
AJUDA MEMÓRIA - ACOMPANHAMENTO PROGESTÃO Nº 4/2020/COAPP/SAS
Documento no 02500.000865/2020-12

Assunto: Videoconferência para acompanhamento das metas do 2º ciclo do Progestão no 
estado do Pernambuco em 2019.

Nº do Processo Progestão: 02501.3821/2018

Evento: ☐ Oficina de acompanhamento  ☐ Reunião ☒ Videoconferência

Local: Sedes da ANA e da APAC                   Cidades: Brasília/DF e Recife/PE

Data: 06/11/2019

Instituições participantes: ANA e APAC (lista de participantes anexa)

Relato

1. A  reunião  teve como objetivo  obter informações sobre o cumprimento das metas 
de cooperação federativa e metas estaduais no ano de 2019 e  esclarecer  a APAC  em relação  a 
eventuais dúvidas .  Participaram representantes da ANA e da APAC, conforme lista de presença 
anexa.

2. Inicialmente,  fo i  tratad o o cumprimento d as  metas de cooperação federativa  no 
ano de 2019. A seguir são destacados os principais pontos abordados.

3. Sobre a  meta  1.1, a ANA ressaltou que a data final para inserção dos dados no 
CNARH é 31 de janeiro  de 2020  e recomendou que os dados sejam inseridos gradualmente, 
evitando fazê-l o  perto do final do prazo. Relembrou da inconsistência identificada no 
cadastramento de  dados de  aproveitamento hidrelétricos, tendo informado que o técnico  da 
APAC, Mateus Albuquerque, estava ciente da questão e que providenciaria o ajuste necessário.

4. No que diz respeito à  meta  1.2, a ANA comentou a importância de apresentar o 
comparativo entre a capacitação planejada e a execução ao final do ano. Informou que o 
sistema de informações SabeRH, no qual os dados sobre capacitação devem ser inseridos, não 
tem perspectiva de estar operante em 2019.

5. Em relação à  meta  1.3, referente ao envio de dados para o relatório Conjuntura,  a 
APAC confirmou o recebimento, em 23 de outubro, do ofício da ANA com as orientações sobre 
o atendimento  da  meta. A ANA relembrou que o prazo para envio dos dados é  15 de  fevereiro  
de 2020 . A APAC questionou se as informações sobre coordenados dos pontos de 
monitoramento de qualidade teriam de seguir a referência do SAD69. A ANA respondeu que era 
necessário seguir a orientação especificada. Em seguida, a APAC solicitou esclarecimentos sobre 
o que seriam “atos normativos” e se devem ser incluídas informações sobre os conselhos 
usuários de água dos açudes no item referente a “comitês de bacias hidrográficas estaduais”. A 
ANA respondeu que buscaria esclarecer esses pontos mais detalhadamente após a reunião.

6. Sobre a  meta  1.4,  a  APAC esclareceu que não pretendem incluir novas estações,  
substituindo aquelas estações que foram para a rede de referência  nacional , para fins de 
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compor o ITD do Progestão. Esclareceu que ,  nesse momento ,  pretende realocar nove estações, 
compradas com recursos do BID, que estão atualmente locadas em reservatórios. Sobre a meta 
de definição de cotas de alertas das estações, a APAC esclareceu que apenas duas estações da 
sua rede não têm ainda essa informação e que isso se deve ao fato de que não houve registro 
de eventos de enchentes, de modo que a meta deve ser cumprida satisfatoriamente.

7. Especificamente em relação à  meta  1.5, a ANA comentou que o detalhamento 
desta meta para 2019 foi realizado conjuntamente com a APAC , por meio de videoconferência  
em 21 de agosto ,  e o  I nforme  respectivo (06/2019)  foi enviado em outubro. A APAC informou 
que foram regularizadas 28 barragens e que estão autuando as demais, com a perspectiva de 
cumprir a meta acordada de 50 barramentos.

8. A ANA ressaltou a importância de articulação com a CPRH para cumprimento da 
meta de gestão patrimonial, que está vinculada  ao   F ator  de   R edução  estabelecido  no contrato. 
A APAC apresentou e-mail da área de gestão de patrimônio da ANA que informava que não 
seria necessário realizar o levantamento patrimonial na CPRH. A ANA manifestou que 
desconhecia essa orientação e que buscaria informações internas para entender o motivo da 
mudança da meta.

9. No que diz respeito à aplicação dos recursos do programa  no período  2019 a 
2022, a APAC manifestou que conseguiu recursos junto à Secretaria de Fazenda, de modo a 
evitar que os recursos do Progestão fossem usados para  despesas de  custeio. Esclareceu que 
pretende  assim,  rever o plano de aplicação  plurianual  do programa. A ANA ressaltou  a  
importância dessa  revisão com a maior brevidade. A APAC informou que o novo plano de 
aplicação será apreciado na reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos,  agendada  para 
dezembro. 

10. Na segunda parte da reunião, fo i  tratad o o atendimento   d as  metas  estaduais ,  
consideradas mais desafiadoras para o estado de Pernambuco.

11. Em relação à variável 2.4  -  Plano Estadual de Recursos Hídricos, a APAC informou 
que a atualização do plano terá início neste mês de novembro e que o prazo de execução é de 
18 meses. Sobre a variável 2.5  -  Plano de Bacias, informou que os planos do Pajeú e do Una 
serão finalizados também em novembro. Sobre a variável 2.6  -  Enquadramento, foi relatado que 
o  comitê de bacia hidrográfica do rio Ipojuca deve aprovar, em dezembro, a proposta de 
enquadramento, que será a primeira experiência do estado no tema. 

12. No que diz respeito à variável 3.2  -  Cadastro de Usuários, Usos e Interferências, a 
APAC informou que o cadastramento no rio Ipojuca foi concluído. Em relação  à variável 3.3  -  
Monitoramento Hidrometeorológico, a APAC informou que  foi finalizada a instalação d as 20 
estações agrometeorológicas , previstas  para 2019. Sobre a variável 3.5  -  Sistema de 
Informações, relatou que, com recursos do BID, será desenvolvido o módulo do sistema  
referente ao processo de outorga.  Quanto  à variável 3.7  -  Modelos e Sistemas de Suporte à 
Decisão, a interface que integrará o sistema desenvolvida no âmbito da parceria com o BID está 
em análise interna no momento. A APAC relatou ainda que pretende celebrar um convênio com 
a  Universidade Federal de Alagoas   ( UFAL ) , com duração de  um  ano ,  no valor de R$ 300 mil, para 
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implantar um sistema de suporte à decisão para as bacias litorâneas do  e stado. Acrescentou 
que os recursos do Progestão custearão essa iniciativa e que o sistema já foi testado com 
sucesso em uma bacia piloto de Pernambuco.

13. Sobre a variável 4.3  -  Cobrança, a APAC explicou que existe um projeto de lei (PL) 
pronto para regulamentar a cobrança no  e stado desde o ano passado, que  ainda  não foi 
apresentado em função do contexto eleitoral e da resistência do setor canavieiro. Relatou que 
haveria uma reunião com esse setor nessa semana e que existe a expectativa de que o Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos revise e aprove o PL para encaminhá-lo à Assembleia Legislativa.

14. Finalmente, e m relação à variável 4.6  -  Fundo Estadual de Recursos Hídricos, a 
APAC informou que parte dos recursos do  F undo foi descontingenciado para assegurar o custeio 
da  A gência em 2019. Um novo plano de aplicação dos recursos do  Fu ndo está sendo elaborado 
para 2020 na expectativa de que mais recursos sejam descontingenciados no próximo ano.

Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

15. A ANA  buscará esclarecimentos sobre os itens  “atos normativos” e “comitês de 
bacias hidrográficas estaduais”, especificamente sobre conselhos usuários de água dos açudes, 
referentes à meta 1.3. 

16. A APAC enviará a revisão do plano de aplicação de recursos 2019 a 2022 , 
conforme mencionado.

Conclusões

17. A APAC vem adotando as providências para atender satisfatoriamente às metas 
do programa. Em 2020 há expectativas de avanços em relação ao sistema de informações e de 
suporte à decisão para análise e emissão de outorga no estado.

Brasília,  8 de janeiro de 2020.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ LUIZ GOMES ZOBY
Gestor do Contrato nº 054/2018/ANA

Portaria nº 122, de 10 de maio de 2019.

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)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
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