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Ofício Externo n° 543/2018-SEMARH

Aracaju, 18 de julho de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Agência Nacional de Águas
Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Blocos “B”, “L”, “M”, e “T”
Brasília/DF
CEP: 70610-200

Assunto: Resposta ao Ofício nº 60/2018/SAS-ANA (resultado da certificação das metas
contratuais do Progestão referente ao 1º período do 2º ciclo do Progestão no ano de 2017 e
determinação do valor da 1ª parcela a ser transferida ao estado de Sergipe) -
CONTESTAÇÃO

Senhor Superintendente,

Cumprimentando-o cordialmente e em resposta ao Ofício nº 60/2018/SAS-ANA, de 

22/06/2018, que trata do resultado da certificação das metas contratuais do Progestão referente ao 1º 

período do 2º  ciclo do Progestão no ano de 2017 e  determinação do valor da 1ª  parcela a ser 

transferida  ao  estado de Sergipe,  para  contestar  o  resultado desta  certificação  conforme abaixo 

descrito:

a) A Nota Técnica nº 8/2018/COAPP/SAS, de 21 de junho de 2018, afirma que o estado 

atendeu parcialmente as metas de cooperação federativa e plenamente as metas estaduais pactuadas 

(nota  final  igual  a  84,23%),  estando assim apto a  receber  a  1ª  parcela  no valor  parcial  de R$ 

842.230,00 (oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e trinta reais).

b) Meta Federativa I.1. Integração de dados de usuários de recursos hídricos/Nota 

Técnica nº 11/2018/COSUB/SIP (Doc. nº 029903/2018)/89,66%:
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A Nota Técnica n.º 11/2018/COSUB/SIP informa que há 52 pontos outorgados contendo 

dados de poço, num total de 58 portarias de outorga emitidas pela SEMARH em 2017, referentes às 

águas subterrâneas.

Assim, restam 6 pontos outorgados sem informações, sendo que destes:

• Três (3) estão relacionados a surgências: Manoel Messias de Araújo Souza (Processo 

032.000.00915/2017-6, Portaria 29/2017); Votorantim Cimentos N/NE S/A - Unidade Laranjeiras 

(Processo  032.000.00715/2017-0, Portaria  40/2017); Votorantim  Cimentos  N/NE S/A -  Unidade 

Laranjeiras (Processo 032.000.00716/2017-5, Portaria 41/2017);

• Os demais realmente estavam sem os dados relacionados às águas subterrâneas, fato 

este já  corrigido com a inserção das informações pertinentes no CNARH40. São eles:  Jucelino 

Vieira  dos  Santos  (3079/2017-7,  Portaria  102/2017), Santista  Work  Solution  S/A (1705/2017-9, 

Portaria 48/2017), Aquimar Comércio e Ind. de Refrig. e Prestação de Serviço LTDA (693/2017-8, 

Portaria 56/2017).

Assim,  solicitamos  que  seja  reavaliado  o  percentual  atingido  pelo  Estado  (89,66%) 

referente a essa meta, considerando que os três dos pontos sem informações (surgências - vide item 

1) não dispõem dos dados para sua inserção no CNARH. Por conseguinte, alterando o percentual 

para 94,83%.

c) Meta Federativa I.2. Capacitação em Recursos Hídricos/ Nota Técnica no 

7/2018/CCAPS/SAS/(Doc. no 034554/2018)/25%:

• Sobre o Item I constante no Anexo I do Contrato do PROGESTÃO 2017, que se refere 

à  entrega  Relatório  PROGESTÃO  2017  mediante  a  apresentação  da  Proposta  do  Plano  de 

Capacitação,  em conformidade com os  componentes  mínimos estabelecidos pela  ANA, deve-se 
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expor  que com base  nos  procedimentos  adotados  para  elaboração  do Plano Plurianual  (critério 

mínimo para estruturação do Plano de Capacitação – vale frisar que neste ponto, a equipe não 

compreendeu que o plano plurianual era a peça chave do plano de capacitação, e sim, que este era 

parte integrante do mesmo e que poderia ser encaminhado  a posteriori sem prejuízos) a citar, a 

divulgação através do site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, 

envio de e-mails informativos, participação em reuniões dos comitês, do CONERH e administrativa 

do órgão gestor,  e aplicação dos questionários de levantamento de necessidades de capacitação 

(disponibilizados no site da SEMARH juntamente com as cartilhas da ANA sobre as competências 

necessárias  para  cada  ente  do  sistema  atuar  de  modo  eficiente  em  prol  da  excelência  no 

gerenciamento dos recursos hídricos) para entes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos 

(membros de comitês de bacias – 144; membros do CONERH – 34; servidores do órgão gestor – 

14), e num universo de cerca de 192 entes do sistema (posto que há membros de comitês que 

representam suas instituições em mais de um colegiado) foi obtido um total de 18 respostas aos 

questionários de levantamento de necessidades de capacitação.

Diante desse cenário, a equipe da SEMARH/ SRH deparou-se com um grande entrave 

para o desenvolvimento do planejamento de capacitações que venham a contemplar as necessidades 

do  sistema  estadual  de  gerenciamento  de  recursos  hídricos,  em  três  anos,  em  virtude  da 

insuficiência de dados e informações relevantes para a construção do Plano Plurianual conforme 

solicitado.

Deste modo, a equipe concentrou esforços para a elaboração do quadro de capacitações 

para o ano de 2018 não estendendo para os anos subsequentes do programa, resguardando-se para 

não prever atividades insuficientes ou mesmo irrelevantes para o bom desempenho dos entes do/ no 

sistema.

• Sobre o Item II constante no Anexo I do Contrato do PROGESTÃO 2017, que se 
refere à entrega Relatório Progestão 2017 mediante a Apreciação do Plano de Capacitação pelo 
Conselho  Estadual  de  Recursos  Hídricos,  é  importante  destacar  que  a  redação  do  Plano  de 
Capacitação,  mais  o  quadro  de  Capacitações  para  2018  foram  submetidos  ao  CONERH,  não 
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constando no corpo do referido plano, o Plano Plurianual, em função das dificuldades relatadas 
anteriormente e de atitude de cautela em relação a isso.

d) Meta Federativa I.3. Contribuição para difusão de conhecimento/Nota Técnica 

nº 38/2018/SPR (Doc. nº029379/2018)/40%:

Devido às dificuldades financeiras que o Estado de Sergipe vem atravessando, não foi 
possível  repassar  recursos  financeiros  oriundos  do  Fundo  Estadual  de  Recursos  Hídricos  - 
FUNERH para o ITPS (Convênio Nº 01/2016), instituição responsável pela coleta e análises das 
amostras de águas da rede de qualidade de água, durante o período 2016 – 2017 (até o presente 
momento).  No  entanto,  a  SEMARH,  buscando  solucionar  este  problema,  formalizou  um 
apostilamento  para  possibilitar  o  uso  dos  recursos  do  PROGESTÃO como contrapartida  desta 
Secretaria ao Convênio 01/2016 (SEMARH/ITPS) e email encaminhado em 24/04/2017.

Assim, foi solicitado ao responsável pelo acompanhamento no estado de Sergipe do 
Contrato 030/2016 (QUALIÁGUA),  a  alteração do início do período de certificação,  conforme 
prever o Parágrafo Terceiro da Cláusula Sexta em função do novo cronograma das campanhas de 
coleta e amostra de água a serem realizadas, assim como, uma alteração no prazo do Contrato. 
Segue anexos, os cronogramas das duas campanhas que faremos este semestre.

Considerando  que  houve  o  apostilamento  em  maio  de  2017,  informamos  que  de 
imediato  foi  iniciada  as  campanhas  de  coletas  e  análises  da  qualidade  das  águas  da  Rede  de 
Monitoramento  de  Qualidade  das  Águas  e,  consequentemente,  serão  repassadas  as  referidas 
informações, no contexto de “qualidade de água”, para o Relatório de Conjuntura de 2017.

e) Meta Federativa I.4. Prevenção de eventos hidrológicos críticos/Nota Técnica nº 

9/2018/COVEC/SOE/(Doc. nº 032290/2018)/ 65% da parte relativa à “Produção de boletins:

Nos boletins encaminhados de eventos de chuva x vazão estão inclusas a previsão d 
eventos de chuvas e de nível dos principais rios nos pontos estrategicamente escolhidos para 
monitoramento de enchentes. Estamos incrementando informações nos boletins sobre os níveis dos 
rios que nos remeterá a um comportamento de atenção e alerta legendados.

O sítio da SEMARH está em fase de manutenção e atualização pois dependemos da 
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EMGETIS para hospedar estas informações. Recentemente nos foi repassado uma senha que nos 
permitirá alimentar estas informações em tempo real.

Informamos que já foi elaborado um TDR para monitoramento para a realização dos 
serviços de manutenção e operação de estações hidrométricas que se encontra em processo junto a 
CEHOP para contratação dos serviços de consultoria.

Atenciosamente,

AILTON FRANCISCO DA ROCHA
Superintendente de Recursos Hídricos
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