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Prezada equipe Progestão Sergipe,
 
Vimos informar que, tendo em vista a contestação das metas de cooperação federativa 1.1, 1.2,
1.3 e 1.4 referentes à certificação do 1º período do 2º ciclo Progestão em Sergipe no ano de
2017, o Ofício Externo n° 543/2018-SEMARH, de 18 de julho de 2018, foi encaminhado para a
Coordenação de Capacitação do SINGREH (CCAPS) e para as Superintendências de
Implementação de Programas e Projetos, de Planejamento de Recursos Hídricos (SPR) e de
Operações e Eventos Críticos (SOE) para as devidas análises técnicas.
 
Encaminhamos anexo, para conhecimento:

a Nota Técnica nº 22/2018/COSUB/SIP que reconhece que pontos de surgência não são
aplicáveis ao cálculo da meta e, tendo em vista as informações adicionais retificou o
resultado do cumprimento da meta 1.1 referente ao compartilhamento de dados de
poços para 92,86%;
o Despacho nº 13/2018/CCAPS/SAS no qual a área técnica ratifica o resultado anterior e,
com base nos esclarecimentos prestados, mantém o atingimento da meta 1.2 –
Capacitação em 25%;
o Despacho nº 75/2018/SPR onde a área técnica pontua que, do ponto de vista técnico, a
descontinuidade dos dados de qualidade da água no período 2016–2017 não permite a
revisão da nota e, dessa forma, em concordância com a SAS, fica ratificado o resultado
anterior do cumprimento da meta 1.3 (Conjuntura) em 40%; e
a Nota Técnica nº 12/2018/COVEC/SOE onde com base nos esclarecimentos prestados,
também é mantido o resultado anterior do atingimento da meta 1.4 – Produção de
Boletins em 65%.

 
Por este motivo, esclarecemos que será solicitado o empenho da 1ª parcela do 2º ciclo
Progestão à SEMARH-SE no valor de R$ 843.930,00 (oitocentos e quarenta e três mil,
novecentos e trinta reais), conforme planilha de cálculo anexa revisada.
 
Att,
Ludmila Alves Rodrigues
Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público (COAPP)
Superintendência de Apoio ao SINGREH (SAS)

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
ludmila.rodrigues@ana.gov.br
61 2109.5326
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Nota Técnica nº 22/2018/COSUB/SIP
Documento no 00000.044978/2018-11


Em  23 de julho de 2018.


Ao Senhor Coordenador de Águas Subterrâneas
Assunto:  Análise da Contestação do SEMARH/SE sobre o resultado da certificação da meta 1.1, 
Exigência II - Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas, do  Progestão  no 
exercício de 2017
Referência: Processo nº 02501.002053/2017


1. Esta Nota Técnica tem o objetivo de analisar a solicitação encaminhada pela 
COAPP/SAS no Despacho nº 09/2018 (doc. 044630/2018) referente à contestação da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe (SEMARH-SE), por meio do 
Ofício nº 543/2018-SEMARH ( Doc  nº 044076/2018), quanto à certificação da meta 1.1, Exigência 
II do  Progestão  – Compartilhamento de Informações de informações de águas subterrâneas - 
no exercício de 2017.


2. A nota de Sergipe para a exigência II da meta 1.1 foi calculada com base no 
número de captações subterrâneas outorgadas durante o ano de 2017. Uma vez que se 
verificou as informações solicitadas em 52 registros, entre 58 atos de outorga, a nota atingida 
foi de 89,66%.


3. No ofício de contestação,  a SEMARH informou que 3 dos 6 pontos outorgados 
sem informações correspondiam a  surgências  e, portanto, não possuíam as informações 
referentes à exigência II. Reconheceu que as outras 3 ,  de fato estavam sem os dados, 
informando que foram acrescentados. Por fim, solicitou o recálculo do percentual 
considerando os 3 pontos referentes às surgências, a qual deveria resultar em 94,83%.


4. A área certificadora reconhece que pontos de surgência não são aplicáveis ao 
cálculo da meta, porém, no cálculo original não havia informação para tal distinção, pois tais 
registros foram cadastrados como captações subterrâneas, sem distinguir a natureza do ponto 
(se poço ou nascente). Com as informações adicionais, foi possível reavaliar a nota. 
Verificou-se que apenas 2 dos 3 pontos citados no ofício da SEMARH coincidem com os pontos 
que não foram validados para a exigência II da meta 1.1 no exercício de 2017, no caso os 
pontos referentes às portarias 29/2017 e 40/2017. O terceiro ponto não validado correspondeu 
a um poço do usuário Petróleo Brasileiro S.A./FAFEN-SE, Portaria 11/2017, não incluído na 
contestação do estado. Assim, para o cálculo da nota dois pontos de surgência foram 
subtraídos do denominador (e não somados ao numerador, conforme entendeu o estado), 
resultando em um percentual de 92,86%.


5. Por fim, a área certificadora recomenda que em casos desse tipo o campo 
natureza do ponto seja preenchido selecionando a opção nascente, ou ainda, que a 
captação seja cadastrada como superficial.


Atenciosamente,
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(assinado eletronicamente)
Letícia Lemos de Moraes


Especialista em Recursos Hídricos


(assinado eletronicamente)
Márcia Tereza Pantoja Gaspar


Especialista em Recursos Hídricos


De acordo,


À SIP, para prosseguimento.


(assinado eletronicamente)
Fernando Roberto de Oliveira


Coordenador de Águas Subterrâneas


De acordo,


À SAS


(assinado eletronicamente)
Victor Alexandre Bittencourt Sucupira


Superintendente Adjunto de Implementação de Programas e Projetos








Despacho nº 13/2018/CCAPS/SAS
Documento no 00000.050073/2018-80


Em  15 de agosto de 2018.


À Coordenação de Apoio e Articulação com o Poder Público
Assunto:  Resposta à contestação da SEMARH -SE  referente à certificação da meta 1.2 do 
Progestão no exercício de 2017
Referência: 00000.044632/2018


1. Conforme solicitado pela COAPP  no despacho  nº 10/2018/COAPP/SAS 
(Documento n o  00000.044632/2018-12) , foi feita a análise da contestação apresentada pela 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe sobre o resultado 
da certificação da meta 1.2 – Capacitação em Recursos Hídricos do Progestão.


2. Reiteramo s  que os  critérios mínimos foram apresentados e discutidos com 
representantes dos estados com antecedência, destacando -se  a importância do Plano 
Plurianual como  requisito para o desenvolvimento dos outros produtos previstos para o alcance 
da meta. No Manual Operativo os requisitos e critérios mínimos estão bem definidos e as 
instruções disponíveis no  site  do Progestão também detalham esses critérios e as etapas para o 
alcance da meta.


3. Sendo assim, ratificamos a pontuação dada para o cumprimento da meta 1.2, 
conforme apresentado na Nota Técnica no. 8/2018/COAPP/SAS (Doc. nº 00000.039247/2018).


Atenciosamente,


(assinado eletronicamente)
Luís Gustavo Miranda Mello


Especialista em Recursos Hídricos








Despacho nº 75/2018/SPR
Documento no 00000.047663/2018-25


Em  3 de agosto de 2018.


Ao Senhor Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos
Assunto:  Análise da contestação da SEMARH referente à certificação da meta 1.3 do  Progestão  
de Sergipe no exercício de 2017.
Referência: 00000.044642/2018-58


1. Trata da solicitação da SEMARH/SE por meio do   Ofício   Externo   nº  
543/2018-SEMARH   (Doc.   nº   044076/2018) , protocolado na ANA em 18/07/2018,  em   que   a  
SEMARH   requer   nova   análise   da   certificação   da   meta   de   cooperação   federativa   1.3,   referente  
às informações para o Relatório do Conjuntura, tendo em vista as alegações apresentadas. 


2. A ANA, p or   meio   do   Ofício   nº   60/2018/SAS-ANA,   de   22/06/2018   (Doc.   nº  
039378/2018),   comunic ou a SEMARH/SE  sobre   o   resultado   da   certificação   das   metas   contratuais  
do   Progestão   no   estado,   referente   ao   exercício   de   2017,   consolidado   na   Nota   Técnica   nº  
8/2018/COAPP/SAS (Doc. nº 039247/2018).


3. Na   oportunidade,   a   SEMARH   foi   devidamente   informada   sobre   o   prazo   de   10  
dias   úteis   após   o   Aviso   de   Recebimento   (AR)   para   contestar   o   resultado   da   mencionada  
certificação,   para   fins   de   nova   análise   pela   UORG   da   ANA   responsável,   caso   considerado  
pertinente. Esclarecemos que o ofício foi recebido pela entidade em 04/07/2018.


4. A nota atribuída pela equipe técnica à meta  1.3 Contribuição para difusão do 
conhecimento   é composta pela análise dos dados enviados de outorgas e de qualidade da 
água, obedecendo a vários critérios de análise tais como: prazo, formato de coordenadas, 
formato de arquivos e unidades de vazão. O Estado de Sergipe enviou somente os dados de 
outorgas, e em sua avaliação atingiu 40% da nota final. 


5. Do ponto de vista técnico, a descontinuidade dos dados  de qualidade da água 
n o período 2016 – 2017  não permite a revisão da nota para esse quesito, mesmo com a 
retomada do monitoramento a partir de maio de 2017.


6. Entretanto, como o Estado informou durante o ciclo de avaliação, conforme 
relato no  Ofício   Externo   nº   543/2018-SEMARH ,  sobre dificuldades de ordem financeira, sugerimos 
que a justificativa seja analisa da ,  pela gestão do contrato e coordenação do  Progestão ,  
considerando o regulamento do programa.


Atenciosamente,


(assinado eletronicamente)
MARCELA AYUB BRASIL 


Especialista em Recursos Hídricos


(assinado eletronicamente)
ALEXANDRE LIMA DE FIGUEIREDO TEIXEIRA


Coordenador de Conjuntura e Gestão da Informação 


De acordo, à SAS para análise e providências.


(assinado eletronicamente)
SÉRGIO RODRIGUES AYRIMORAES SOARES


Superintendente de Planejamento de Recursos Hídrico








Nota Técnica nº 12/2018/COVEC/SOE
Documento no 00000.047292/2018-81


Em  2 de agosto de 2018.


Ao Senhor Superintendente de Operações e Eventos Críticos
Assunto:  Análise da contestação da SEMARH referente à certificação da meta 1.4 do  Progestão  
de Sergipe no exercício de 2017.
Referência: Processo nº 02501.002053/2017


1. Em atenção ao Despacho nº 12/2018/COAPP/SAS (documento 
00000.044643/2018-01), referente à Análise da contestação da SEMARH referente à certificação 
da meta 1.4 do  Progestão  de Sergipe no exercício de 2017,  r eitera-se a avaliação já realizada  
acerca da Meta 1.4 do estado, esclarecendo o que segue:


a. A  nota atribuída  ao conteúdo dos boletins considera que há algum tipo de 
monitoramento dos rios  e de monitoramento climático , mas realizado de forma 
inadequada à luz da gestão da água voltada para eventos críticos. A 
indicação no boletim se o rio está estável, ascendente ou descendente, não 
implica em saber se isso é motivo de alerta ou não. É preciso saber a cota que o 
rio apresenta e desejável que se saiba qual a cota de alerta para determinado 
local. Não obstante, esclarece-se que a inadequação de formato motivou um 
corte de apenas 5% da nota. Afirmar que irá “incrementar informações nos 
boletins” não altera a avaliação feita sobre os relatórios escritos no ano passado, 
objeto da certificação do Progestão no exercício de 2017.


b. A não disponibilização das informações para a população em geral ,  que é um 
item importante quando se deseja monitorar  e  atuar em casos de eventos 
hidrológicos críticos,  ter  transparência e  trabalhar para  diminui r  a assimetria de 
informações, e que pode ser feita pela internet, não foi constatada pelo 
certificador da meta quando da avaliação, e este fato motiva um corte de  
outros  15% na nota. Afirmar que o site está em manutenção e atualização não 
modifica a avaliação realizada acerca do passado.


c. Outro  ponto  avaliado  foi a frequência dos boletins, que, conforme  apresentado 
em  anexo do relatório  do  Progestão ,  foram feitos 54 boletins, embora o relatório 
informe quantitativo diferente . Alguns destes boletins possuíam  “validade de 3 
dias”. Houve caso de boletim emitido com o rio em alerta, em regime de cheia, 
em condição ascendente, e nos dias seguintes não houve a preocupação de 
acompanhar esta situação , não foram feitos novos boletins . Não é isto que se 
espera de um monitoramento constante de uma sala de situação, nem de um 
acompanhamento correto das condições hídricas. Boletins não possuem 
validade, eles possuem data  de emissão . Esta frequência inadequada de 
produção de boletins motivou corte de outros 15% da nota.


2. Desta forma, não há modificação da nota atribuída ao estado pelo 
cumprimento da Meta de Cooperação Federativa 1.4 – Prevenção de Eventos Hidrológicos 
Críticos, e reitera-se a recomendação já apresentada na Nota Técnica nº 9/2018/COVEC/SOE 
(documento 00000.032290/2018-98):  “Recomenda-se ao estado fazer o controle diário dos 
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níveis dos rios e das  chuvas, ao menos no período de chuvas que geram cheias significativas, 
no restante do ano as informações podem ser mais espaçadas. Recomenda-se a 
disponibilização da informação gerada nos boletins em algum link do sítio de internet da 
SEMARH, de forma que a informação esteja disponível a quem se interessar. Outro item já 
comentado em outras avaliações realizadas é que a informação de níveis de rio não é 
apresentada de maneira didática, não informa ao usuário se o rio está em alguma cota em 
que seja necessária atenção. O estado de “Ascenção” deve significar que o rio está subindo, 
mas não informa, por exemplo, se já se encontra ou alcançará alguma cota que gerará 
problemas. Talvez um gráfico das cotas ajude a esclarecer melhor o caso, e a definição de 
níveis em que seja necessário ficar alerta ou se é um estado de normalidade.”


Atenciosamente,


(assinado eletronicamente)
VINÍCIUS ROMAN


Coordenador de Eventos Críticos


De acordo, encaminhe-se à SAS.


(assinado eletronicamente)
JOAQUIM GONDIM


Superintendente de Operações e Eventos Críticos






GERAL

		Resumo		Progestão - Determinação do valor da parcela a ser paga ao estado

				Gestor do Contrato:				Ludmila Alves Rodrigues

				Estado:		SE

				TIPOLOGIA		B

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa                             (Anexo III)				ID		Metas/Variáveis		Período 1 - 2º Ciclo										Período 2 - 2º Ciclo										Período 3 - 2º Ciclo										Período 4 - 2º Ciclo										Período 5 - 2º Ciclo

										Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)		Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)		Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)		Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)		Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)

						1.1		Integração das bases cadastrais de águas superficiais e subterâneas		5		SIM		1				5		5		SIM		0				0		5		SIM		0				0		5		SIM		0				0		5		SIM		0				0

						1.2		Complementação de dados adicionais sobre poços		5				1				4.643		5				0				0		5				0				0		5				0				0		5				0				0

						2		Capacitação em recursos hídricos 		10		SIM		0				2.5		10		SIM		0				0		10		SIM		0				0		10		SIM		0				0		10		SIM		0				0

						3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		0				4		10		SIM		0				0		10		SIM		0				0		10		SIM		0				0		10		SIM		0				0

						4.1		Sala de Situação		5		SIM		1				3.25		5		SIM		0				0		5		SIM		0				0		5		SIM		0				0		5		SIM		0				0

						4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos das PCDs		5				1				5		5				0				0		5				0				0		5				0				0		5				0				0

						5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM		1				10		10		SIM		0				0		10		SIM		0				0		10		SIM		0				0		10		SIM		0				0

								Metas/Variáveis		Mi*Pi (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)		Mi*Pi (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)		Mi*Pi (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)		Mi*Pi (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)		Mi*Pi (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)

		II. Metas Estaduais		II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		1.1		Organização Institucional		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0

						1.2		Gestão de Processos				SIM		1								0		0								0		0								0		0								0		0

						1.3		Arcabouço Legal 				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0

						1.4		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0

						1.5		Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados 				SIM		1								SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

						1.6		Agências de Água ou de Bacia ou Similares 				SIM		1								0		0								0		0								0		0								0		0

						1.7		Comunicação Social e Difusão de Informações 				SIM		1								SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

						1.8		Capacitação 				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0

						1.9		Articulação com Setores Usuários e Transversais 				SIM		1								SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 4		9								MÍNIMO: 4		0								MÍNIMO: 5		0								MÍNIMO: 6		0								MÍNIMO: 7		0

				II.2 Planejamento		2.1		Balanço Hídrico		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0

						2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0

						2.3		Planejamento Estratégico 				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0

						2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0

						2.5		Planos de Bacias				SIM		1								SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

						2.6		Enquadramento				SIM		1								0		0								0		0								0		0								0		0

						2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1								SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 4		7								MÍNIMO: 4		0								MÍNIMO: 4		0								MÍNIMO: 5		0								MÍNIMO: 5		0

				II.3 Informação e suporte		3.1		Base Cartográfica		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		10		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0

						3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0

						3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0

						3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0

						3.5		Sistema de Informações				SIM		1								SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

						3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM		1								SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

						3.7		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão 				SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

						3.8		Gestão de Eventos Críticos 				SIM		1								SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 3		7								MÍNIMO: 3		0								MÍNIMO: 4		0								MÍNIMO: 5		0								MÍNIMO: 6		0

				II.4 Operacional		4.1		Outorga de Direito de Uso		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0

						4.2		Fiscalização				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		0

						4.3		Cobrança				SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

						4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM		1								SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

						4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1								0		0								0		0								0.00		0								0		0

						4.6		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1								0		0								0		0								0.00		0								0		0

						4.7		Programas e Projetos Indutores 				SIM		1								SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 1		6								MÍNIMO: 1		0								MÍNIMO: 3		0								MÍNIMO: 3		0								MÍNIMO: 4		0

		III. Metas de Investimento (Anexo V - Período 1)				Metas/Variáveis				Peso (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)

						III.1 		Metas de investimentos em váriaveis críticas do Modelo Lógico do Progestão 		25		SIM		1				25



		Fator de Redução (FR)  Período 1				Desembolso ou empenho é inferior a 50% do total de recursos transferidos pelo Programa até o final do primeiro ciclo?				NÃO



						Total do Fator de Redução				0

		II. Metas Estaduais              (Anexo V)		II.7 Investimentos em variáveis críticas		Metas/Variáveis														Pesos (%)		Valor investido (R$)				Mi		Mi*P (%)		Pesos (%)		Valor investido (R$)				Mi		Mi*P (%)		Pesos (%)		Valor investido (R$)				Mi		Mi*P (%)		Pesos (%)		Valor investido (R$)				Mi		Mi*P (%)

						1		Organização institucional do Sistema de Gestão												25		0.00				0		0		25		0.00				0		0		25		0.00				0		0		25		0.00				0		0

						2		Comunicação Social e Difusão de Informações														0.00										0.00										0.00										0.00

						3		Planejamento Estratégico 														0.00										0.00										0.00										0.00

						4		Plano Estadual de Recursos Hídricos 														0.00										0.00										0.00										0.00

						5		Sistema de Informações 														0.00										0.00										0.00										0.00

						6		Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos														0.00										0.00										0.00										0.00

						7		Fiscalização														0.00										0.00										0.00										0.00

								∑ investimentos autodeclarados														Valor mínimo = R$ 25 mil										Valor mínimo = R$ 25 mil										Valor mínimo = R$ 25 mil										Valor mínimo = R$ 25 mil

		Fator de Redução (FR)  Períodos 2 a 5				a		Gestão patrimonial dos bens da ANA em uso pelo estado												0		Pprogestão (%)						0		0		Pprogestão (%)						0		0		Pprogestão (%)						0		0		Pprogestão (%)						0

						b		Apresentação de Relatório de Gestão na Assembleia Legislativa				Pprogestão (%)						84.393		0		Pmax (%)						100

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.		0		Pmax (%)						100

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.		0		Pmax (%)						100

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.		0		Pmax (%)						100

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.

						c		Elaboração de plano plurianual de aplicação dos recursos e apresentação anual dos gastos realizados				Pmax (%)						100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100 (No período 2, considera-se apenas metas de cooperação federativa)										

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.		0		Valor investido (R$)						0,00

Ludmila Alves Rodrigues: O valor máximo investido a ser considerado é de R$ 250 mil.
		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																												

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.		0		Valor investido (R$)						0,00

Ludmila Alves Rodrigues: O valor máximo investido a ser considerado é de R$ 250 mil.
		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																												

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.		0		Valor investido (R$)						0,00

Ludmila Alves Rodrigues: O valor máximo investido a ser considerado é de R$ 250 mil.
		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																																																

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.		0		Valor investido (R$)						0,00

Ludmila Alves Rodrigues: O valor máximo investido a ser considerado é de R$ 250 mil.


																																								

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																																								

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																				

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																				

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																				

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																				

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																				

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		Ano de Exercício						2017		0		Ano de Exercício						2018		0		Ano de Exercício						2019		0		Ano de Exercício						2020		0		Ano de Exercício						2021

						d		Desembolso anual dos recursos transferidos				Vmax (R$)						1,000,000.00		0		Vmax (R$)						775,000.00		0		Vmax (R$)						775,000.00		0		Vmax (R$)						1,000,000.00		0		Vmax (R$)						1,000,000.00

								Total do Fator de Redução				Vparcela (R$)						843,930.00		0		Vparcela (R$)						0.00		0		Vparcela (R$)						0.00		0		Vparcela (R$)						0.00		0		Vparcela (R$)						0.00

		mi: indicador de atendimento da variável estadual de gestão (não cumpriu: 0 ou cumpriu: 1)

		Mi: indicador de atendimento da meta (de 0 a 1)

		Pmáx: somatório do peso das metas (em %)

		Pi: peso atribuído à meta conforme Anexos III, IV e V do Quadro de Metas (em %)

		Pprogestão: percentual de atendimento (entre 0 e 100%)

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 1 milhão)

		Vparcela: valor do repasse anual (em R$)







Período 1

		Período 1		Progestão - Determinação do valor da parcela a ser paga ao estado

				Gestor do Contrato:				Elmar Andrade de Castro

				Estado:		SE

				TIPOLOGIA		B

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa (Anexo III)				ID		Metas/Variáveis		Período 1 - 2º Ciclo

										Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi

Ludmila Alves Rodrigues: Valor entre 0 e 1				Mi*Pi (%)

						1.1		Integração das bases cadastrais de águas superficiais e subterâneas		5		SIM		1.00				5

						1.2		Complementação de dados adicionais sobre poços		5				0.93				4.64

						2		Capacitação em recursos hídricos 		10		SIM		0.25				2.5

						3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		0.40				4

						4.1		Sala de Situação		5		SIM		0.65				3.25

						4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos das PCDs		5				1.00				5

						5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM		1.00				10

						Metas/Variáveis				Pesos (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)

		II. Metas Estaduais  (Anexo IV)		II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		1.1		Organização Institucional		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA		1		1		5

						1.2		Gestão de Processos				SIM		1

						1.3		Arcabouço Legal 				OBRIGATÓRIA		1

						1.4		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						1.5		Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados 				SIM		1

						1.6		Agências de Água ou de Bacia ou Similares 				SIM		1

						1.7		Comunicação Social e Difusão de Informações 				SIM		1

						1.8		Capacitação 				OBRIGATÓRIA		1

						1.9		Articulação com Setores Usuários e Transversais 				SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 4		9

				II.2 Planejamento		2.1		Balanço Hídrico		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA		1		1		5

						2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1

						2.3		Planejamento Estratégico 				OBRIGATÓRIA		1

						2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						2.5		Planos de Bacias				SIM		1

						2.6		Enquadramento				SIM		1

						2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 4		7

				II.3 Informação e suporte		3.1		Base Cartográfica		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35				

Ludmila Alves Rodrigues: Valor entre 0 e 1		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA		1		1		10

						3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA		1

						3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				OBRIGATÓRIA		1

						3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				OBRIGATÓRIA		1

						3.5		Sistema de Informações				SIM		1

						3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM		1

						3.7		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão 				SIM		0

						3.8		Gestão de Eventos Críticos 				SIM		1

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 3		7

				II.4 Operacional		4.1		Outorga de Direito de Uso		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA		1		1		5

						4.2		Fiscalização				OBRIGATÓRIA		1

						4.3		Cobrança				SIM		0

						4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM		1

						4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1

						4.6		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						4.7		Programas e Projetos Indutores 				SIM		1

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 1		6

		III. Metas Estaduais (Anexo V)		II.6 Metas de investimento		Metas/Variáveis				Peso (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)

						1		Metas de investimentos em váriaveis críticas do Modelo Lógico do Progestão 		25		SIM		1				25



		Fator de Redução (FR)				Desembolso ou empenho é inferior a 50% do total de recursos transferidos pelo Programa até o final do primeiro ciclo?				NÃO		Pprogestão (%)						84.39

												Pmax (%)						100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100 (No período 2, considera-se apenas metas de cooperação federativa)

												Ano de Exercício						2017

												Vmax (R$)						1,000,000.00

						Fator de Redução				0		Vparcela (R$)						843,930.00

		mi: indicador de atendimento da variável estadual de gestão (não cumpriu: 0 ou cumpriu: 1)

		Mi: indicador de atendimento da meta (de 0 a 1)

		Pmáx: somatório do peso das metas (em %)

		Pi: peso atribuído à meta conforme Anexos III, IV e V do Quadro de Metas (em %)

		Pprogestão: percentual de atendimento (entre 0 e 100%)

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 1 milhão)

		Vparcela: valor do repasse anual (em R$)



												Período 2		5





Período 2

		Período 2		Progestão - Determinação do valor da parcela a ser paga ao estado

				Gestor do Contrato:				Ludmila Alves Rodrigues

				Estado:		SE

				TIPOLOGIA		B

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa (Anexo III)				ID		Metas/Variáveis		Período 2

										Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi

Ludmila Alves Rodrigues: Valor entre 0 e 1				Mi*Pi (%)

						1.1		Integração das bases cadastrais de águas superficiais e subterâneas		5		SIM						0

						1.2		Complementação de dados adicionais sobre poços		5								0

						2		Capacitação em recursos hídricos 		10		SIM						0

						3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM						0

						4.1		Sala de Situação		5		SIM						0

						4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos das PCDs		5								0

						5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM						0

		II. Metas Estaduais (Anexo IV)				Metas/Variáveis				Pesos (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		1.1		Organização Institucional		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35

		OBRIGATÓRIA				0		0

						1.2		Gestão de Processos

						1.3		Arcabouço Legal 				OBRIGATÓRIA

						1.4		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA

						1.5		Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados 				SIM

						1.6		Agências de Água ou de Bacia ou Similares 

						1.7		Comunicação Social e Difusão de Informações 				SIM

						1.8		Capacitação 				OBRIGATÓRIA

						1.9		Articulação com Setores Usuários e Transversais 				SIM

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 4		0

				II.2 Planejamento		2.1		Balanço Hídrico		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA				0		0

						2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA

						2.3		Planejamento Estratégico 				OBRIGATÓRIA

						2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA

						2.5		Planos de Bacias				SIM

						2.6		Enquadramento

						2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 4		0

				II.3 Informação e suporte		3.1		Base Cartográfica		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA				0		0

						3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA

						3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				OBRIGATÓRIA

						3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				OBRIGATÓRIA

						3.5		Sistema de Informações				SIM

						3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM

						3.7		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão 				SIM

						3.8		Gestão de Eventos Críticos 				SIM

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 3		0

				II.4 Operacional		4.1		Outorga de Direito de Uso		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35
		OBRIGATÓRIA				0		0

						4.2		Fiscalização				OBRIGATÓRIA

						4.3		Cobrança				SIM

						4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM

						4.5		Infraestrutura Hídrica

						4.6		Fundo Estadual de Recursos Hídricos

						4.7		Programas e Projetos Indutores 				SIM

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 1		0

		II. Metas Estaduais (Anexo V)		II.7 Investimentos em variáveis críticas		Metas/Variáveis				Pesos (%)		Valor investido (R$)				Mi		Mi*P (%)

						1		Organização institucional do Sistema de Gestão		25						0		0

						2		Comunicação Social e Difusão de Informações

						3		Planejamento Estratégico 

						4		Plano Estadual de Recursos Hídricos 

						5		Sistema de Informações 

						6		Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos

						7		Fiscalização

								∑ investimentos autodeclarados				Valor mínimo = R$ 25 mil

		Fator de Redução (FR)				a		Gestão patrimonial dos bens da ANA em uso pelo estado				Pprogestão (%)						0

						b		Apresentação de Relatório de Gestão na Assembleia Legislativa		

Ludmila Alves Rodrigues: Redução de 4% no caso de não atendimento.		Pmax (%)						100

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.

						c		Elaboração de plano plurianual de aplicação dos recursos e apresentação anual dos gastos realizados		

Ludmila Alves Rodrigues: Redução de 4% no caso de não atendimento dos itens mencionados.		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35

		Valor investido (R$)						0,00

Ludmila Alves Rodrigues: O valor máximo investido a ser considerado é de R$ 250 mil.


												Ano de Exercício						2018

						d		Desembolso anual dos recursos transferidos		

Ludmila Alves Rodrigues: Redução igual a 4% para desembolso até 50%.								

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35								

Ludmila Alves Rodrigues: O valor máximo investido a ser considerado é de R$ 250 mil.
		

Ludmila Alves Rodrigues: Valor entre 0 e 1		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35
		

Ludmila Alves Rodrigues: Valores variam de 0 a 4% conforme atestado pela ANA.		Vmax (R$)						775,000.00

								Total do Fator de Redução		0		Vparcela (R$)						0.00

		mi: indicador de atendimento da variável estadual de gestão (não cumpriu: 0 ou cumpriu: 1)

		Mi: indicador de atendimento da meta (de 0 a 1)

		Pmáx: somatório do peso das metas (em %)

		Pi: peso atribuído à meta conforme Anexos III, IV e V do Quadro de Metas (em %)

		Pprogestão: percentual de atendimento (entre 0 e 100%)

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 1 milhão)

		Vparcela: valor do repasse anual (em R$)
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Período 3

		Período 3		Progestão - Determinação do valor da parcela a ser paga ao estado

				Gestor do Contrato:				Ludmila Alves Rodrigues

				Estado:		SE

				TIPOLOGIA		B

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa  (Anexo III)				ID		Metas/Variáveis		Período 3 - 2º Ciclo

										Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi

Ludmila Alves Rodrigues: Valor entre 0 e 1				Mi*Pi (%)

						1.1		Integração das bases cadastrais de águas superficiais e subterâneas		5		SIM						0

						1.2		Complementação de dados adicionais sobre poços		5								0

						2		Capacitação em recursos hídricos 		10		SIM						0

						3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM						0

						4.1		Sala de Situação		5		SIM						0

						4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos das PCDs		5								0

						5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM						0

		II. Metas Estaduais (Anexo IV)				Metas/Variáveis				Pesos (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		1.1		Organização Institucional		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA				0		0

						1.2		Gestão de Processos

						1.3		Arcabouço Legal 				OBRIGATÓRIA

						1.4		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA

						1.5		Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados 				SIM

						1.6		Agências de Água ou de Bacia ou Similares 

						1.7		Comunicação Social e Difusão de Informações 				SIM

						1.8		Capacitação 				OBRIGATÓRIA

						1.9		Articulação com Setores Usuários e Transversais 				SIM

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 5		0

				II.2 Planejamento		2.1		Balanço Hídrico		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA				0		0

						2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA

						2.3		Planejamento Estratégico 				OBRIGATÓRIA

						2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA

						2.5		Planos de Bacias				SIM

						2.6		Enquadramento

						2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 4		0

				II.3 Informação e suporte		3.1		Base Cartográfica		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA				0		0

						3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA

						3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				OBRIGATÓRIA

						3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				OBRIGATÓRIA

						3.5		Sistema de Informações				SIM

						3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM

						3.7		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão 				SIM

						3.8		Gestão de Eventos Críticos 				SIM

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 4		0

				II.4 Operacional		4.1		Outorga de Direito de Uso		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35
		OBRIGATÓRIA				0		0

						4.2		Fiscalização				OBRIGATÓRIA

						4.3		Cobrança				SIM

						4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM

						4.5		Infraestrutura Hídrica

						4.6		Fundo Estadual de Recursos Hídricos

						4.7		Programas e Projetos Indutores 				SIM

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 3		0

		II. Metas Estaduais (Anexo V)		II.7 Investimentos em variáveis críticas		Metas/Variáveis				Pesos (%)		Valor investido (R$)				Mi		Mi*P (%)

						1		Organização institucional do Sistema de Gestão		25						0		0

						2		Comunicação Social e Difusão de Informações

						3		Planejamento Estratégico 

						4		Plano Estadual de Recursos Hídricos 

						5		Sistema de Informações 

						6		Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos

						7		Fiscalização

								∑ investimentos autodeclarados				Valor mínimo = R$ 25 mil

		Fator de Redução (FR)				a		Gestão patrimonial dos bens da ANA em uso pelo estado				Pprogestão (%)						0

						b		Apresentação de Relatório de Gestão na Assembleia Legislativa		

Ludmila Alves Rodrigues: Redução de 4% no caso de não atendimento.		Pmax (%)						100

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.

						c		Elaboração de plano plurianual de aplicação dos recursos e apresentação anual dos gastos realizados		

Ludmila Alves Rodrigues: Redução de 4% no caso de não atendimento dos itens mencionados.		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		Valor investido (R$)						0,00

Ludmila Alves Rodrigues: O valor máximo investido a ser considerado é de R$ 250 mil.


												Ano de Exercício						2019

						d		Desembolso anual dos recursos transferidos		

Ludmila Alves Rodrigues: Redução igual a 4% para desembolso até 50%.								

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35								

Ludmila Alves Rodrigues: O valor máximo investido a ser considerado é de R$ 250 mil.
		

Ludmila Alves Rodrigues: Valor entre 0 e 1		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35
		

Ludmila Alves Rodrigues: Valores variam de 0 a 4% conforme atestado pela ANA.		Vmax (R$)						775,000.00

								Total do Fator de Redução		0		Vparcela (R$)						0.00

		mi: indicador de atendimento da variável estadual de gestão (não cumpriu: 0 ou cumpriu: 1)

		Mi: indicador de atendimento da meta (de 0 a 1)

		Pmáx: somatório do peso das metas (em %)

		Pi: peso atribuído à meta conforme Anexos III, IV e V do Quadro de Metas (em %)

		Pprogestão: percentual de atendimento (entre 0 e 100%)

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 1 milhão)

		Vparcela: valor do repasse anual (em R$)
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Período 4

		Período 4		Progestão - Determinação do valor da parcela a ser paga ao estado

				Gestor do Contrato:				Ludmila Alves Rodrigues

				Estado:		SE

				TIPOLOGIA		B

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa (Anexo III)				ID		Metas/Variáveis		Período 4 - 2º Ciclo

										Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi

Ludmila Alves Rodrigues: Valor entre 0 e 1				Mi*Pi (%)

						1.1		Integração das bases cadastrais de águas superficiais e subterâneas		5		SIM						0

						1.2		Complementação de dados adicionais sobre poços		5								0

						2		Capacitação em recursos hídricos 		10		SIM						0

						3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM						0

						4.1		Sala de Situação		5		SIM						0

						4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos das PCDs		5								0

						5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM						0

		II. Metas Estaduais (Anexo IV)				Metas/Variáveis				Pesos (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		1.1		Organização Institucional		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA				0		0

						1.2		Gestão de Processos

						1.3		Arcabouço Legal 				OBRIGATÓRIA

						1.4		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA

						1.5		Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados 				SIM

						1.6		Agências de Água ou de Bacia ou Similares 

						1.7		Comunicação Social e Difusão de Informações 				SIM

						1.8		Capacitação 				OBRIGATÓRIA

						1.9		Articulação com Setores Usuários e Transversais 				SIM

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 6		0

				II.2 Planejamento		2.1		Balanço Hídrico		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA				0		0

						2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA

						2.3		Planejamento Estratégico 				OBRIGATÓRIA

						2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA

						2.5		Planos de Bacias				SIM

						2.6		Enquadramento

						2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 5		0

				II.3 Informação e suporte		3.1		Base Cartográfica		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA				0		0

						3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA

						3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				OBRIGATÓRIA

						3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				OBRIGATÓRIA

						3.5		Sistema de Informações				SIM

						3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM

						3.7		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão 				SIM

						3.8		Gestão de Eventos Críticos 				SIM

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 5		0

				II.4 Operacional		4.1		Outorga de Direito de Uso		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA				0		0

						4.2		Fiscalização				OBRIGATÓRIA

						4.3		Cobrança				SIM

						4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM

						4.5		Infraestrutura Hídrica

						4.6		Fundo Estadual de Recursos Hídricos

						4.7		Programas e Projetos Indutores 				SIM

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 3		0

		II. Metas Estaduais (Anexo V)		II.7 Investimentos em variáveis críticas		Metas/Variáveis				Pesos (%)		Valor investido (R$)				Mi		Mi*P (%)

						1		Organização institucional do Sistema de Gestão		25						0		0

						2		Comunicação Social e Difusão de Informações

						3		Planejamento Estratégico 

						4		Plano Estadual de Recursos Hídricos 

						5		Sistema de Informações 

						6		Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos

						7		Fiscalização

								∑ investimentos autodeclarados				Valor mínimo = R$ 25 mil

		Fator de Redução (FR)				a		Gestão patrimonial dos bens da ANA em uso pelo estado				Pprogestão (%)						0

						b		Apresentação de Relatório de Gestão na Assembleia Legislativa		

Ludmila Alves Rodrigues: Redução de 4% no caso de não atendimento.		Pmax (%)						100

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.

						c		Elaboração de plano plurianual de aplicação dos recursos e apresentação anual dos gastos realizados		

Ludmila Alves Rodrigues: Redução de 4% no caso de não atendimento dos itens mencionados.		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		Valor investido (R$)						0,00

Ludmila Alves Rodrigues: O valor máximo investido a ser considerado é de R$ 250 mil.


												Ano de Exercício						2020

						d		Desembolso anual dos recursos transferidos		

Ludmila Alves Rodrigues: Redução igual a 4% para desembolso até 50%.								

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35								

Ludmila Alves Rodrigues: O valor máximo investido a ser considerado é de R$ 250 mil.
		

Ludmila Alves Rodrigues: Valor entre 0 e 1		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		

Ludmila Alves Rodrigues: Valores variam de 0 a 4% conforme atestado pela ANA.		Vmax (R$)						1,000,000.00

								Total do Fator de Redução		0		Vparcela (R$)						0.00

		mi: indicador de atendimento da variável estadual de gestão (não cumpriu: 0 ou cumpriu: 1)

		Mi: indicador de atendimento da meta (de 0 a 1)

		Pmáx: somatório do peso das metas (em %)

		Pi: peso atribuído à meta conforme Anexos III, IV e V do Quadro de Metas (em %)

		Pprogestão: percentual de atendimento (entre 0 e 100%)

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 1 milhão)

		Vparcela: valor do repasse anual (em R$)
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Período 5

		Período 5		Progestão - Determinação do valor da parcela a ser paga ao estado

				Gestor do Contrato:				Ludmila Alves Rodrigues

				Estado:		SE

				TIPOLOGIA		B

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa (Anexo III)				ID		Metas/Variáveis		Período 5 - 2º Ciclo

										Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi

Ludmila Alves Rodrigues: Valor entre 0 e 1				Mi*Pi (%)

						1.1		Integração das bases cadastrais de águas superficiais e subterâneas		5		SIM						0

						1.2		Complementação de dados adicionais sobre poços		5								0

						2		Capacitação em recursos hídricos 		10		SIM						0

						3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM						0

						4.1		Sala de Situação		5		SIM						0

						4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos das PCDs		5								0

						5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM						0

		II. Metas Estaduais (Anexo IV)				Metas/Variáveis				Pesos (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		1.1		Organização Institucional		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA				0		0

						1.2		Gestão de Processos

						1.3		Arcabouço Legal 				OBRIGATÓRIA

						1.4		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA

						1.5		Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados 				SIM

						1.6		Agências de Água ou de Bacia ou Similares 

						1.7		Comunicação Social e Difusão de Informações 				SIM

						1.8		Capacitação 				OBRIGATÓRIA

						1.9		Articulação com Setores Usuários e Transversais 				SIM

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 7		0

				II.2 Planejamento		2.1		Balanço Hídrico		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA				0		0

						2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA

						2.3		Planejamento Estratégico 				OBRIGATÓRIA

						2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA

						2.5		Planos de Bacias				SIM

						2.6		Enquadramento

						2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 5		0

				II.3 Informação e suporte		3.1		Base Cartográfica		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA				0		0

						3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA

						3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				OBRIGATÓRIA

						3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				OBRIGATÓRIA

						3.5		Sistema de Informações				SIM

						3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM

						3.7		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão 				SIM

						3.8		Gestão de Eventos Críticos 				SIM

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 6		0

				II.4 Operacional		4.1		Outorga de Direito de Uso		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		OBRIGATÓRIA				0		0

						4.2		Fiscalização				OBRIGATÓRIA

						4.3		Cobrança				SIM

						4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM

						4.5		Infraestrutura Hídrica

						4.6		Fundo Estadual de Recursos Hídricos

						4.7		Programas e Projetos Indutores 				SIM

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 4		0

		II. Metas Estaduais (Anexo V)		II.7 Investimentos em variáveis críticas		Metas/Variáveis				Pesos (%)		Valor investido (R$)				Mi		Mi*P (%)

						1		Organização institucional do Sistema de Gestão		25						0		0

						2		Comunicação Social e Difusão de Informações

						3		Planejamento Estratégico 

						4		Plano Estadual de Recursos Hídricos 

						5		Sistema de Informações 

						6		Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos

						7		Fiscalização

								∑ investimentos autodeclarados				Valor mínimo = R$ 25 mil

		Fator de Redução (FR)				a		Gestão patrimonial dos bens da ANA em uso pelo estado				Pprogestão (%)						0

						b		Apresentação de Relatório de Gestão na Assembleia Legislativa		

Ludmila Alves Rodrigues: Redução de 4% no caso de não atendimento.		Pmax (%)						100

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.

						c		Elaboração de plano plurianual de aplicação dos recursos e apresentação anual dos gastos realizados		

Ludmila Alves Rodrigues: Redução de 4% no caso de não atendimento dos itens mencionados.		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		Valor investido (R$)						0,00

Ludmila Alves Rodrigues: O valor máximo investido a ser considerado é de R$ 250 mil.


												Ano de Exercício						2021

						d		Desembolso anual dos recursos transferidos		

Ludmila Alves Rodrigues: Redução igual a 4% para desembolso até 50%.								

Usuário do Windows: Soma de pesos é 100%. Nos períodos 2 a 5 deve ser atingido o mínimo de 50%.		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35								

Ludmila Alves Rodrigues: O valor máximo investido a ser considerado é de R$ 250 mil.
		

Ludmila Alves Rodrigues: Valor entre 0 e 1		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35		

Ludmila Alves Rodrigues: Valores variam de 0 a 4% conforme atestado pela ANA.		Vmax (R$)						1,000,000.00

								Total do Fator de Redução		0		Vparcela (R$)						0.00

		mi: indicador de atendimento da variável estadual de gestão (não cumpriu: 0 ou cumpriu: 1)

		Mi: indicador de atendimento da meta (de 0 a 1)

		Pmáx: somatório do peso das metas (em %)

		Pi: peso atribuído à meta conforme Anexos III, IV e V do Quadro de Metas (em %)

		Pprogestão: percentual de atendimento (entre 0 e 100%)

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 1 milhão)

		Vparcela: valor do repasse anual (em R$)
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