também urna discusso intersetorial interna do INEMA corn o objetivo 

de adequar as informacöes e disponibilização dos dados no Manual de Operaço da Sala de 

Situaço que levou o órgo a nao receber, na totalidade, a certificaco referente a meta federativa 

1.4 - Prevenço de Eventos HidrolOgicos CrIticos. Corno resultado dessa discussäo, a Bahia 

atualizou seu Manual de Operaço da Sala de Situaco, integrando agora as questOes relativas a 

avaliaço e monitorarnento dos reservatórios do estado, e o enviou a Agência Nacional de Aguas. 

Corn relaço as Metas Estaduais, o Conseiho Estadual de Recursos HIdricos - CONERH foi 

renovado para o perIodo 2016/2018, tendo sua primeira Plenaria do ano corrida no dia 22 de 

marco corn pauta ünica: Posse dos novos membros do CONERH. Na mesma ficou definida para o 

dia 19 de abril uma Plenária, corn a seguinte pauta: Avaliaço e Defiberação do RelatOrio de 

Autoavaliaçao das Metas Estaduais do Progestho 2015; Apresentaçäo das Metas Federais; e 

Planejamento para o Acompanhamento do Perlodo de Avaliaco 2016. Após o posicionarnento do 

Conselho o Relatório de Autoavaliaço das Metas Estaduais do Progestho 2015, será encaminhado 

a ANA para cornpor o processo avaliativo das metas do Estado. 



Metas de Cooperação Federativa 

META 1.1 - INTEGRAçAO DOS DADOS DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS 

Encaminharnos por rneio de arquivo digital o Anexo 1 - Listas dos usuários inseridos no CNARH, referentes 

as planilhas: 

- Lista 1 dos usurios inseridos no CNARH que foram regularizados pelo estado ate 2014; 

Lista 2 dos usuários inseridos no CNARH que foram regularizados pelo estado em 2015; 

A lista 1 informa que, ate o dia 29 de jarieiro de 2015, foram inseridos no CNARH os dados de 2.083 

cadastros de usurios regularizados contidos em 1.676 atos de regularizaco em urn universo de 1.676 atos 

de regularizacão concedidos no perfodo de 2011 a 2014, urna vez que urn ünico ato pode contemplar mais 

de urn ponto de interferência. Portanto, foram inseridos no CNARH os dados de 100% dos usuários 

regularizados ate 2014. 

A lista 2 informa que, ate o dia 29 de janeiro de 2015, foram inseridos no CNARH os dados de 773 cadastros 

de usuários regularizados contidos em 505 atos de regularizaco em urn universo de 505 atos de 

regularizacäo concedidos no ano de 2015, urna vez que urn tnico ato pode conternplar mais de urn ponto 

de interferência. Portanto, foram inseridos no CNARH os dados de 100% dos usuários regularizados no 

ano de 2015. 
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META 1.2— COMPARTILHAMENTO DE INF0RMAc6Es SOBRE AGUAS SUBTERRANEAS 

Encaminhamos, por melo de arquivo digital o anexo 2, referente a planilha contendo os dados adicionais de 

605 cadastros de usuários de águas subterrâneas contidos em 600 atos de regularizaçao concedidos no 

perlodo de 2011 a 2015. 0 nümero de cadastros é superior ao de atos de regularizacao devido ao fato de 

que este pode conter mais de urn ponto de interferência. Os dados apresentados para comprovacao desta 

meta foram aqueles inseridos ate a data de 21 de marco de 2016. 



META 1.3 - CONTRIBUIcAO PARA DIFUSAO DO CONHECIMENTO 

Encaminhamos o Anexo 3 referente ao comprovante de envio das informaçöes requeridas sobre a situaco 

da gesto das águas para subsidiar o Relatório "Conjuntura dos Recursos HIdricos" eriviadas em 29 de 

outubro de 2015. 



META 1.4 - PREVENcAO DE EVENTOS HIDROLOGICOS CRITICOS 

Encaminhamos o Anexo 4 referente ao Relatório de Consolidacão dos Boletins Dirios da Sala de Situaçâo, 

contendo o riodelo dos boletins que foram produzidos durante o ano de 2015, a indicaco da quantidade 

de dias de produco dos boetim, e a indicaço dos websites em que eles foram pubicados e dos órgos 

que os receberam. 



META 1.5 - ATUAcAO PARA SEGURANA DE BARRAGENS 

Encaminhamos o Anexo 5 referente ao comprovante de resposta da entrevista "Formuário para as 
Entidades Fiscalizadoras de Seguranca de Barragens (conforme Lei 12.334/2010) - Relatório de Seguranca 

de barragens - 2015" 
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Aplicaçâo dos Recursos do Progestão ate dezembro de 2015 

Encaminhamos o Anexo 6 referente a Aplicacao dos Recursos Financefros do Progestao, corn o intuito de 

informar sabre a aplicacão dos recursos do Progestão transferidos ao estado ate dezembro de 2015, 

especificando as valores gastos, transferidos e o sado dos recursos Progestâo no ano. 
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Anexos 

Anexo 1 - Listas dos usurios inseridos no CNARH 

Anexo 2 - Lista de cadastros de usuários de águas subterrâneas 

Anexo 3 - Comprovante de envio das informacOes para o Relatório de Conjuntura dos Recursos HIdricos 

Anexo 4 - Relatório de consoIidaço dos boletins diários da sala de situaco 

Anexo 5 - Comprovante de resposta da entrevista para o Relatório de Seguranca de Barragens 2015 

Anexo 6 - Planilha ApIicaco dos Recursos Financeiros do Progestho - BAHIA 


