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Assunto:  Memória da 3ª Oficina de acompanhamento e planejamento do 2º ciclo do  
Progestão no estado da Paraíba.

Nº do Processo Progestão: 02501.001995/2017-67

Evento: ☒Oficina de acompanhamento  ☐ Reunião ☐ Videoconferência

Local: Sede da AESA                                                                      Cidade: João Pessoa/PB

Data: 13/11/2019

Instituições participantes: AESA – ANA.

RELATO E PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS

1. Em 13 de novembro de 2019 foi realizada a 3ª oficina de acompanhamento do 
atendimento das metas pactuadas no 2º ciclo do  Progestão  no estado da Paraíba. Estiveram 
presentes nesta reunião, os técnicos da ANA que acompanham o referido projeto, além do 
diretor presidente da AESA e representantes das diversas gerências da AESA. Em anexo, a lista 
de presença e a programação do evento. 

2. A seguir são relatados os principais aspectos apontados pelos representantes da 
AESA relacionados às metas de cooperação federativa:

Meta I.1. Integração de dados de usuários de recursos hídricos:  a equipe da AESA continua 
trabalhando junto a equipe da UFCG no aperfeiçoamento do seu sistema de informações 
buscando a integração com o CNARH da ANA. Vem sendo feitos ajustes no campo <finalidade> 
do sistema da AESA que possibilitarão a sincronização de forma automática. Há a intenção de 
manter a inserção dos dados por planilhas simultaneamente com o webservice, o qual deverá 
estar pronto até o final de 2019. As inconsistências dos dados de cadastro e outorga do ano 
2019 estão sendo sanadas. Até o momento foram inseridos 60% dos registros no CNARH e 
espera-se que a meta seja integralmente atingida.
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Meta I.2. Capacitação em recursos hídricos :  r elatou-se a organização ou participação em 
cerca de 30 eventos. Dos 7 cursos presenciais previstos, foram realizados 5. Os restantes 
deverão ser realizados até dezembro. A AESA está negociando a organização de um a  
pós-graduação em  recursos hídricos com o Instituto Paraibano de Educação-IPE. A duração dos 
cursos presenciais está sendo avaliada, pois o sistema de 40 horas contínuas deixa as equipes 
desfalcadas e dificulta a participação de membros dos  CBHs . O fracionamento dos cursos é uma 
possível solução. Itaci e Maraci serão responsáveis pelas metas de capacitação.

Meta I.3. Contribuição para difusão do conhecimento :  a  AESA recebeu o  O fício encaminhado 
pela área certificadora em 23/10/2019 e tem o prazo de resposta até 15/02/2020. O período de 
referência das informações passou a ser o ano civil ( jan -dez). Com isso, para que haja uma 
equalização, o período de abrangência das informações para o terceiro período de certificação 
será de agosto de 2018 até dezembro de 2019. Posteriormente será adotado o período jan-dez.

Meta I.4. Prevenção de eventos hidrológicos críticos :  d evido a desativação da rede de 
monitoramento das águas do PISF o alcance das metas de transmissão de dados das  PCD s  ficou 
prejudicada. Ao mesmo tempo, a grande quantidade de reservatórios monitorados pelo estado, 
e que fazem parte da rede do Monitor das Secas (134), tem gerado dificuldades em cumprir as 
metas de geração de dados na frequência estabelecida para aquele programa. Isto é devido ora 
a dificuldade de acesso aos açudes, ora a dificuldades de contratação de 
observadores- leituristas , seja pela restrição de contratação de beneficiários de programas 
sociais do governo federal ou aposentados rurais. Assim, ficou acertada, para o dia 20/11, uma 
videoconferência entre as áreas técnicas competentes da ANA e da AESA para definir as 
estações que integrarão as redes de monitoramento de secas, assim como o estabelecimento 
de cotas de alerta para os reservatórios escolhidos.

Meta I.5. Atuação para segurança de barragens :  c onforme metas pactuadas em 
videoconferência com a área competente da ANA, a AESA deverá regularizar 50 barragens; 
classificar 60 quanto ao Dano Potencial Associado (DPA);  c lassificar 22 quanto à categoria de 
risco (CRI). Além disso, deverá melhorar a qualidade dos dados inseridos no SNISB;  a valiar a 
execução do Plano Anual de Fiscalização-PAF 2019;  a presentar o PAF 2020;  a presentar relatório 
simplificado das fiscalizações realizadas em 2019 e ;   a presentar proposta de oficina a ser 
oferecida aos fiscais, empreendedores, assim como outras instituições envolvidas com o tema 
segurança de barragens. Solicitar a Fernanda Laus (SRE/ANA), envio de modelo do plano de 
oficina para empreendedores.

3. Com relação às metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito dos 
estados, cabe destacar:

Meta II.2. Variáveis legais, institucionais e de articulação social : neste grupo de metas 
destaca-se, em relação à variável  Organização Institucional , a proposta de realização de 
concurso público na AESA, a  qual  recebeu “aprovação” da secretaria de administração. 
Espera-se que o edital seja lançado no início de 2020. Estão previstas também reforma e 
melhoria nas atuais instalações físicas. Além disto ,  no âmbito do projeto “Ferramentas de 
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Gestão”, estão sendo implementadas as rotinas de monitoramento dos fluxos dos processos de 
outorga e fiscalização na AESA, estabelecidos nas fases anteriores de mapeamento e 
planejamento estratégico da AESA. 

META II.3. Variáveis de planejamento :  q uanto à variável  Plano Estadual de Recursos Hídricos , 
cabe destacar que a revisão do PERH foi contratada com recursos do Fundo Nacional de Meio 
Ambiente. Para elaboração do Plano foi contratada a IBI  que recentemente entregou o 2°  
produto. É, portanto, improvável o cumprimento do cronograma original que previa a conclusão 
do plano em fevereiro de 2020. O  Plano de Bacia  do rio Paraíba será contratado com recursos 
da cobrança, faltando a aprovação do TDR pelo CBH. Os planos das bacias do  Gramame  e do 
Litoral Norte, deverão ter suas ordens de serviço emitidas ainda em 2019.

META II.4. Variáveis de informação e suporte :  f oi relatada a intenção de incluir uma biblioteca 
digital no  Sistema de Informações em Recursos Hídricos  da AESA, que facilite buscas em 
processos digitalizados o que é fundamental para acessar processos antigos.

META II.5. Variáveis operacionais :  s obre a  Cobrança pelo Uso da Água , foi informado que 
houve a regularização das outorgas vencidas da CAGEPA e um acordo para que a empresa 
passasse a pagar pelo direito de uso de recursos hídricos. Isto provocou um aumento 
significativo dos valores arrecadados: De 2015 a 2017 foram arrecadados aproximadamente R$7 
milhões. Só em 2019 já foram arrecadados R$ 8 milhões. Está em elaboração uma minuta de 
decreto aperfeiçoando os mecanismos de cobrança e principalmente, incluindo um dispositivo 
de atualização de preços. Quanto à fiscalização, há perspectivas de formalização da parceria 
com a Polícia Ambiental no início do ano vindouro.

4. Além das metas, também foram discutidos alguns pontos que terão impacto na 
avaliação da AESA no segundo período do 2º ciclo do Progestão:

 Gestão Patrimonial: após visita da área de gestão patrimonial da ANA, a AESA tomou 
providências para sanar suas pendências e assim regularizar sua situação, permitindo o 
recebimento de novos equipamentos. Há um compromisso da AESA de adequar seus 
procedimentos para evitar as desconformidades apontadas no passado.

 O Relatório de Gestão de Recursos Hídricos será apresentado na Assembleia Legislativa do 
estado no próximo dia 13/11.

 Foi feita a recomendação de que a apresentação anual  à ANA e ao CERH  dos gastos 
realizados  com os recursos do  Progestão   seja detalhada em um nível que permita a 
certificação do desembolso efetivo em ações de fortalecimento da gestão dos recursos 
hídrico.
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CONCLUSÕES

5. De maneira geral o estado está conseguindo cumprir as metas do programa. 
Foram verificados avanços significativos na gestão dos processos de outorga e na implantação 
da gestão dos processos na AESA. As expectativas se mant ê m elevadas com as possibilidades de 
realização do 1º concurso para provimento de cargos na AESA.

Brasília,  22 de janeiro de 2020.

 (assinado eletronicamente)
JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ

Gestor do Contrato nº 50/2017/ANA – PROGESTÃO II
Portaria ANA nº 205, de 18 de maio de 2018

Ciente. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
BRANDINA DE AMORIM

Coordenadora Substituta de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente, para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos
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3ª OFICINA DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO – PROGESTÃO 2º CICLO 

PARAÍBA 

Local: AESA/PB 

Data: 13/11/2018 - 08:00h as 12:00h 

Objetivo: Planejamento de ações para aprimorar a gestão dos recursos hídricos no 

estado e atingir os níveis das variáveis previstas no 2º Ciclo do 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 os responsáveis pelas ações relacionadas às 

variáveis de gestão previstas no Quadro de Metas integrante do Contrato 

Progestão 2º Ciclo, no âmbito do Sistema Estadual de Recursos Hídricos da 

Paraíba, membros representantes do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

que estejam mais envolvidos com a autoavaliação. 

Resultados 

esperados: 

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 da Paraíba. 

Metodologia: Análise das metas – apresentação pela AESA de análise crítica de cada uma 

das 5 metas de cooperação federativa bem como de cada nível das 

variáveis estaduais previstas no Quadro de Metas, identificando as 

dificuldades e os desafios. 

Identificação de ações – discutir sobre as atividades, ações e 

encaminhamentos necessários para atingir e/ou manter os níveis propostos 

no Quadro de Metas do Progestão, dentro do prazo de execução do 

programa. 

Aplicação dos recursos – apresentação pela AESA da avaliação da 

aplicação dos recursos financeiros recebidos no âmbito do Progestão até 

outubro/2019. 

Fator de Redução – apresentação pela AESA das ações que refletem no 

cálculo do Fator de Redução. 

Infraestrutura 

Necessária: 

Sala de reunião compatível com a quantidade de pessoas convidadas e 

projetor para apresentações em PowerPoint. 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Dia 13/11/2019 (Quarta-feira) 

08:00h – 10:00h 

Avaliação do cumprimento das metas de cooperação federativa; 

Avaliação das ações que refletem no Fator de Redução e do Plano de 

Aplicação Plurianual dos Recursos do Progestão. 

OBS.: Apresentação realizada pelo estado 

10:00h – 10:15h Intervalo 

10:15h – 12:00h 

Discutir os principais problemas relacionados ao cumprimento das metas 

de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual do 

Progestão; 

Avaliação do cumprimento das metas de investimento. 

OBS.: Apresentação realizada pelo estado 

 




