
Ajuda Memória - Acompanhamento Progestão nº 31/2018/COAPP/SAS
Documento no 00000.074007/2018-03

Assunto: 7ª Oficina de Acompanhamento e Planejamento do Progestão em Roraima

Referência: Processo Progestão nº 02501.000979/2014-12

Evento:  Oficina de acompanhamento    Reunião    Videoconferência

Local: Auditório da CAER                                       Cidade: Boa Vista/RR

Data: 19 e 20/09/2018

Instituições participantes: FEMARH; UFRR (Profágua); ANA; CERH.

Relato

1. Para acompanhamento das metas do Progestão  em Roraima , foi   realizada 
oficina no s  dia s  1 9 e 20  de setembro de 2018, em  Boa Vista , com participação de  
representantes da  ANA, da  FEMARH  e   da  Universidade Federal de Roraima  – UFRR , além d e 
membros do CERH, conforme lista de presença e programação em anexo.

2. Primeiramente foram abordadas a situação do cumprimento das metas de 
cooperação federativa ,  seguida  das  metas de gerenciamento de recursos hídricos no âmbito 
estadual. No segundo dia da oficina houve uma apresentação para os alunos do Profágua.

Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

3. Com relação às metas de cooperação federativa cabe destacar:

Meta I.1. Integração  das bases cadastrais  –   ainda existem 2.474 cadastro s  no estado  na 
situação “Em análise”.  Segundo informado,  até final de dezembro, todos os cadastros estarão 
analisados. Pretendem notificar os grandes usuários para regularização.

Meta I.2.  Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas  –  conforme acordado 
com a área certificadora da ANA serão complementados apenas  os dados  dos poços 
tubulares, pois a FEMARH não solicita informações detalhadas dos poços  tipo  amazonas .  Em 
função disto ,  pretendem fazer uma revisão do questionário enviado para a primeira 
certificação da meta, elaborado em 2013.

Meta I.3. Contribuição para difusão do conhecimento  – os dados e informações serão enviados 
à ANA dentro do prazo (até 15/02/2019) , conforme  solicitado no Ofício n º   59/2018/SPR-ANA  
encaminhado pela área certificadora da ANA.

Meta I.4. Prevenção de eventos hidrológicos críticos  –  os  b oletins  estão sendo disponibilizados  
no site  da FEMARH .  Pretendem  uma  reaproxima ção com   a Defesa Civil para atuar em conjunto 
na Sala de Situação.   Está em negociação um Acordo de Cooperação Técnica – ACT com a 
CPRM para  manutenção corretiva e preventiva  d as  estações de monitoramento 
hidrometeorológico. Para troca de conhecimento e análise de dados de qualidade da água 
está em curso um  ACT com  a   Universidade Estadual de Roraima  –  UERR .  Também está em fase 
de d etalhamento  uma proposta de  ACT com  o  SIPAM para monitoramento com radar e 
utilização de dados meteorológicos, bem como levantamento de áreas de risco de inundação. 
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Meta I.5.  Atu ação  para   s egurança de  b arragens  –  foram n otifica dos  16 proprietários para 
regularização das barragens.  A  outorga  é o  instrumento em âmbito do estado para 
autorização de obra hídrica ,   conforme  Instrução Normativa FEMARH n º  001/2017, atualizada 
pela IN nº 003/2017.

4. Com relação às metas de gerenciamento de recursos hídricos no âmbito 
estadual cabe destacar:

Meta II.1. Variáveis legais, institucionais e de articulação social  –   na  variável 1.2 relacionada ao 
organismo coordenador/gestor foi apontada a necessidade de reestruturação organizacional 
e ampliação do quadro técnico voltado à gestão de recursos hídricos. Para  tanto,   o  CERH se 
propôs a discutir o assunto e  apresentar  uma proposição.  Quanto  à  variável 1.3   sobre  gestão 
de processos, foi informado que o s istema  de outorga está  em fase de ajustes , com previsão  
para entrar em operação até final do ano.  Foi apontada a necessidade  de  maior 
 envolv imento d o CERH nas discussões dos instrumentos de gestão , quando da elaboração de 
normativos legais, variável 1.4 .  Já  e m relação à variável 1.5, relacionada ao  Conselho , foi  
destacada  a necessidade de disponibilizar um  servidor efetivo para exercer o papel de 
secretaria executiva do CERH.  Também foi apontado pelos conselheiros ,   a  import â n cia  d e  
maior transparência  na s ações do CERH ,  bem como da  revis ão d o  regimento  interno  e  resgat e  
d a memória  das reuniões e deliberações do  CERH , pois muitas decisões foram  tom adas, mas  o 
registro das mesmas  encontra-se dispers o .  Para tanto foi sugerido a contratação de  um bolsista 
para dar apoio à secretaria executiva  afim de organizar os documentos existentes, registrar as 
reuniões e  inserir  as  informações na página  da FEMARH ,  em uma área específica  voltada a o  
Conselho .   Sobre   a  variável 1.8, foi informado que a FEMARH pretende elaborar um Plano de 
Comunicação até final de 2019 e ,   e m relação à variável 1.9, foi  comunicado  que o Plano de 
Capacitação está praticamente pronto e será submetido ao CERH para aprovação.

Meta II.2. Variáveis de planejamento  –   neste grupo de variáveis, principalmente relativa  aos  
estudos especiais de gestão  (1.7) , houve a proposta de representantes da UFRR, 
coordenadores do Profágua, em estabelecer um Acordo de Cooperação Técnica ou outro 
instrumento  pertinente   com a FEMARH,  para o desenvolvimento de ações de preenchim ento 
de lacunas de conhecimento, necessários à  gestão dos recursos  hídricos em Roraima. Com 
relação à variável 2.2 ,  existe uma divisão hidrográfica estabelecida no âmbito do ZEE, mas  esta  
ainda não foi reconhecida pelo CERH,  o que será feito oportunamente . Considerando que o 
Plano Estadual de Recursos Hídrico s  está desatualizado  e necessita  de ajustes e revisão, foi 
sugerido  discutir junto ao  CERH a elabora ção d o Plano da Bacia do  rio  Tacutu, com maior 
concentração de demandas,  n os moldes da Resolução  nº  145 do CNRH, afim de promover 
maiores conhecimentos das demandas e disponibilidades nesta bacia e consolidar 
capacidades na região para elaboração de planos de recursos hídricos.

Meta II.3. Variáveis de  i nformação e  s uporte  –   foi informado que houve aumento significativo 
na quantidade de usuários regularizados e pretendem realizar campanhas itinerantes para  fins 
de maior agilidade na  regulariza ção d os usuários , além d e  se obter  melhor i a s   n o cadastro de 
usuários  d o estado.  Quanto  ao monitoramento hidrometeorológico foi informado que 8 
estações de Roraima estão na rede de referência da ANA e ,   portanto,  a rede de alerta  do 
estado   conta com  10 estações ,  conforme  lista apresentada no Anexo I do  Informe Progestão n º  
11, de 19 de setembro de 2018. Com relação ao monitoramento da qualidade da água,  foram 
definidos os pontos  da RNQA no âmbito do Qualiágua  para a  coleta de amostras . A  análise 
laboratorial  será realizada, em parceria com a UERR, pelo  laboratório  do  Departamento de 
Química.

Meta II.4. Variáveis operacionais  –   e m relação à variável 4.1, outorga, cabe destacar que ,  
apesar de estar em desenvolvimento um sistema de outorga automatizado ,  ainda há a 
necessidade de se utilizar dados técnicos de demanda e disponibilidade hídrica nas análises 
das  emissões de  outorga.  Quanto  à  f iscalização, variável 4.2, destaca-se que a área  realiza  
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vistoria  para subsidiar   a análise d os processos de outorga. Considerando que  o setor  de 
fiscalização  atua tanto  em  recursos hídricos como  em ações de   meio ambiente, pretende m  
elaborar um manual voltado  especificamente  à fiscalização de  atividades de  recursos hídricos.  
Com relação à variável 4.7,  Fundo Estadual de Recursos Hídricos ,  foi informado que este não  é  
operacional e que não  está  regulamenta d o .   P retendem incluir no Fundo Estadual de Meio 
Ambiente uma Conta Específica de Recursos Hídricos, especificando as  diversas  fontes de 
recursos financeiros disponíveis (CFEM, CFURH, emolumentos, taxas etc.).

5. Foi reforçado para a diretoria de re cursos hídricos a necessidade da  elabora ção 
de  um Plano de Aplicação dos Recursos do Progestão  a ser  apreciado pelo CERH, para m elh or 
acompanhamento e efetividade das ações de fortalecimento da gestão dos recursos hídricos.  
Na oportunidade, foi esclarecido que este item será exigido no segundo ciclo do programa.

6. No segundo dia da oficina foi realizada uma apresentação pela gestora  ANA  do 
contrato sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos e a  metodologia  
do Progestão e sua situação no país.  Os alunos do Profágua f oram convidados. Também foi 
apresentado  o  sistema  LICENCIA JÁ/MÓDULO RECURSOS HÍDRICOS  em desenvolvimento na 
FEMARH para automatizar os processos de outorgas.

Conclusões

7. O estado vem cumprindo as metas do programa, mas  ressente  da falta de 
pessoal específico para a tuação na  área de recursos hídricos, uma vez que ,   além de serem 
poucos,  cada analista tem atrib uições também na área ambiental . Outro aspecto a observar é 
que ,  desde o início do programa havia a previsão de reforma  de  um espaço físico específico 
para a Sala de Situação,  o  que até o momento não foi efetivado, por questões de burocracias 
excessivas ou por instabilidade institucional.  Durante  a oficina foi informado que há intenção 
de se reformar o espaço para abrigar t odo   o setor  de recursos hídricos de forma que o corpo 
técnico  permaneça no mesmo local  e ,  com isto melhorar a atuação para a gestão dos 
recursos hídricos no estado.

8. Destaca-se também a importante interlocução com o programa Profágua  junto 
à  Universidade Federal   de Roraima, de forma a aproximar a universidade  d o órgão gestor 
visando o atendimento de demandas reais do sistema estadual de gestão de recursos hídricos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
BRANDINA DE AMORIM

Gestora do Contrato nº 79/ANA/2014-PROGESTÃO
Portaria ANA nº 351, de 06 de outubro de 2015

Ciente. 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



 
 

 

 

7ª OFICINA DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DO PROGESTÃO 

 

RORAIMA 

Local: Auditório da CAERR 

Rua Melvin Jones, 219 - São Pedro, Boa Vista - RR 

Data: 19/09/2018 e 20/09/2018 

Objetivo: Planejamento de ações para aprimorar a gestão dos recursos 

hídricos no estado e atingir os níveis das variáveis previstas no 

Progestão, conforme Quadro de Metas aprovado pelo Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos, bem como a avaliação do 

andamento das atividades. 

Público alvo: Deverão participar da oficina: 

• Responsáveis, no estado, pelo cumprimento das metas de 

cooperação federativa; 

• Responsáveis, no estado, pelo cumprimento das metas de 

gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual; 

• Membros atuantes do Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

• Se possível, representantes do Profágua/UFRR; 

• Outros atores de interesse da FEMARH. 

Resultados 

esperados: 

Espera-se, ao final da oficina, o estabelecimento de ações que 

permitam a consecução das metas federativas e estaduais 

pertinentes ao Progestão e consequente aprimoramento da gestão 

dos recursos hídricos no estado de Roraima com horizonte de 

planejamento até 2018, bem como conselheiros devidamente 

capacitados e com entendimento da metodologia do Progestão e 

sua estrutura de funcionamento. 

Metodologia: Análise das metas – realizar uma análise crítica de cada uma das 5 

metas de cooperação federativa bem como de cada nível das 

variáveis das metas de gerenciamento de recursos hídricos em 

âmbito estadual previstas no Quadro de Metas, identificando as 

dificuldades, os desafios e as ações necessárias para o cumprimento 

das metas. 

Identificação dos responsáveis – identificar e ou ratificar os pontos 

focais e/ou responsáveis pelas ações previstas no Quadro de Metas 

do Progestão. 

Apresentação no Profágua – apresentar sobre o SINGREH e o 

Progestão aos novos alunos do Profágua. 

Infraestrutura 

Necessária: 

Sala de reunião compatível com a quantidade de pessoas 

convidadas e projetor para apresentações em PowerPoint. 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMAÇÃO 

DIA 19/09/2018 (Quarta-feira) 

14h – 18h 

• Avaliação das metas de cooperação federativa em 2018; 

• Avaliação da aplicação dos recursos transferido pelo Progestão e planejamento 

das ações que serão financiadas. 

DIA 20/09/2018 (Quinta-feira) 

08h – 12h 

• Esclarecimento de dúvidas sobre os Informes; 

• Avaliação do cumprimento das metas de gerenciamento de recursos hídricos em 

âmbito estadual durante o ano de 2018. 

14h – 18h 

• Reuniões específicas na FEMARH – apresentação do LICENCIA JÁ/MÓDULO 

RECURSOS HÍDRICOS; 

• Apresentação no Profágua (UFRR). 

 










