
Formulário de Autoavaliação 

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas · PROGESTÃO 

1) Identificação 

Entidade Estadual !secretaria dt Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade • SCMAS 

Rtpresentante Leaal 'luiz rernandts Rocha 

Conselho fstaduat ieonstlho hlldu•I de Recursos H'dncos 

Representante Lec•HLUtz Fern1indes R<Kh1 

Decreto Est1duatl ._886-__ 2_o_u ___________________ __, 

Periodo de Aval1a(Jo ~ 

2) Informações Gerais 

04S/AN~2014 

~ANA 

O presente formulário tem Por objetivo permitir que as entidades estaduais possam reahtar o processo de autoavaliação das variáveis de sestlo d1t ~auas em nlvel estadual, o que 

stt;I •ubsld10 paro a certificaçJo das metas estabelecidas no ãmb1to do Programa de Consolld1çJo do Pacto Nacional pela Gestão das Aauas • PROGCSTÃO, observados os requisitos e 
as condlçoo aerals do regulamento do Progroma (ResoluçJo li.NA 379, de 21 de mar(o de 2013) tos n1vo1s de exigência definidos no li.nexo IV dos rupectovos contratos 

O fonnol•rio de autoaviiliaç:Jo deverâ ,,., wbmet1do; aprovação pe_k> Conselho Estadual de RHUJSOS t-ttdr.cos ou entidade qU2 exercer fuf\Çlo corrtspc>ndtntt Após aprovadas, 
todas .s ~nilhas de a'V'1iaçJo (P&s l • 8) de~rlo 1er rubnc..acbs e a ~aniln. f1~I (Rtturno) dt-vtra ser n.s.inada pelos reprt~ntanttS lf-&11s d• (nttdlde Estadua. e do Conselho 

lst~du•1 de Recul'SOS HfdrtCOs ou. tm sua 1ustnci1. pel• enticJ.de colegiada que extrcer funçlo correspondente . 

Apôs aprovação pelo Conselho fst1du1I, o Formul1no dev•damente as.smido dever~ Hr enum•nt'Lldo por corre~ à ANA no segu1ntt tndereço· 

ANA · 11.1~nc1• N>cional de Aauu 
Sotor Policial Sul, Área S, Quadra 3, Blocos 8, L e M 

CEP 70610·200, Brasília · DF 

3) Instruções para preenchimento 

O preench+mento dais informações d~r~ nr rt1l1udo pe~ entidade responu~I ptl1 1mpltment1çJo do Pacto acima ldent1f1ud1, conforme du1,nado pelo Decreto EstadU"ll 

t1ptt1f1co que ttua da adeUo \'Olunt.ir11 do estado ao P1cto. 

O lormuUno de autoav.t~a(ào <ontem 10 plandhas, sendo 1 planilha destonada 1 !Mntofoc•(lo e lnstru(lies (Inicial), 8 plan~has r•se~du i aval~Jo das vanavetS de gestlo quo 

determ.n- o alcarice das metas .,.,belecldas (P&S 1 a 81. e 1 planJha q~ •present• o resumo cerol cl• avauçJo realuada (Resumo). 

Nas planilhas reservadas a avaliaçJo das vanttvers dl' 1est:lo (Pgs. l a 8), deverJo ser avaliadas. obr11.itonamente. todas as varl~\lf:iS selec10f\adas para rtaluaçJo do processo de 
urt1flcaçJo, constantes do Ane)(O IV do Contrato PROGESTÃO. Para tanto.Inicialmente devera sf'r selecionado o nível correspendente; slh.1açJo da van~vel de gesUo no perlodo 
avaliado e. em s.egu1da. apres,ni.du, no campo próprio, justif1catlvas e outras iníormaç6ts para descrn;ão objet1v11 da var1~vel em questlo (m•iomo de lOOOuracteru). 

A •vallaçJo de variáveis não selecionado ê lacullatlva, e não terá efeitos para nns de determlnaçlo do alcance das metas e sJ•bolecldas no Controlo PROGES'TÃO. 



Formulário de Autoavaliação 

AvaliaçJo das Metas de Gestão de Á&uas no âmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestlo das Águas - PROGESTÃO 

Variável 1.1. Organlzaçlo lnstltuelonal do Sistema de GesUo 

Autoavaliação 

~ANA 

2016 

Tem alguma área da Adminls"•çlo Públl(:a atuando n• 1es1Jo de recursos hidncos, a qujl encon1r1·se r-1zo~velmente enrutur1d1. sem c:onfhtos com obras, atstJo 1mb11ntal ou com os setores 
USU,flOS. 

ASeuet1ria deú:wôo de M1t0Atnbtnte e SUstet'ltl~~ · SI.MAS~ 00flio1estoi de- recunos hadricosno Pari, encontra-se bem fftrut\orid. e NoaprH.tnt1<ocl'l.it01com 1ctstJo.amblental, com 
os setorn i..sujnos ou com ot>ras 

Variável 1.2. Oraanlsmo(s) Coordenador/Gestor 

A.ut~•'i<IÇ.Jo· CD 

" 

Os Organismos Coordtnad°' 1 Gestor existem e slo uma mutN entidade. <1ue está ple~n'ltntt tstrutunda {cbspões dos rec:urios m1ttr1ais e huma.nos ntctH4~1os) 1 optnnte (todH •tnbul(6es 
institucionais são executadas nt1sfatori1meote) 

Just1flcadvas/[sc:larecimtntos/OescriçSo da sltuaçJo d.t 111rii'ltl •Y•ll.\da 

A Sttfetari.t de Esudo de Meio Ambiente t SUSlent.tb hd.tde (SEMAS/PA~ é o ora~o responU\ltl ~la &tsUio ôe recu:r50S h1dnc.os no En.tdo do Par~. t. por meio dl Secr,tana Adjul\ta de GestJo de 
Rocursos Hidr0c:os, ltm a funçJo d• coonl..,.,r • >mple.,,.ntaçSo do Pol•t>co Esto<l\l•I d• lt«llBOS Hodocos (~i nt 6.381/2001), ""d>1nte • 1mplaimção dos ot'Strumontos de 1estJo nelo P<OYtstos, d• 
modo a substd1ar a tornad1 de mtd1~s Ql.te penn.tJl'ft 1 cenlo IT\llS tr-1nspirente e os uSOi ~1pkrs dl.s qu.as.. A SEMAS d11pO.t ôt rKurSOI ma~oaa e hum.l"tOS NCt:ü.tnos. ~l:m de- execut.tr s~s 
atrlbuiç6ts saldf1tontmenct 

Variável 1.3. Gestlo de Proceuos 

O orcanismo gHtOt dtlp6t dt procn.sos 1erenoa1s e -4m1"' strUNOS com fluxo e proc~~tos ~m nt.a!>e-.ec•dos (normas. Nnu.a s. r01•N.s ~.ICle)ftllS) Plf"I e.t<UÇJo de afg'1mas de" 11J.t\ 
1tnbu1çõts inst1tuc.on11s 

Ju.st1fluwas/Esd1rec1mentos/OescNçSo da shuaçlo da varl.avel aval1~dai 

A SEM.AS dispõe de ,:u·oceuos aerencl1!$ e idminlstr1tlvos com fluwo e procedimento$ ~m tst1bele<ldos (OO$Sui normas, manu1I dt: outor91 e l'Ot•nas operacionais) p1r1 a execução da maioria de suas 
atribuições. 

Varl,vel 1.4. Arcabouço Leaal 

Autoavaílação· CD 

O estado do P1r1 conli com a lei 6.381/2001 que dispõe Sobre• Politlu E.st.ldual de Rt<uflOl H ''l(os, 1on}t:tu1 o s:sttma de Gerrnci.ame:nto de Recursos H'dnCO'j e d• outras prov'dfnciu, bem tomo 1 
ma•or parte dos dispositivos le111s se enc;ontram recularnentados atravfs de leis, decretos, lnStl'uções rlQrnwtrvu e rnoluçõe~ do Cons.elho Estadual de. Recursos Hldrlcos 



Formulário de Autoavaliação 

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO 

Variável 1.5. Conselho Estadual d e Recursos Hidricos 

Autoava1iiçlo: 

~ANA 

2016 

Existe C.ons~lho constituído e atuante n.a gestão de águas (diversas resotuções1 moções e ootras dec:•sões tomadas) e func:iontmdo em condlç&s adequadas {teuniões periódicas, comparetlmento 
satisfatórios dos 5-eUS membros). 

Jusüf,cativas/Esdareclmentos/Oescr~3o da siruaçJo da variável avaliada: 

Existe Conselho Estadual de RecursM Híd ricos constrtuido desde 2008, com dlvérSaJ r-esohJÇÕM, moç&!s ~ outras dec1s6M tomadas. Funoona em cond ições adequJdais, com reuniões periódicas e 

comparecimento sattsfatórto dos seus membros tanto em reuniõe.s plenánas como de suas Câmara.s Técnk.as. 

Variável 1.6. Comitês de Bacias e Organismos Colegiados 

Autoavallaç.Jo: 

Não txlstem comitês estaduais de ~das Instalados, nem organismos coteglados de rectirsos hídritos {associ~es de usuários. associações de açudes}. 

Justlficnlvu/Eselar&imemos/Desuiçlo d;a s1tuaç~o da variável avaliada: 

Ainda não existem comitês de bacias instalados no esti<k>. 

Variável 1.7. Agências de Água e Entidades Oelegatârias 

Autoavallaça:o: 

Justific.ativas/Estl•reclmentos/Dewição di situação da vanável avaliada: 

Variável 1.8. Comunicação Social e Difusão 

Autoaval ação: CCJ 
E>tlstem algumas açõecs de eomuntca-ç.ão social e difusão de 1nformaçõts em temas afetos à gestJo de recursos hldricos, mas falta base tétniu profiuk>nal e/ou planejamento para esus ações. 

b'istem algum1s ações de comunicaçlosoclal e d1fus.iode lnformaçôes sobre temas, relacionados à g~stão de recursos hídricos c:omo em eventos de Educação Ambicnu l c:om roe.o em GIRH, apacnação 
em GIRH, semlnârios, ttc-, A SEMAS conta como uma Assessorra de Comunicação e um S•te (www.scmas.pa.gov.bf) e desde 2014 entrou no ar o Portal do Sistema Es~duaf de lnforma.;:~s sobre 
Reeursos Hídrfcos {sclrh.semas.pa.gov.br). No ~tanto, alnd:a carecemos um planejamento oara que ess•s ações tenham um altante ilinda maior. 



Formulário de Autoavaliação 

Avaliação du M etas de Gestão de Aguas no ãmbito do Sistema Estadual 

Proerama de Con.solidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas· PROGESTÃO 

Variável 1.9. CapacitaçJo Setorial 

Aut~.1r .içlo C[J 

~ANA 

2016 

Ex•ste- P'Cll'll'N dt t1p.1c1t~ t'TI imbeto ut1ou1t para tem.as afetos à gestJo de rttu~os hidri<-M., ~IS l\lo f um P'OI'ª""' c:Jtvi41mentt fo,,n1l•ildo. rt1!1ado ôe modo continuo e t>..seado em 
rstudos de detomuruiçJo dt dttNnd•s (por •'"mplo, DNTJ. 

A Políuc1 Est.clu1I dt Recursos Hldrlcos do Estado do Pu' tem entre stiu d1rttn1es "a exec:uçJo e manotencJo de c1mp1nh.H edut1t1VH visando~ c011sc1ent1uçlo ~ SO<:iedade para a ut1LzaçJ.o 
racionat de recursos hldrlcos", e entre ~eus instrumentos a capacitação, desenvoMmento tect1ologtco e educ~çJo ambiental. Dentro dtss1 peupettrva • Ou·et0t1a de RecurS01 Hidricos busa des.e~r 

um Pro1r•m.a de Senslblh1-1çlo • Mobtu1aÇ10 Social pelas Águas aliado a um Prograrra de capacitação e Eduuçlo Ambiental pelu Á1uas p~u1 proflssloni11s da jrea de r&ursos hidricos e correlatas, para 
usv:,r1os de recursos hkfrlcos e• sodtdadt. No ent1nto esses programas nJo são devidamente form111udos e tio pouco bHHdos em estudos de dtttrmi,,1ç3o de defl\andas 

Variável 1.10. Artlculaçlo com Setores Usu,rlos e Transversais 

Aut01v1111çlo D=i 
H• um1 ad~u•cU 1rtteu11çlo do poder publico com os setores usu.1nos e transverQ\S, nlo restnta ~s auvidldes re1•1tldl.S no imb1to do Con.s.tll\o Est.dual, dos çam•tff e de outros organ smos 
cole1J1dos de rtcurs.oJ hldncos {1JS.OCl1Ç6ts de us.~r,os., .1uoeiações. d~ içudes); • 

Varlâvel 2.1. Balanço Hídrico 

Auto.v1li1ç.Jo C[J 
H~ um conhetimtnto MttQuado dH demi1ndas 1 das dispoolbil•dades hldricas sob domfnio e :n1du.al (•&u .. s superf1ci1ls f 1ubttrr.antu} tm alcuma.s írus, PO< meio de estudos espedf.cos ou planos de 
recuu.os hídru:os 

Em 2016. 1 SEMAS/DIRCH/DIMCH otu•ll1ou o balanço hldnco Quantitato\IO da Bacia Hídroerâfka do Rio ltaco1unas (BHRI). rHll11do pela primeira voz em 2015. A BHRI e&tá situada no sudeste do Emdo 
do Pari e lnsenda na Sub·Re&IJo Hldro1rifica lt•c.lúnas, uma dn unidades h;drográfi,as de pl.aneJaimento deflnldH pela Rt1oluçlo n•04/2008 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O estudo 
b1seou·st tm lnr0<m~6ts contldlS no realstro de outorgas da S[MA.S/OIREH. Os fe5uh•dos deste estudo repre51nt1m um d111nôstko slmpllflado d1 dlsponibllidiad1 hídrica e das principais finalidades 
de uso dos recur10s hiducos na 8HRl, ltvando em consideraçJoo total de vsuirios o;.itorgados na ba.c:i-1 ReuaUa-s.e que Hll ~ IPf'nai um ufotço 1ntel1t para ampliar o conhecimento wbre IS demandas 
e di.sponlb1ljd1des hidr1C1s das bidas hidtotráflc.u do Est1do e que um estudo mais abranaente e detialhaôo esti contemplado no escopo de dcseovotv1mento e imp1antaçJo de um sistema dé 
1erer.clamento de rtcurso1 hkfrreot no p.,,, o qual HI; ob1eto dit hcitação promovida pela S.EMAS 111\da no primeiro HMtStte de 2017, 

VarUvel 2.2. OlvlsJo Hldrocrjfíca 

Auto.val•IÇ.Jo D=i 

A Rt..,,..çJo do Q>n~ll>o Esad\111 dt ~<cu<s01 Hidncoo "' 04 dt 03/09/2008 ,..,.ttuiu • dtl~ • codofícoçJo ••• ~ .. t.dr..,.foc,,. do Esi.do do Por' En• Re~Jo dMdt o emdo em 7 R~• 
Hdroc,..fJC.as e dff1t'lt 26 wbottc~s htd1oer,af1os ou Un~i. Htdtogr.ificas de P&aMJ.ament.O 



Formulário de Autoavaliaç.ão 

Avalíação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO 

Variável 2.3. Planejamento Est ratégico Institucional 

Autoavaliação: 

Não tl.i um planejamento estratégico aprovado para orientar a.s ações da Admm•stnJção Púbhtf (Sec.retaria e/ou Organismo Gestor) na gestJo de recursos hídrico1. 

Justifkatlvas/Esclareclmentos/Descriçlo da sjtuaçao da variável avaliada: 

Aindi n.lo llá um planejamento estrit~alco aprovado pttra orlenur i$ açõe.s da Admmlstraçlo Públic;a na gestJo de recursos hídfieos. 

Variável 2.4. Plano Estadual de Recursos Hídricos 

Autoavafiaç.1io: 

Não tlOSte Plano Estadual de Recursos Hk:Jricos, mas ex,nem atguM esludos que permitem algum fllvel de p'anejamento em ~mblto estadual. 

Junlf1u!Jvu/Esel.ucclmcmos/Ocsuiçlo da situ~cJo da van9vcl ~valiada• 

~ANA 

2016 

Airlda n~o hi Plaoo Estiduil de Recursos Hidricos elabo<ido. Por qutro lado, o Plano Estritêalto de Recursos Hldrlcos dos Afluentes di Margem orrt'ita do Rio Amazonas (PUU+MDA) e o Plano 
Est~téglco de Recursos Hídricos di 8acii Hidrogrific• dos Rios Tocantins e AfiJguali ilbrangetn a ma;or parte do tefrít6no pafaenseo o que permite algum nNel de planejamento no ãmbito estadual. Por 
outro lado, o Plano Estadual de Recursos Hidrlcos d~r' ser objt-to de llcitaçJo no ano de 20 11. 

Var1ável 2.5. Planos de Bacias 

Autoaval ação; 

Justificatlvas/Esc.tarecimentos/OescrjçJo di situa~o di variível avaliada: 

Variável 2.6. Enquadramento 

Justifitativu/Esclaredmentos/Descrlç.ão da .situação da vanAvel avallada· 



Formulário de Autoavaliação 

Avaliaç.ão das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO 

Variável 2.7. Estudos Especiais de Gestão 

Autoavaltaçlo: 

Justlfitatlvas/Esdarecimentos/DeKrlção da sítuaç~o da variável avaliada: 

Variável 2.8. Modelos e Sistemas de Suporte à Oecl53o 

Autoavallaçio: 

hlste<n sistemas e/ou modelos de suporte à decis3o operacionais em imb1to estadual, ma1 sua utilização ê a ioda relativamente !fmitada. 

Justificativas/Csclarecimentos/Des<rlç,So da situação da variável avaliada: 

Existe modélo de suporte a decls$o me àmbito est•dual. mui utllíZição do mesmo se limrti •s decisões relativas às outorgas de âgua superficial. 

Variável 3.1. Base CartogrMlca 

Autoaval.açSo: 

~ANA 

2016 

Exlste uma área espedftca própria, responsável pelo proc:euamento de dados georreferenc,ados e a.paz de reahtar análise do contexto geogrãfko para gestão de fewrws hidrH:;os, a qual dispõe de 
uma base digital em formato vetorial para a gestJo de recursos hidrkos, proveniente da vetomação da canografü1 iístemãtlca {escalas de 1:1,000.000 até 1:25.000) produzida pelo ISGE ou DSG. 

Justificativas/Esciarecimentos/Oesc6ção d.1 situaç.lo da varl~vel avaliada: 

Eldste uma ~rea pcôpri• respon~vel pelo processamento de dados georreferenciados e apaz. de realiZ1r aNhse do contexto geográfico para a gestão de recursos hidricos, a qual conta com uma base 
digital nos formatos vetorial e matricial nas esal .. 1:1.000000até1:25.000(IBGE e DSG). 

Varlável 3.2. Cadastros de Usuários e Infraestrutura 

Auto.avallaçJo: 

Eltiste cada.suo de u.suârios (< 20% do unwerso de usuANos ~datttados), mas não elCl~te c.:adastro dt! lnfr-aêsttutura hídnca. 

Justificatlvas/Esdaredmento.s/Des.crição da .s.1tu.aç1o da variável avaliada: 

Há cadastrp de usu~rfos de recursos tiídricos com mais de 20% dos usuârios regularizados. Há cadastro pardal de infraestrutura hídrica. 



Formulário de Autoavaliação 

Avalíação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas· PROGESTÃO 

Variável 3.3. Monitoramento Hidrometeorológico 

.ANA 

2016 

(>1lstem redes pluviométricas I! fluvlométrieM operadas em 3mblto estadúal, próprias ou mistas, bem como um pfant!jamento pira lmpfantaçào, ilmpl1ação e modernização dessas redes, ma.s a 
cobertura é infer1or a 30% da rede planejada. 

Justiflcatlva.s/Esdatecimentos/Oestrição da situaçlo da variável avaliada; 

Desdo o ano dt? 2012 houve campanh.u de campo p.1r. í!'sMtt.ç.Jo e modcrnlz;içJo dto. PCO's hJdrológk~s com as equipes di CPRM, SEMAS·PA e ANA. Atualmente todas n estações pla1'1ejada.s na it fas<! 
ja estJo instaladas e operando riormalmente. M tnformaç(;es estão sendo usadas diariamente para monitoramento na Sala de Situação. Algumas PCO's que apresen~am erros sistemâtic:os no registro 
e envio das fnformaç&s, desde a sua instalaçàio, tiveram o problema saMdo em campanh•s r-ealitadas no segulldo semestre de 2016, envolvendo ~ulpes da ANA, SEMAS/PA e CPRM~Be. Vale ressaltar 
que a cooperação entrr as e<iulpes de campa foi fun<Uimenti1 para o bom andamento dC>S trabalhos. Ainda no primeiro semestre de 2017 esperaM.se a finallnç.ão, em conjunto com as equlpes da ANA e 
CPRM, do planejamento dos pontos para as instalações da 20 fase di Rede de Monitot4lmento Hidrometeorol6gJco. 

Variável 3.4. Monitoramento de Qualidade de Água 

Autoaval!ação: ITJ 
blste umcs rede de qualidade de ãaua mantida em àmblto estadual com objetivo de ava Ilação de tendência. mas reponde por menos 15'4 dos pontos previstos na Rede Nac:lonal de Qualidade de Águas 
em operaçlo conforme diretrite.s e procedimentos e.s:tabelec.Jdo.s pe~ Programa Na~ional de Ava!tação da Qualidade de AguaslPNQA~ e os dados g~ados disponlblltzados ao SNIRH. 

Justif1t1tiviS/Esclarecimentos/DeicriçJo da rnuação da van~v~I avaliada: 

Existe uma rede de qt1alidade da '-aua em imblto estadual e do Programil Qu.atl,gua qué re-sPQnde ainda por menos de 1~'4 doS pontos previstos Oi RNQA. 

Variável 3.5. Sistema de Informações 

AutoavallaçSo: 

Existam informações sobte reeurso5 hidntos oraaniladas e sistematizadas em bancos de dados, mas não existe forra mental computac,onal que permit• acessá-las e analisâ·ln em seu conjunto de forma 
a permjtir sua utilitaç3o oos processos admlnisuativos, gerenc;1ais e de reguliçiio do uso da i8Ui 

Justific:ativn/Esdarecimentos/Oescriç3o da situaçJo da variável avaliada: 

Existem informações sobre rec;ursos hídricos organizados e sistematliados em bancos de dados, m•s No existe ferramentaf computacional que. permita a:cessâ·los e anafls.i .. lo em seu conJunto de fotm~ 
a permitir sua utlllzaçâo nos processo5 administrativos, gerenciais e de regulaç3o de uso da igua. 

Variável 3.6. Pesquisa, Oesenvolvlmento e Inovação 

Auto.avafratão: ~ 

Não existe qualquer tção financiada, e/oo promovida no Jmb1to do SlStema estadual de gefenc.lamet1to de- rewrs.os hídricos, voltada à pesquisa dentiflca e ao desenvoMmento tecnológico de Joe.u 
Interesse. 

Justific.utv.as/Esclaredmentos/DH'1iç~o da sltuaç3ó da vanável avaliada; 

Alnda n1o existem ações voltadas para a pesquisa cient1flc:~, o desenvolvimento tecn~óglco e tnoviçlo financiadas ou promov,das no Jmblto do sls~ma t?stadual de gerenciamento de recursos hídricos 

-,. 



• 

Formulárío de Autoa11alíação 

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Es_tadual 

Programa de Consolidação do Pacto Nacíonal pela Gestão das Águas - PROGESTÃO 

~ANA 

2016 

Variivel 4.1. Outorga de direito de uso 

Autoavaliação: 

H~ eomisslo de outorga de dtre1to de re-curs.os hídricos par• capt ação de água, bem como para lançamento de efluentes. tendo sido outorgados até JS% do universo de usuârios 

Jus:tificatlvas/EsclareclmentOS/Dt5triçJo da 5ituação da varlãvel avaliada: 

Há emissJo do outorga de direito de uso de recursos hídricos para CiPt~ão de igua, bem como pari lall{.arnento de efl1.1entes, tendo sfdo outorgados atê 1S% do universos de usuarios. 

Variável 4.2. Fiscalização 

Autoavaliação: 

Há fisca:lli:ação dos usuários outorgados atreladas ao pro~s.so de regularização do uso da água (cadastramento, outorga), e estrutura especifica para desenvolvimento das ações de f scafüaçl o, mas 
tss.as decotTem basicamente em função de denúnGias, n.Jo existindo a•nda planejamento ou programa.ç.Jo tegular para fisc.ali1aç~o. 

Justif1catlv.u/E~larec1méntos/Oesc(lçlo Ôj sltuaçjo ~a ~rj~v~I iVil•ic1~: 

Hi fiscalização dos usuirios outorgados atrelados ao processo de regu1arização do tJSO da água, mas não há estrutura espedfica para o des~nvolvlmento das ações de fiscaliz~o. 

Variável 4.3. Cobrança 

Autoaval!aç3o: 

Justlflc.attvas/EsclarecJmentos/OescrlçJo da situaçio da variivel i_Viliada:: 

Variável 4.4. Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão 

Autoavaliaçã-0: 

Justlflut 1vas/Escla1ecimentos/Oesctiçio da situação ela varlável avaliada· 
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Variável 4.5, lnfrautrutura Hídrica 

AutoiVi11ç.lo: 

Variável 4.6. GutJo e Controle de Eventos Crltkos 

Autoa,"al-açio: 

~ANA 

2016 

Ha tnfrffi:trut~r• e pt'QCed1mentos mst1tutdos Pifi mon1tor1mento df' e-ventos mt.cos. mas 11nd1 n.lo h4I plane,awento e necuçlo de aç6es de controle e m1tipçlo dos efeitos de evtnt.os h1drológ1coi. 
extremos. 

A Sala de s,tu1ç~o poswl • com1>1Jtadores e• telc5ei par• txtcuçJo dt sou atMd~des. sendo 4 compuudorH e 2 te'c!les rrutos do aicordo ANA/SEMAS. Os equipamentos rtSlantts forarn adquiridos <.om 
rec.ursos p<Opnos da SfMAS fss.H e<11,;ip1mentos s.Jo uudot PI'' •ll~o de boteuns driOOJ de mor•ton1l"Mtlto li•dtofót.c:o, df' focos de c;ue-inwdu e dt pr~l)Jo do ttmpo e tamWm boletuu 
tnenY!S de preytSlo dt:mtttl, rnon.toraimento hidro&ôcic.o e monitor.amemo de focos• qurm\ldH (UH btM~-ns slo etntlados a o.ftu CJVil do Estado para subSICI 11 tom.td.i • decisJo desse ôrsJo 
A~' de Situaçlo ru •U umMm o monitor1me.-.to M tpl..od101 M ll.1pmem.os. Mxurr1du t -~ l.l.Of"SM:a.s. ~lrt11n'to. f\So de forma S&Ste1'Ntiu. t 11m.. Hpor.OU OtJ dec:or-erente de 
d•~. Wo se d4 ptla f11ta. no momfnto, de rotinas opetKaOfl.11s ~o monitor1mfnU> dHs.ti r.-ttitos, bem GOf'l"tO MU:i.s.td.lde dt 1m~iaçlodi equipe te<.,<a dl Slla de S1hJaç.$o. V•le rirs.sa111r 
Q\Jt as m!orma~ ~í1dH pari a Oefn.a Civil do atldO setvtm de WPQ11e Jll'r1 1s 1(6ti de m1t,1ação. junto 1 poput~ao, dos ef,1tos e impactos decorrentH de ew"tos extttl'TIOI 
h1dromtteor~<:os 

Ená em 1ndlmtnto o d.SRl"lvolv1mtl"lto de modelos d1m.iihto1 e hMirológlGOs reg101\111s pi1r-a um1 previslo dos fenômtl\OS h1drocl1mâbcos com m•1or prtci.sJo. 

Variável 4.7. Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

Justif1Cat1vas/Escl1re<lmtntos./Otscrlçlo da situaç..lo d• vi1n.tv•I av11!1~: 

Nlo extste Fundo E$l•dual de Recursos Hidricos prevl.sto tm ltl t5t1du1I. 

Variável 4.8. Programas Indutores 

Auto.avaliação; 
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META 11.2-Variáveis 

Legais, Institucionais e 

de Articulação Social 

M ETA 11.3 - Variáveis 

de Planejamento 

META 11.4 - Variáveis 

de Informação e 

Suporte 

META 11.5- Variáveis 

Operacionais 

Secretaria de Estado de Meio 

Quadro-Resumo 

Varfâveis 

1.1) Organização Institucional do Modelo de Gestão 

1.2) Organlsmo(s) Coordenador/Gestor 

1.3) Gestão de Processos 

1.4) Arcabouço Legal 

1.5) Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

1.6) Comitês de Bac\ps e Organismos Colegiados 

1. 7) Agencias de Água e Entidades Delegatãrias 

1.8) Comunicação Social e Difusão 

1.9) Capacitação Setorial 

1.10) Aniculação com Setores Usuários e Transversais 

Variáveis 

2.1) Balanço Hídrico 

2.2) Divisão Hidrográfica 

2.3) Planejamento Estratégico Institucional 

2.4) Plano Estadual de Recursos Hídricos 

2.5) Planos de Bacias 

2.6) Enquadramento 

2. 7) Estudos Especiais de Gestão 

2.8) Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão 

Variáveis 

3.1) Base Cartográfica 

3 .2) Cadastros de Usuários e Infraestrutura 

3.3) Monitoramento Hidrometeorológico 

3.4) Monitoramento de Qualidade de Água 

3.5) Sistema de Informações 

3.6) Pesquisa, Desenvolvimento e lnovaçAo 

Variáveis 

4.1) Outorga de direito de uso 

4.2) Fiscalização 

4.3) Cobrança 

4.4) Sustentabílidade financeira do Sistema de Gestão 

4.5) Infraestrutura Hídrica 

4 .6) Gestão e Controle Çe Eventos Críticos 

4. 7) Fundo Estadual de Recursos H1dricos 

Nível Alcançado 

(Autoavaliação) 

3 

4 

l 

Nivel Alcançado 

(Autoavaliação) 

Nivel Alcançado 

(Autoavaliação) 

3 

2 

3 

Nível Alcançado 

(Autoavaliação) 

- 4 

2016 




