
De: Ludmila Alves Rodrigues
Para: "eduardo.topazio@inema.ba.gov.br"; "progestao.bahia@inema.ba.gov.br"; Angela Timbo; BRUNO JARDIM

DA SILVA; "welton.rocha@inema.ba.gov.br"; "ANTONIO PEREIRA MENEZES"; George Silva; Rita de Cassia
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Prezada equipe Progestão Bahia,
 
Vimos informar que, tendo em vista a contestação das metas de cooperação federativa 1.2 e 1.5
referentes à certificação do 5º período do Progestão na Bahia no ano de 2017, o Ofício DIRAG ET
nº 02678/2018, de 25 de julho de 2018, foi encaminhado para as Superintendências de
Implementação de Programas e Projetos (SIP) e de Regulação (SRE) para as devidas análises
técnicas.
 
Encaminhamos anexo, para conhecimento, a Nota Técnica nº 27/2018/COSUB/SIP no qual a área
técnica retifica o resultado anterior do cumprimento da meta 1.2 (Dados de poços) para 99%, e
o Despacho nº 6/2018/COSER/SRE onde o setor entende não ser razoável acolher o pleito do
estado e, portanto, ratifica o resultado anterior mantendo o atingimento da meta 1.5 – Atuação
em segurança de barragens em 95%.
 
Por este motivo, esclarecemos que será solicitado o empenho da 5ª parcela ao INEMA no valor
de R$ 745.500,00 (setecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos 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 27/2018/COSUB/SIP
Documento no 00000.047419/2018-62


Em  3 de agosto de 2018.


Ao Senhor Coordenador de Águas Subterrâneas
Assunto:  Análise da Contestação do INEMA-BA sobre o resultado da certificação da meta 1.2 
do Progestão no exercício de 2017.
Referência: 02501.000329/2014


1. Esta Nota Técnica tem o objetivo de analisar a solicitação encaminhada pela 
COAPP/SAS no Despacho nº 06/2018 (doc. 047078/2018) referente à contestação do Instituto 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da  Bahia  (INEMA), por meio do Ofício nº 2678/2018- 
DIRAG ET ( Doc  nº 046616/2018), quanto à certificação da meta 1.2 do  Progestão  – 
Compartilhamento de Informações de informações de águas subterrâneas - no exercício de 
2017.


2. A nota d a   Bahia  para a meta 1. 2  foi calculada com base no número de  382  
captações subterrâneas outorgadas durante o ano de 2017  (sendo 360 outorgas e 22 
renovações de outorga) e 344 captações subterrâneas regularizadas até 2016 (outorgas e usos 
insignificantes), resultando em uma meta de 726 poços a terem os dados específicos da meta 
1.2 a serem compartilhados no CNARH .  Os registros de usos insignificantes regularizados em 
2017 não foram considerados na certificação, uma vez que o estado informou que deixou de 
exigir dados hidrogeológicos para esse tipo de uso.  Uma vez que se verificou as informações 
solicitadas em 702 registros, a nota atingida foi de 96,69%.


3. No ofício de contestação, o INEMA solicitou a revisão da nota com base nos 
seguintes argumentos, todos relativos aos poços regularizados em 2017:


i) 382 registros de usos insignificantes não possuíam os dados do poço, pois estes não 
são mais exigidos pelo órgão; 


ii) 3 registros de dispensa de outorga foram inseridos após o prazo devido a correção 
de consistências solicitadas pela equipe de validação da meta; 


iii) 8 pontos encontravam-se duplicados no CNARH, fornecendo um quantitativo 
diferente do real;


iv) 3 cadastros de outorga estavam incompletos porque os dados não foram 
localizados nos processos, pois se tratavam de renovações de outorga e os 
processos eram antigos. 


4. A primeira e a segunda justificativas não são consideradas pertinentes, uma vez 
que usos insignificantes regularizados em 2017 não foram considerados para o cálculo da nota 
atingida pelo estado.


5. Para o caso dos pontos duplicados, a área certificadora conferiu cada registro 
apresentado no ofício de contestação. O resultado da consulta encontra-se discriminado no 
quadro abaixo.







2
Nota Técnica nº 27/2018/COSUB/SIP


Quadro 1 – Resultado da verificação dos registros identificados pelo INEMA como duplicados
Código CNARH Checagem do registro na planilha utilizada para certificação
742992 O registro não se encontrava duplicado na data da certificação


700825
700969
700983


Registros de fato duplicados. Porém, representam usos 
insignificantes regularizados em 2017, logo não foram considerados 
para fins de certificação. Ou seja, não interferem na reavaliação 
da nota.


743054
744224
744244
742995


Registros de fato duplicados. Porém, foram contabilizados em 
duplicidade tanto no quantitativo da meta a ser atingida, como na
contagem de dados válidos. Assim, deverão ser subtraídos tanto 
do numerador como do denominador da fórmula para cálculo da 
nota.


6. A área certificadora considera pertinente a justificativa sobre a dificuldade de 
localização dos dados em processos de renovação de outorga, e por isso, no recálculo da 
nota irá desconsiderar os 22 registros que haviam sido identificados como tal (16 deles sem os  
Dados do Poço ) . A equipe certificadora identificou ainda, entre os 8 registros de outorgas de 
2017 não validados na análise original, uma (698919) que consistia em renovação de outorga 
(processo de 2013), a ser também desconsiderado do cálculo. Não foi possível verificar em que 
situação se enquadrava as 3 outorgas citadas na contestação, uma vez que o órgão gestor 
não as identificou.


7. Restam 7 registros de outorgas emitidas em 2017 que não possuem os Dados do 
Poço no CNARH, todos eles referenciados a processos recentes (2016 e 2017):  701362, 701363, 
740927, 741108, 741647, 744553, 818690 . Tais registros permanecem não validados para a meta 
1.2 na revisão da nota.


8. Do que foi exposto, a revisão da nota considera as seguintes diferenças em 
relação ao cálculo (Quadro 2): 


i) 4 registros de outorga duplicados serão desconsiderados;


ii) 22 renovações de outorga serão desconsideradas;


iii) 1 registro de renovação de outorga (registro 698919) identificado originalmente 
como outorga emitida em 2017 será desconsiderado.


Quadro 2 – Novo cálculo para a nota da meta 1.2 e comparação com a análise anterior
Parcela da 
Meta


Análise Original Nova análise
Quantitativo a ser 
atingido


Registros 
validados


Quantitativo a 
ser atingido


Registros válidos


Poços 
regularizados 
em 2017


360 outorgas 352 355 348


22 renovações de 
outorga


6 - -


Poços 
regularizados 
até 2016 


4 outorgas 4 4 outorgas 4


340 Usos 
insignificantes


340 340 Usos 
insignificantes


340


Total 726 702 (96,69%) 699 692 (99,0%)
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10. Considerando o que foi exposto e conforme apresentado no Quadro 2, 
conclui-se que o novo percentual de cumprimento da meta 1.2 para o Estado da Bahia é de  
99,0%. 


Atenciosamente,


 (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)
TIBÉRIO MAGALHÃES PINHEIRO


Superintendente de Implementação de Programas e Projetos








Despacho nº 6/2018/COSER/SRE
Documento no 00000.049077/2018-15


Em  10 de agosto de 2018.


Ao Senhor Superintendente de Regulação
Assunto:  Análise da contestação do INEMA /BA  referente à certificação da meta 1.5 do  
Progestão da Bahia no exercício de 2017.
Referência: 02501.000329/2014


1. Com relação ao pedido de contestação feito pelo Instituto de Meio Ambiente e 
Recursos Hídrico- I NEMA , concernente à meta I.5 do  Progestão  2017,  especificamente  a o 
quesito:


Emitir regulamentação da Lei nº 12.334/2010, estabelecendo a periodicidade de 
execução ou atualização, a qualificação dos responsáveis técnicos, o conteúdo 
mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança da Barragem, das 
Inspeções de Segurança Regular e  Especial , da Revisão Periódica de Segurança 


de Barragem e do Plano de Ação de Emergência.


2. O bservamos que a publicação das  Portarias n° 16.481/2018 e n° 16.482/2018  
ocorreu em julho de 2018 e as metas se referem ao ano de 2017, findo em 31 de dezembro.


3. Não obstante, em virtude de o  Inema  ser uma entidade exemplar na 
implementação da  Política Nacional de Segurança de Barra gens  e já ter, à época, publicado 
alguns regulamentos, à exceção da Inspeção Especial e Plano de Ação de Emergência; e 
ainda, por haver, à época, processo administrativo aberto para os referidos regulamentos, 
suprimimos apenas  0,5 (meio) dos 3 (três) pontos possíveis referentes ao quesito.


4. Nesse sentido, entendemos não ser razoável acolher o pleito do Instituto. 


Atenciosamente,


(assinado eletronicamente)
ALEXANDRE ANDERÁOS


Cordenador Substituto de Regulação de Serviços Públicos e Segurança de Barragens


De acordo.  Encaminha-se ao  Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos


(assinado eletronicamente)
RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES


Superintendente de Regulação






GERAL

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

				Gestor do Contrato:				Tânia Regina Dias da Silva

				Estado:		BA

				TIPOLOGIA		C

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa				ID		Metas/Variáveis		Período 2										Período 3										Período 4										Período 5

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

						I.1		Integração das bases cadastrais		10		SIM		0				0		10		SIM		0.99				9.9		10		SIM		1.0				10		10		SIM		1				10

						I.2		Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas		10		SIM		1				20		10		SIM		1				10		10		SIM		1.0				10		10		SIM		0.99				9.9

						I.3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		1				20		10		SIM		1				10		10		SIM		1.0				10		10		SIM		1				10

						I.4.1		Sala de Situação		5		SIM		1				10		5		SIM		1				5		5		SIM		1.0				5		5		SIM		1				5

						I.4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos		5				1				9		5				1				5		5				1.0				5		5				1				5

						I.5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM		1				20		10		SIM		1				10		10		SIM		1.0				10		10		SIM		0.95				9.5

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

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		II.1.1		Organização Institucional do Modelo de Gestão		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20

						II.1.2		Organismo(s) Coordenador/Gestor				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.1.3		Gestão de Processos				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.1.4		Arcabouço Legal				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.1.5		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.1.6		Comitês de Bacias e Organismos Colegiados				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.1.9		Capacitação Setorial				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 5		10								MÍNIMO: 6		10								MÍNIMO: 6		10								MÍNIMO: 7		10

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		15

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		15		5

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

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

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

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.2.5		Planos de Bacias				SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		1

						II.2.6		Enquadramento				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 3		5								MÍNIMO: 4		5								MÍNIMO: 5		5								MÍNIMO: 6		6

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.3.4		Monitoramento de Qualidade de Água						1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.3.5		Sistema de Informações						1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação						1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

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

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		10

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

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

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

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

						II.4.2		Fiscalização				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.4.3		Cobrança				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

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

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		0

						II.4.8		Programas Indutores				SIM		0								SIM		0								SIM		0								SIM		0																																								.

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

						Pprogestão (%)												79										99.9										100										99.4

						Pmax (%)												100

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

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100												

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																		100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																				

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																		100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100

																				

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

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												2014										2015										2016										2017

						Vmax (R$)												R$ 750,000.00										R$ 750,000.00										R$ 750,000.00										R$ 750,000.00

						Vparcela (R$)												R$ 592,500.00										R$ 749,250.00										R$ 750,000.00										R$ 745,500.00

						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)

						Pmax: somatório do peso das metas (em %)

						Pi: peso atribuído à meta conforme Anexos III e IV (em %)

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

						Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 750 mil)

						Vparcela: valor do desembolso anual (em R$)



												Período 2		5								Período 3		5								Período 4		5								Período 5		5





Período 2

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

				Gestor do Contrato:				Tânia Regina Dias da Silva

				Estado:		BA

				TIPOLOGIA		C

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa				ID		Metas/Variáveis		Período 2

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

						I.1		Integração das bases cadastrais		10		SIM		0.00				0

						I.2		Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas		10		SIM		1.00				20

						I.3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		1.00				20

						I.4.1		Sala de Situação - Manual operativo		5		SIM		1.00				10

						I.4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos das PCDs		5				0.90				9

						I.5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM		1.00				20

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

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		II.1.1		Organização Institucional do Modelo de Gestão		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20

						II.1.2		Organismo(s) Coordenador/Gestor				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.3		Gestão de Processos				SIM		1

						II.1.4		Arcabouço Legal				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.5		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.6		Comitês de Bacias e Organismos Colegiados				SIM		1

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias				SIM		1

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		1

						II.1.9		Capacitação Setorial				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 5		10

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		15

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		15

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		0

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.5		Planos de Bacias				SIM		0

						II.2.6		Enquadramento				SIM		1

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		0

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 3		5

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		5

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

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				OBRIGATÓRIA		1

						II.3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				SIM		1

						II.3.5		Sistema de Informações				SIM		1

						II.3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM		1

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 3		6

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		10

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

						II.4.2		Fiscalização				OBRIGATÓRIA		1

						II.4.3		Cobrança				SIM		1

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM		0

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos				OBRIGATÓRIA		1

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.4.8		Programas Indutores				SIM		0

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 3		6

						Pprogestão (%)												79

						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: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		Ano de Exercício												2014

						Vmax (R$)												R$ 750,000.00

						Vparcela (R$)												R$ 592,500.00

		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 e IV do Quadro de Metas (em %)

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

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 750 mil)

		Vparcela: valor do desembolso 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:				Tânia Regina Dias da Silva

				Estado:		BA

				TIPOLOGIA		C

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa				ID		Metas/Variáveis		Período 3

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

						I.1		Integração das bases cadastrais		10		SIM		0.99				9.9

						I.2		Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas		10		SIM		1.00				10

						I.3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		1.00				10

						I.4.1		Sala de Situação - Produção de boletins		5		SIM		1.00				5

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

						I.5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM		1.00				10

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

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		II.1.1		Organização Institucional do Modelo de Gestão		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20

						II.1.2		Organismo(s) Coordenador/Gestor				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.3		Gestão de Processos				SIM		1

						II.1.4		Arcabouço Legal				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.5		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.6		Comitês de Bacias e Organismos Colegiados				SIM		1

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias				SIM		1

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		1

						II.1.9		Capacitação Setorial				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 6		10

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		5

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

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		0

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.5		Planos de Bacias				SIM		0

						II.2.6		Enquadramento				SIM		1

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		0

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 4		5

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				OBRIGATÓRIA		1

						II.3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				SIM		1

						II.3.5		Sistema de Informações				SIM		1

						II.3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM		1

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 3		6

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		5

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

						II.4.2		Fiscalização				OBRIGATÓRIA		1

						II.4.3		Cobrança				SIM		1

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM		0

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos				OBRIGATÓRIA		1

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.4.8		Programas Indutores				SIM		0

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 4		6

						Pprogestão (%)												99.9

						Pmax (%)												100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100

										

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		Ano de Exercício												2015

						Vmax (R$)												R$ 750,000.00

						Vparcela (R$)												R$ 749,250.00

		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 e IV do Quadro de Metas (em %)

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

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 750 mil)

		Vparcela: valor do desembolso 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:				Tânia Regina Dias da Silva

				Estado:		BA

				TIPOLOGIA		C

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa				ID		Metas/Variáveis		Período 4

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

						I.1		Integração das bases cadastrais		10		SIM		1.00				10

						I.2		Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas		10		SIM		1.00				10

						I.3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		1.00				10

						I.4.1		Sala de Situação - Produção de boletins		5		SIM		1.00				5

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

						I.5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM		1.00				10

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

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		II.1.1		Organização Institucional do Modelo de Gestão		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20

						II.1.2		Organismo(s) Coordenador/Gestor				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.3		Gestão de Processos				SIM		1

						II.1.4		Arcabouço Legal				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.5		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.6		Comitês de Bacias e Organismos Colegiados				SIM		1

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias				SIM		1

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		1

						II.1.9		Capacitação Setorial				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 6		10

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		5

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

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		0

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.5		Planos de Bacias				SIM		0

						II.2.6		Enquadramento				SIM		1

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		0

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 5		5

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				OBRIGATÓRIA		1

						II.3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				SIM		1

						II.3.5		Sistema de Informações				SIM		1

						II.3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM		1

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 4		6

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		5

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

						II.4.2		Fiscalização				OBRIGATÓRIA		1

						II.4.3		Cobrança				SIM		1

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM		0

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos				OBRIGATÓRIA		1

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.4.8		Programas Indutores				SIM		0

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 4		6

						Pprogestão (%)												100

						Pmax (%)												100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100

										

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		Ano de Exercício												2016

						Vmax (R$)												R$ 750,000.00

						Vparcela (R$)												R$ 750,000.00

		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 e IV do Quadro de Metas (em %)

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

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 750 mil)

		Vparcela: valor do desembolso 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:				Tânia Regina Dias da Silva

				Estado:		BA

				TIPOLOGIA		C

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa				ID		Metas/Variáveis		Período 5

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

						I.1		Integração das bases cadastrais		10		SIM		1.00				10

						I.2		Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas		10		SIM		0.99				9.9

						I.3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		1.00				10

						I.4.1		Sala de Situação - Produção de boletins		5		SIM		1.00				5

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

						I.5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM		0.95				9.5

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

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		II.1.1		Organização Institucional do Modelo de Gestão		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20

						II.1.2		Organismo(s) Coordenador/Gestor				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.3		Gestão de Processos				SIM		1

						II.1.4		Arcabouço Legal				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.5		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.6		Comitês de Bacias e Organismos Colegiados				SIM		1

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias				SIM		1

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		1

						II.1.9		Capacitação Setorial				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 7		10

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		5

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

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		0

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.5		Planos de Bacias				SIM		1

						II.2.6		Enquadramento				SIM		1

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		0

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 6		6

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		20

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				OBRIGATÓRIA		1

						II.3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				SIM		1

						II.3.5		Sistema de Informações				SIM		1

						II.3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM		1

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 4		6

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		5

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

						II.4.2		Fiscalização				OBRIGATÓRIA		1

						II.4.3		Cobrança				SIM		1

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM		1

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos				OBRIGATÓRIA		1

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		0

						II.4.8		Programas Indutores				SIM		0

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 5		6

						Pprogestão (%)												99.4

						Pmax (%)												100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100

										

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		Ano de Exercício												2017

						Vmax (R$)												R$ 750,000.00

						Vparcela (R$)												R$ 745,500.00

		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 e IV do Quadro de Metas (em %)

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

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 750 mil)

		Vparcela: valor do desembolso anual (em R$)
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