
De: Ludmila Alves Rodrigues
Para: mariaantonianobre@yahoo.com.br; "nadirdantas@gmail.com"; Vera Reis (vlreis.reis21@gmail.com);

"glaucofeitosa@bol.com.br"; "Luís Carlos Cruz da Silva"
Cc: Elmar Andrade de Castro; Marcela Ayub Brasil Barreto; Alexandre Lima de Figueiredo Teixeira; Alexandre

Anderáos; Humberto Cardoso Gonçalves
Assunto: Resultado da contestação das metas de cooperação federativa 1.3 e 1.5 do Progestão no Acre - exercício

2017.
Data: quinta-feira, 23 de agosto de 2018 17:49:00
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DESPACHO_10_2018_COSER_SRE_AC_CONTESTACAO_Meta 1.5.pdf
Cálculo Repasse PROGESTÃO_AC.xlsx

Prezada equipe Progestão Acre,
 
Vimos informar que, tendo em vista a contestação das metas de cooperação federativa 1.3 e 1.5
referentes à certificação do 5º período do Progestão no estado Acre em 2017, o Ofício nº
1.089/2018/GAB/SEMA, de 8 de agosto de 2018, foi encaminhado para as Superintendências de
Planejamento de Recursos Hídricos (SPR) e de Regulação (SRE) para as devidas análises técnicas.
 
Encaminhamos anexo, para conhecimento:

o Despacho nº 83/2018/SPR, no qual a área técnica ratifica o resultado anterior do
cumprimento da meta 1.3 (Informações para o Relatório do Conjuntura), corroborado
por esta Coordenação, uma vez que o prazo para envio dos dados expirou, não cabendo
revisão da avaliação; e
o Despacho nº 10/2018/COSER/SRE onde o setor acata as justificativas apresentadas pelo
estado no sentido de não ter ficado clara a obrigatoriedade da comunicação da
classificação de barragens não enquadradas na Lei. Dessa forma, retifica o resultado
anterior alterando o atingimento da meta 1.5 – Atuação em segurança de barragens para
100%, ressaltando a importância de se efetivar essa comunicação neste ano.

 
Por este motivo, esclarecemos que será solicitado o empenho da 5ª parcela à SEMA/AC no valor
de R$ 747.000,00 (setecentos e quarenta e sete mil 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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Despacho nº 83/2018/SPR
Documento no 00000.051074/2018-41


Em  20 de agosto de 2018.


Ao Senhor Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos
Assunto:  A nálise de contestação da SEMA - AC referente à certificação da meta 1.3 do  
Progestão do Acre no exercício de 2017
Referência: 00000.050192/2018-32 


1. Em 09/08/2018, foi protocolado na ANA o Ofício nº 1.089/2018/GAB/SEMA (Doc. 
nº 048625/2018) em que a SEMA requer nova análise da certificação das metas de 
cooperação federativa 1.3 e 1.5, referentes às informações para o Relatório do Conjuntura.


2. No ofício, a SEMA encaminhou uma retificação de dados de Qualidade de 
Água, com dados de “Status” e “Coordenadas” corrigidos. 


3. Em que pese o interesse no repasse de dados de melhor qualidade, o prazo 
para envio dos dados corrigidos expirou, não cabendo revisão da avaliação feita por esta 
área técnica com relação à  meta 1.3 (N ota Técnica  n° 24/2018/SPR/ – Doc. próton  n° 
00000.029131/2018-14).


4. Por fim, recomendamos a  análise do pleito pela  coordenação do P ROGESTÃO , 
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 demais providências.


(assinado eletronicamente)
SÉRGIO RODRIGUES AYRIMORAES SOARES


Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos


A autenticidade deste documento 00000.051074/2018-41 pode ser verificada no site http://verificacao.ana.gov.br/ informando o código verificador: CEAC6D76.


Documento assinado digitalmente por: SERGIO RODRIGUES AYRIMORAES SOARES;ALEXANDRE LIMA DE FIGUEIREDO TEIXEIRA;MARCELA AYUB BRASIL BARRETO



http://verificacao.ana.gov.br/?p=CEAC6D76






Despacho nº 10/2018/COSER/SRE
Documento no 00000.051057/2018-12


Em  20 de agosto de 2018.


Ao Senhor Superintendente de Regulação
Assunto:  Análise da contestação da SEMA referente à certificação da meta 1.5 do  Progestão  do 
Acre no exercício de 2017.
Referência: 02501.000942/2013


1. Acata-se as justificativas do pedido de contestação feitos pela SEMA, com base 
em manifestação do Instituto do Meio Ambiente do Acre - IMAC , no sentido de não ter ficado 
clara a obrigatoriedade da comunicação da classificação de barragens não abrangidas pela 
Lei.


2. Não obstante ,  ressaltamos a importância da comunicação  mesmo nesses casos, 
como a ANA tem feito, pois é fundamental que os empreendedores tenham ciência da 
existência da Política Nacional de Segurança de Barragens e que, futuramente, mesmo uma 
barragem não abrangida, hoje, pode vir a ser, caso haja mud ança na ocupação antrópica a 
jusante da barragem.  Além, logicamente, da responsabilidade civil de um rompimento por 
culpa do empreendedor na esfera judicial.


3. Nesse sentido, sugere-se reconsiderar a nota do quesito em questão de 1,5 para 
2,0 e que as comunicações sejam realizadas ainda neste ano pelos motivos expostos.


Atenciosamente,


(assinado eletronicamente)
ALEXANDRE ANDERÁOS


Coordenador 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


A autenticidade deste documento 00000.051057/2018-12 pode ser verificada no site http://verificacao.ana.gov.br/ informando o código verificador: F8CFD810.


Documento assinado digitalmente por: RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES;ALEXANDRE ANDERAOS



http://verificacao.ana.gov.br/?p=F8CFD810




GERAL

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

				Gestor do Contrato:				 Elmar Andrade de Castro

				Estado:		AC

				TIPOLOGIA		A

				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		1				20		10		SIM		1				10		10		SIM		1				10		10		SIM		1				10

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

						I.3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		1				20		10		SIM		1				10		10		SIM		1				10		10		SIM		0.96				9.6

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

						I.4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos		5				1				10		5				1				5		5				1				5		5				1				5

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

		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		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		0		0		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.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		0								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				NÃO		0								SIM		1								NÃO		0								0		0

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias				NÃO		0								NÃO		0								NÃO		0								0		0

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		0								NÃO		0								SIM		1								SIM		1

						II.1.9		Capacitação Setorial				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

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

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 4		0								MÍNIMO: 4		8								MÍNIMO: 5		8								MÍNIMO: 5		8

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		SIM		0		1		20		20

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

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

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

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

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1								SIM		1								SIM		1								0		1

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

						II.2.6		Enquadramento				SIM		0								NÃO		0								NÃO		0								0		0

						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		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 1		5								MÍNIMO: 2		6								MÍNIMO: 2		6								MÍNIMO: 2		6

				II.3 Informação e suporte		II.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		1		1		10		10

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

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

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

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.3.4		Monitoramento de Qualidade de Água						0								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.3.5		Sistema de Informações						0								SIM		0								SIM		1								SIM		1

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

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 1		4								MÍNIMO: 1		5								MÍNIMO: 2		6								MÍNIMO: 2		6

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		15

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		0		0		0		15

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

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

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

						II.4.2		Fiscalização				SIM		0								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.4.3		Cobrança				NÃO		0								NÃO		0								NÃO		0								0		0

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				NÃO		0								NÃO		0								NÃO		0								0		0

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		0								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos				SIM		0								SIM		1								SIM		1								SIM		1

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

						II.4.8		Programas Indutores				SIM		0								SIM		1								SIM		1								SIM		1																																								.

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 1		0								MÍNIMO: 1		6								MÍNIMO: 1		6								MÍNIMO: 2		6

						Pprogestão (%)												100										100										99.9										99.6

						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$)												R$ 750,000.00										R$ 750,000.00										R$ 749,250.00										R$ 747,000.00

						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)

						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:				Ludmila Alves Rodrigues

				Estado:		AC

				TIPOLOGIA		A

				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		1.00				20

						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				1.00				10

						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		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		0		0

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

						II.1.3		Gestão de Processos				SIM		1

						II.1.4		Arcabouço Legal				OBRIGATÓRIA		0

						II.1.5		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.6		Comitês de Bacias e Organismos Colegiados				NÃO		0

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias				NÃO		0

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		0

						II.1.9		Capacitação Setorial				SIM		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 4		0

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		20

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		SIM		0		1		20

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		1

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.2.5		Planos de Bacias				SIM		0

						II.2.6		Enquadramento				SIM		0

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		1

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 1		5

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		10

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

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				SIM		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				SIM		1

						II.3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				SIM		0

						II.3.5		Sistema de Informações				SIM		0

						II.3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM		1

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 1		4

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		15

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

						II.4.2		Fiscalização				SIM

						II.4.3		Cobrança				NÃO

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				NÃO

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos				SIM

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM

						II.4.8		Programas Indutores				SIM

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 1		0

						Pprogestão (%)												100

						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$)												R$ 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 3

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

				Gestor do Contrato:				 Elmar Andrade de Castro

				Estado:		AC

				TIPOLOGIA		A

				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		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		5		OBRIGATÓRIA		1		1		5

						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				NÃO

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				NÃO

						II.1.9		Capacitação Setorial				SIM		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 4		8

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		20		SIM		1		1		20

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		1

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.2.5		Planos de Bacias				NÃO

						II.2.6		Enquadramento				NÃO

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		1

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 2		6

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		10		OBRIGATÓRIA		1		1		10

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				SIM		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				SIM		1

						II.3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				SIM		1

						II.3.5		Sistema de Informações				SIM		0

						II.3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM		1

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 1		5

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		15		OBRIGATÓRIA		1		1		15

						II.4.2		Fiscalização				SIM		1

						II.4.3		Cobrança				NÃO

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				NÃO

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos				SIM		1

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.4.8		Programas Indutores				SIM		1

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 1		6

						Pprogestão (%)												100

						Pmax (%)												100

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

						Ano de Exercício												2015

						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 4

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

				Gestor do Contrato:				 Elmar Andrade de Castro

				Estado:		AC

				TIPOLOGIA		A

				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		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		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		5

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

						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				NÃO

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias				NÃO

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		1

						II.1.9		Capacitação Setorial				SIM		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 5		8

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		20

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

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		1

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.2.5		Planos de Bacias				NÃO

						II.2.6		Enquadramento				NÃO

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		1

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 2		6

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		10

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

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				SIM		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				SIM		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: 2		6

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		15

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

						II.4.2		Fiscalização				SIM		1

						II.4.3		Cobrança				NÃO

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				NÃO

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos				SIM		1

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.4.8		Programas Indutores				SIM		1

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 1		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												2016

						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 5

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

				Gestor do Contrato:				 Elmar Andrade de Castro

				Estado:		AC

				TIPOLOGIA		A

				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		1.00				10

						I.3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		0.96				9.6

						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		5

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

						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

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		1

						II.1.9		Capacitação Setorial				SIM		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 5		8

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		20

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

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		1

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos						1

						II.2.5		Planos de Bacias

						II.2.6		Enquadramento

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		1

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 2		6

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		10

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

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				SIM		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				SIM		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: 2		6

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		15

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

						II.4.2		Fiscalização				SIM		1

						II.4.3		Cobrança

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos				SIM		1

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.4.8		Programas Indutores				SIM		1

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 2		6

						Pprogestão (%)												99.6

						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$)												R$ 747,000.00

		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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