PROGESTÃO
Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas

INFORME Nº 010 DE 14 DE JANEIRO DE 2015

ASSUNTOS:

Envio do Relatório Progestão 2014, acompanhado do modelo padrão do
Formulário de Autoavaliação, pelas Entidades Estaduais que adotaram o ano
de 2014 como segundo período de certificação no Progestão, devidamente
preenchidos até 31 de março de 2015.
Solicitação, mediante comunicação oficial, da transferência dos recursos
financeiros referentes à segunda parcela do Progestão, após certificação das
metas de gerenciamento de recursos hídricos estabelecidas para o período e
da verificação do cumprimento das obrigações contratuais.

ESTADOS:

ACRE – AMAZONAS – BAHIA – ESPÍRITO SANTO – MARANHÃO – MATO GROSSO DO SUL –
PERNAMBUCO – RIO GRANDE DO NORTE – RIO GRANDE DO SUL – SANTA CATARINA –
TOCANTINS

ORIENTAÇÕES: O modelo Relatório Progestão 2014, em anexo, se refere ao cumprimento
das metas de cooperação federativa para o 2º período de certificação, ano de
2014, e contém indicações (em vermelho) do conteúdo que deverá ser
inserido para a certificação de cada meta federativa.
O Formulário de Autoavaliação, planilha Excel em anexo referente ao
cumprimento das metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito
estadual, deverá ser preenchido conforme orientações contidas no próprio
formulário. Embora as metas estaduais tenham repercussão financeira
somente a partir do 3º período do ciclo de certificação, as Entidades
Estaduais deverão, até 31 de março de 2015, anexar o referido Formulário
devidamente aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos ao
Relatório Progestão 2014.
Como previsto no Contrato, solicitar a transferência dos recursos referentes à
segunda parcela do Progestão, conforme modelo de ofício anexo, após
certificação do cumprimento de metas e verificação das obrigações
contratuais.
Em caso de quaisquer dúvidas na elaboração do Relatório ou preenchimento
do Formulário, solicitamos entrar em contato com o gestor ou cogestor
responsável pelo contrato Progestão do seu estado na ANA, pelo telefone
(61) 2109-5209.
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