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Em  19 de setembro de 2017.

Assunto:  6ª  O ficina de  A companhamento do Contrato Progestão nº 091/2013   entre a SEMA-MA e a 
ANA

Nº do Processo Progestão: 02501.001177/2013-31

Evento:  Oficina de acompanhamento    Reunião    Videoconferência

Local: Sala de Reunião da SEMA/MACidade: São Luís/MA

Data: 17/07/2017 Horário: 14 às 18 horas

Instituições participantes: SRH da SEMA/MA e ANA.

Relato

1. Com vistas a possibilitar um melhor acompanhamento do cumprimento das metas do 
contrato Progestão entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA e a 
Agência Nacional de Águas – ANA, foi realizada, no dia  17  de  julho  de 2017, na Sala de Reunião da 
SEMA/MA, a 6ª Oficina de Acompanhamento do Progestão no estado do Maranhão.
2. A reunião contou com a participação da técnica da ANA, Izabela Sant ana, que mediou os 
trabalhos, o  Superintendente da  SRH/SEMA ,  Raimundo Medeiros, além dos servidores da SRH/SEMA:  
Li l iane, Luciana ,  Raimundo,  Wallace, Rebeca, Daniel da Luz e S í lvio da  Sala de Situação ,  conforme lista 
de presença em anexo.
3. O objetivo da reunião foi repassar  os critérios de avaliação das metas no 5º ciclo do 
Progestão assim como fazer uma avaliação da nota obtida no 4º ciclo de avaliação, bem como os 
motivos dos cortes financeiros no repasse do recurso.   
4. Vale ressaltar que no decorrer da reunião cada setor, individualmente, expôs seus 
avanços e dificuldades encontradas com relação ao atendimento das metas, seguindo orientações da 
Resolução CONERH n° 07, de 25 de novembro de 2013, marco legal que aprova o quadro de metas do 
programa, no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

5. O setor da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Maranhão – 
SEMA, responsável pela gestão das águas é a Superintendência de Recursos Hídricos – SRH, cuja 
equipe efetiva é pequena para solucionar os problemas e as demandas existentes. Assim, os recursos 
financeiros advindos do repasse do Progestão foram essencialmente utilizados para a contratação de 
bolsistas por meio de um processo licitatório de seleção de uma OSCIP, a fim de fornecer recursos 
humanos em número suficiente para executar tanto as metas estaduais como as de cooperação 
federativa, pactuadas no programa.
6. Os  contratos dos  bolsistas  fo ram renovados em dezembro de 2016 p el a OSCIP que 
contratou 18 profissionais, sendo 11 de nível superior e  sete  de nível médio  com formações diversificadas 
pelo prazo de 12 meses, prorrogável por mais seis meses.

7. Entretanto,   em maio de 2017 ,  a OSCIP decidiu ,   de forma arbitrária,  suspender o repasse 
dos salários devidos aos bolsis tas . Diante de tal situação, a SEMA enviou  ofí cio endereçado à 
presidência da OSCIP, solicitando esclarecimentos.
8. No momento da oficina ,  em julho de 2017, os bolsistas estavam sem comparecer  à  
S ecretaria há  quase 3 meses, prejudicando  e comprometendo assim,  o planejamento e execução das 
metas do Progestão para o exercício  de  2017.   A SRH/SEMA ficou operando apenas questões 
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administrativas de rotina, com os poucos técnicos do quadro da cas a e alguns cargos comissionados.   Na 
semana que foi realizada a oficina, a OSCIP prometeu resolver o problema dos salários.
9. Desta forma ,  as metas do Progestão ficara m prejudicadas pelo período de 3  meses, sem 
a equipe necessária para  seu  cumprimento. O mesmo problema foi detectado e relatado pelo Sr. Sílvio 
Mendonça,  supervisor da Sala de Situação  que, devido à falta de equipe ,  sofreu com problemas  de 
manutenção das estações de coleta de dados da rede hidrometeorológica. 
10. Outro problema relatado foi a articulação entre a SRH/SEMA  e  o Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos – CONERH.  Depois de 7 reuniões sequenciais convocadas e s em quórum, findou o 
mandato do C onselho em julho de 2017. Será convocada nova eleição  d os membros, segundo edital de 
convocação previsto para publicação em agosto de 2017. 
11. Desta forma será  necessária possivel mente o planejamento de uma nova capacitação 
aos novos  conselheiros quanto à implementação do programa no estado durante o quinto e último ciclo 
de certificação. 

Conclusões

12. Após as discussões dos principais problemas enfrentados no exercício de 2016 e as 
ações propostas para minimizá-los foi ressaltado que a SEMA deverá selecionar e comprovar, além das 
metas estaduais de atendimento obrigatório, certas metas estaduais optativas no período do quarto ciclo 
do programa, totalizando, assim, 13 variáveis estaduais a serem cumpridas. As metas e variáveis 
selecionadas e os referidos blocos encontram-se listados abaixo:  

– META II.3 Variáveis de Planejamento: Modelos e Sistema de Suporte à Decisão (2.8);
– META II.4 Variáveis de Informação e Suporte : Monitoramento da Qualidade de Água (3.4) e 

Sistema de Informações (3.5);
– META II.5 Variáveis Operacionais:  Fiscalização (4.2) e Gestão e Controle de Eventos Críticos 

(4.6).

13. Ao final foi salientado a importância da aprovação do quadro de metas aprovado  ad 
referedum  pelo Secretário, assim que o novo conselho tomar posse.  Foram ainda sinalizada s  as  novas 
metas e critérios que serão implementados no Pr o gestão II o que exigirá uma equipe robusta e 
permanente para sua implementação.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
IZABELA BRAGA NEIVA DE SANTANA
Gestora do Contrato nº 091/ANA/2013

Portaria ANA nº 347, de 5 de outubro de 2015

De acordo. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
LUDMILA ALVES RODRIGUES

Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente, para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)
CARLOS MOTTA NUNES

Superintendente Adjunto de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos




