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AGÉONCIANACIONAL DE AGUAS

CONTRATON~ OQ2/ANA/2013-PROGESTÃO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA
NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, o ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO ESTADUAL
DO AMBIENTE - INEA, E O CONSELHO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS, COMO INTERVENIENTE,
OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE ESTÍMULO
FINANCEIRO PELO ALCANCE DE METAS DE
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ÂMBITO
DO PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO PACTO
NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGEST ÃO.

CONTRA TANTE:
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, inscrita no CNPJ sob
o n~ 04.204.444/0001-08, com sede no Setor Policial, Área 5, Quadra
3, Bloco "M", CEP 70610-200, em Brasília - DF, doravante
denominada ANA, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,
Vicente Andreu Guillo, brasileiro, casado, bacharel em estatística,
portador da Carteira de Identidade n~ 8.656.438, expedida pela
SSP/SP, inscrito no CPF sob o n~ 990.937.408-06, residente e
domiciliado em Brasília - DF;

CONTRATADA:
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, na qualidade
de entidade responsável pela coordenação das ações do poder
executivo estadual inerentes à implementação do Pacto Nacional pela
Gestão das Águas no Estado do Rio de Janeiro, nos termos
estabelecidos pelo Decreto Estadual n~ 44.445, de 18 de outubro de
2013, inscrita no CNPJ sob o n~ 10.598.957/0001-35, com sede na
Avenida Venezuela, n~ 110, Saúde, no Rio de Janeiro - RJ, doravante
denominada ENTIDADE ESTADUAL, neste ato representada por
sua Presidente, Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos,
portadora da Carteira de Identidade n~ 13067641-4, expedida pelo
IFP/RJ, inscrita no CPF sob o n~ 742.396.357-72, residente e
domiciliada no Rio de Janeiro - RJ;

INTERVENIENTES:
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, instituído
por meio da Lei Estadual n~ 3.239 de 02 de agosto de 1999, sediado na
Avenida Venezuela, n~ 110, Saúde, no Rio de Janeiro - RJ, neste ato
representado pelo seu Presidente, Carlos da Costa e Silva Filho,
portador da Carteira de Identidade n~ 08.776.909-7, expedida pelo
IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n~ 012.230.827-17, residente e
domiciliado no Rio de Janeiro - RJ;

têm entre SI Justo e acordado, à vista dos elementos constantes no Processo n;
02501.000981/2013-01 e na forma do art. 538 do Código Civil, o presente Contrato, firma o

.~ confi idade com as cláusulas a seguir indicadas, e observadas as disposições contida na
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Resolução ANA n2 379, de 21 de março de 2013, na Lei n2 9.984, de 17 dejulho de 2000, e
na Lei n2 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente Contrato tem por finalidade transferir recursos financeiros da ANA à ENTIDADE
ESTADUAL, no âmbito do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das
Águas - PROGESTÃO, na forma de pagamento pelo alcance de metas de gerenciamento de
recursos hídricos, mediante o cumprimento das metas de gestão a serem elaboradas e
aprovadas nos termos da Cláusula Quinta.

CLÁUSULA SEGUNDA-DOS ANEXOS

Integram este Contrato, independentemente de transcrição, os Anexos 1 a IV aqui referidos e
os demais documentos a eles vinculados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

Os contratantes ratificam a Resolução ANA nº 379, de 21 de março de 2013, e obrigam-se a
observar as suas disposições, bem como os termos dos demais documentos pertinentes ao
PROGEST ÃO e às ações consequentes, estabelecendo-se ainda como obrigações das partes:

I-DA ANA:

a) definir, em articulação com as Entidades Estaduais, as metas do Pacto Nacional a serem
incorporadas no Quadro de Metas do PROGEST ÃO;

b) estabelecer as metodologias e instrumentos de avaliação das metas do Pacto Nacional
incorporadas no Quadro de Metas do PROGEST ÃO;

c) certificar o cumprimento das metas contratuais do PROGESTÃO atinentes aos itens I e II
da Cláusula Quinta, estabelecidas temporalmente conforme disposto nos Anexos III e IV,
respectivamente;

d) transferir à ENTIDADE ESTADUAL as parcelas de recursos financeiros de que tratam os
incisos I e II da Cláusula Quarta deste Contrato, mediante depósito em conta corrente de sua
titularidade, específica e expressamente vinculada a este Contrato, denominada Conta
PROGESTÃO (Conta) - Banco 237 - Agência nº 6898 - Conta nº 1537-7, quando
comprovada a situação de regularidade fiscal da Entidade Estadual, nos termos da legislação
em vigor à época do saque e, inclusive, quando for o caso, do cumprimento do disposto no art.
25 da Lei Complementar n2 10 I, de 2000;

e) prestar assistência técnica, no que couber, às atividades relativas ao Pacto sob coordenação
da ENTIDADE ESTADUAL;

1) apoiar a ENTIDADE ESTADUAL na realização do diagnóstico e prognóstico sobre a
situação da gestão de recursos hídricos nos seus respectivos estados, com vista à definição ;s
metas do Pacto Nacional previstas na Cláusula Quinta, itens I e II;

I
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h) dar publicidade, por meio de publicação na imprensa oficial, do extrato deste Contrato e de
suas alterações, com base nas normas em vigor.

11- DA ENTIDADE ESTADUAL

a) manifestar, por meio de comunicação oficial, seu interesse em partIcIpar do
PROGEST ÃO, na condição de entidade coordenadora da implementação do Pacto Nacional
em âmbito estadual;

b) prestar as informações e apresentar as documentações requeridas pela ANA para
participação no PROGESTÃO;

c) realizar diagnóstico e prognóstico sobre a situação da gestão de recursos hídricos em seu
respectivo Estado, a partir da aplicação das metodologias e instrumentos de avaliação
definidos pela ANA;

d) propor os patamares mínimos de gestão de recursos hídricos a serem alcançados em âmbito
estadual, a partir da definição da tipologia de gestão e dos demais parâmetros dispostos no
item 2.1.2 do Anexo 11,que serão certificados pela ANA no âmbito do PROGEST ÃO, nos
termos do art. 7º da Resolução ANA n£ 379, de 21 de março de 2013;

e) encaminhar ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou à entidade estadual com
atribuições correspondentes, o "Quadro de Metas de Gestão de Águas para o Sistema
Estadual", para efeito de transferência dos recursos financeiros para sua anuência e
aprovação;

f) responsabilizar-se pela organização e mobilização dos recursos humanos e materiais
necessários à viabilização das ações necessárias ao alcance das metas das Metas do Pacto
Nacional;

g) apoiar a ANA no processo de certificação das metas, a partir da aplicação metodologias e
instrumentos de avaliação definidos pela ANA;

h) comprovar perante a ANA, anteriormente à contratação, sua situação de regularidade fiscal
e demais requisitos legais necessários à transferência dos recursos financeiros do Programa;

i) informar à ANA o andamento das ações em curso no Estado e quaisquer fatos
supervenientes que possam comprometer o alcance dos resultados almejados ao longo do
cronograma previsto no Quadro de Metas do PROGEST ÃO;

j) solicitar à ANA eventuais revisões do Quadro de Metas, nos termos do art. 7º, S 3º da
Resolução ANA n£ 379, de 21 de março de 2013;

I) requerer à ANA a transferência anual dos recursos financeiros a que tiver direito, mediante
comunicação oficial, remetendo à ANA os documentos e informações necessários à
certificação das metas e verificação do cumprimento das obrigações contratuais; ,I
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m) aplicar os recursos do PROGESTÃO exclusivamente em ações de gerenciamento de
recursos hídricos e de fOlialecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos; e

n) prestar ao Governo do Estado todas as informações necessárias ao acompanhamento do
cumprimento das Metas do Pacto Nacional e à supervisão da administração e aplicação dos
recursos depositados na Conta, por meio de seus órgãos de controle interno e externo.

IH - DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS:

a) aprovar o Quadro de Metas do PROGEST ÃO;

b) acompanhar o cumprimento das obrigações das entidades estaduais estabelecidas no inciso
1Il deste artigo; e

c) atestar, previamente à certificação final pela ANA, o cumprimento das metas contratuais do
PROGEST ÃO atinentes ao item 11 da Cláusula Quinta, para efeito de transferência dos
recursos financeiros.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

o valor total dos recursos financeiros aportados pelo PROGEST ÃO para a consecução do
objeto deste Contrato será de até R$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil
reais), conforme definido pela Resolução ANA n~ 512, 29 de abril de 2013, sendo:

I - uma parcela inicial de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) a ser repassada à
ENTIDADE ESTADUAL após definição e aprovação do Quadro de Metas pelo respectivo
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ou entidade estadual com atribuições
correspondentes, nos termos previstos no art. 9º da Resolução ANA n~379, de 21 de março de
2013;

11 - quatro parcelas de até R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) a serem
repassadas à ENTIDADE ESTADUAL mediante o cumprimento das metas e compromissos
contratuais nos exercícios subsequentes, nos termos previstos no ali. 10 da Resolução ANA n~
379, de 21 de março de 2013;

Parágrafo Primeiro. As despesas com a execução deste Contrato correrão à conta de créditos
orçamentários consignados no Orçamento Geral da União para o exercício de 2013, a cargo
da CONTRATANTE, conforme a seguir:

Funcional Programática: I8.544.2026.20WI.OOO I
Programa: 2026
Ação: 20WI.OOOI
Fonte: 0183
Natureza da Despesa: 33.30.41
Valor: R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).
Nota de Empenho n~: 2013NE001282, de 6 de dezembro de 2013.
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Parágrafo Segundo. A indicação dos créditos orçamentários para os exercícios posteriores
poderá ser realizada mediante apostilamento deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DAS METAS DO PROGESTÃO

As metas do PROGESTÃO incluem:

I - metas de cooperação federativa, relacionadas ao desenvolvimento e f0l1alecimento
institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH,
criado pela Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997; e

11- metas de implementação dos instrumentos e das ferramentas de apoio ao gerenciamento
de recursos hídricos em âmbito estadual.

Parágrafo Primeiro. As metas de que tratam o inciso I e II têm horizonte de 5 (cinco) anos e
encontram-se organizadas conforme disposto nos Anexos 1II e IV deste Contrato.

Parágrafo Segundo. As metas poderão ser revisadas a qualquer tempo, por meio de
aditamento contratual, desde que mantidas as condições previstas para adesão ao Pacto e da
participação no PROGEST ÃO no art. 5º da Resolução ANA n° 379, de 21 de março de 2013,
e observado o disposto no Parágrafo segundo desta Cláusula.

CLÁUSULA SEXTA - DA CERTIFICAÇÃO DAS METAS E DAS AUDITORIAS

o processo de certificação do cumprimento das metas do PROGESTÃO previstas nos
Anexos 1II e IV será realizado pela ANA, ocorrerá utilizando-se os procedimentos,
instrumentos, requisitos e critérios de avaliação das metas constantes nos Anexos I e 11 do
Contrato.

Parágrafo Único. Os recursos transferidos à ENTIDAI>.~ ESTADUAL no âmbito do
Programa PROGEST ÃO não estarão sujeitos à prestação de contas perante a ANA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS

Este Contrato terá vigência até 31 de março de 20 I7, iniciando-se na data de publicação do
respectivo extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

À vista dos resultados do processo de certificação e das informações colhidas mediante
avaliação da ANA e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a ENTIDADE
ESTADUAL poderá sofrer as seguintes sanções, a serem aplicadas por ato fundamentado da
ANA:

I - perda parcial dos recursos financeiros: quando do cumprimento parcial, para o período
avaliado, das metas estabelecidas nos Anexos 1II e IV, com nota de avaliação igualou
superior a 0%, conforme fórmula de cálculo prevista no item 3. 1.2 do Anexo I; !
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II - perda total da parcela anual dos recursos financeiros: quando do cumprimento parcial,
para o período avaliado, das metas estabelecidas nos Anexos III e IV, com nota de avaliação
inferior a 50%, conforme fórmula de cálculo prevista no item 3. 1.2 do Anexo I;

III - rescisão contratual, sem prejuízo de outras hipóteses previstas na legislação específica:

a) pela constatação de fraude na aplicação das metodologias e instrumentos de avaliação do
PROGEST ÃO para fins de certificação das metas pela ANA e pelo Conselho Estadual de
Recursos Hídricos; e

b) pela perda das condições de adesão ao Pacto e de participação no PROGESTÃO previstas
no art. 5º da Resolução ANA nº 379, de 21 de março de 2013.

Parágrafo Único. Eventual recurso administr~tivo contra as sanções a que se referem os
incisos I, 11e III será recebido em efeito suspensivo exclusivamente quanto à perda definitiva
dos recursos financeiros, mantida, de qualquer forma, até a decisão final da ANA, a vedação à
transferência da parcela de recursos correspondentes.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

A alteração de cláusulas e condições deste Contrato poderá ser realizada de comum acordo
entre as partes, mediante termo aditivo.

Parágrafo Primeiro. A ENTIDADE ESTADUAL deverá encaminhar sua solicitação de
aditivo à ANA, por meio de ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, juntando as
justificativas e comprovantes requeridos em cada caso.

Parágrafo Segundo. É vedada a alteração do objeto deste Contrato ou qualquer alteração que
não atenda aos objetivos ou às normas do PROGEST ÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS

As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao presente Contrato serão consideradas
como regularmente feitas se entregues por correspondência, correio eletrônico ou fax, desde
que nos endereços informados no preâmbulo deste Contrato ou em outro antecipadamente
informado à parte contrária, provando-se a comunicação com os respectivos comprovantes de
recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REGULARIDADE FISCAL

Em cumprimento ao disposto no art. 6º, S p~, e art. 11 da Resolução ANA nº 379, de 21 de
março de 2013, a ENTIDADE ESTADUAL apresentará, na oportunidade desta contratação,
e ao longo do processo de certificação, em especial quando da transferência dos recursos
financeiros pela ANA, os documentos comprobatórios de sua regularidade fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÕES FINAIS

Na forma da Resolução ANA nº 379, de 21 de março de 2013 e deste Contrato, em particular
nas Cláusulas Terceira, Quinta e Sexta, os partícipes, particularmente a ENTID E
ESTADU L, ratificam sua perfeita compreensão de que: f).

~ In

. ~
'I' . <;4
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I - o objeto do PROGEST ÃO e deste Contrato é o aporte de recursos financeiros na forma de
pagamento pelo alcance de metas de cooperação federativa e de desenvolvimento institucional
dos órgãos integrantes dos Sistemas Estadual e Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos;

11 - o valor da parcela anual para transferência de recursos mediante alcance das metas do
PROGESTÃO é mero referencial do limite máximo do valor a ser aportado;

III - a organização e mobilização dos recursos humanos e materiais necessários à viabilização
das ações necessárias ao alcance das metas do PROGEST ÃO são de responsabilidade
exclusiva da ENTIDADE ESTADUAL; e

IV - os recursos do PROGEST ÃO transferidos à ENTIDADE ESTADUAL mediante
alcance das metas do Programa deverão aplicados exclusivamente em ações de gerenciamento
de recursos hídricos e de fortalecimento dos Sistemas Estadual e Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Quaisquer questões ou litígios envolvendo o presente Acordo que não forem resolvidos
amigavelmente entre os partícipes, ou por intermédio da Câmara de Conciliação e Arbitragem
da Administração Federal (CCAF) da Advocacia-Geral da União, serão dirimidos pela Seção
Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal.

Este Contrato foi transcrito, mediante extrato, no Livro Especial de Contratos da ANA n2 12,
e extraídas as cópias necessárias à sua execução.

CARLOS DA COSTA E SILVA FILHO
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS



Anexo I

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DAS METAS DE
COOPERAÇÃO FEDERATIVA E DE GERENCIAMENTO DE

RECURSOS HíDRICOS EM ÂMBITO ESTADUAL

1. DA CERTIFICAÇÃO DAS METAS DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA

1.1. Considerações Gerais

1.1.1 ° processo de certificação das metas de cooperação federativa do Programa
de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO,
será realizado pela Agência Nacional de Águas - ANA, com envolvimento das
suas unidades organizacionais.

1.1.2 ° processo de certificação das metas de cooperação federativa será
realizado por meio de instrumentos específicos e observará os critérios de
avaliação discriminados para cada uma das metas, conforme definido nos
itens a seguir:

1.2. Meta 1.1: Integração de dados de usuários de recursos hídricos

1.2.1 Descrição: Compartilhamento no âmbito do SNIRH, por meio do CNARH, das
informações referentes aos usuários de recursos hídricos de domínio
estadual.

1.2.2 Objetivo: Gestão integrada de águas de domínio da União e dos estados.

1.2.3 Base Legal:

• Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, Art. 4º;

• Resolução ANA nº 317, de 26 de agosto de 2003; e

• Resolução CNRH nº 126/2011, Art. 4º.

1.2.4 Instrumento de avaliação: Constatação, pela área competente da ANA, da
integração dos dados de usuários de recursos hídricos do Estado com o
CNARH nos respectivos períodos de certificação, bem como atualização
constante da base de dados do CNARH.

1.2.5 Critério de avaliação: Meta atendida caso o estado cumpra as obrigações
constantes no item 1.2.1, observados os seguintes prazos e exigências:

I. Disponibilização dos dados cadastrais de usuários de recursos hídricos de
domínio estadual, seja pela adesão ao CNARH, seja por meio da
sincronização de suas bases de dados com a do CNARH, considerando os
dados definidos no Anexo da Resolução CNRH nº 126, de 2011 até o
término do segundo período de certificação (Período 2); e

11. Atualização pelo Estado da base de dados do CNARH por meio da forma de
integração adotada pelo Estado, a partir do terceiro período de certifica ão
(Períodos a 5).



1.3. Meta 1.2: Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas

1.3.1 Descrição: Compartilhamento no âmbito do SINGREH, por meio do SNIRH,
das informações sobre autorizações de perfuração de poços ou instrumento
administrativo correspondente e, quando houver, sobre as emissões de
outorgas de captação de águas subterrâneas pelo estado.

1.3.2 Objetivo: Gestão integrada de águas superficiais e subterrâneas.

1.3.3 Base Legal:

• Lei nQ 9.433, de 8 de janeiro de 1997, Art. 4Q•

• Resolução CNRH nQ 13/2001, Art. 1Q, b.

• Resolução CNRH nQ 15/2001, Art. 3Q, 111 e V.

• Resolução CNRH nQ 107/2010

1.3.4 Instrumento de avaliação: Constatação, pela área competente da ANA, do
fornecimento das informações referentes ao item 1.3.1 nos respectivos
períodos de certificação (Períodos 2 a 5).

1.3.5 Critério de avaliação: Meta atendida caso o estado preste as informações
solicitadas regularmente, com o preenchimento dessas informações no
módulo próprio do SNIRH. Poderão ser aceitas, a critério da ANA, lacunas de
informação desde que devidamente justificada pela entidade estadual.

1.4. Meta 1.3: Contribuição para difusão do conhecimento

1.4.1 Descrição: Compartilhamento no âmbito do SINGREH, por meio de
instrumento específico, das informações sobre a situação da gestão de águas
que subsidiam a elaboração do Relatório "Conjuntura dos Recursos Hídricos".

1.4.2 Objetivo: Contribuir para o conhecimento da situação dos recursos hídricos
em escala nacional.

1.4.3 Base Legal: Resolução CNRH nQ 58/2006

1.4.4 Instrumento de avaliação: Constatação, pela área competente da ANA, do
fornecimento das informações solicitadas ao estado para elaboração do
Relatório "Conjuntura dos Recursos Hídricos" nos respectivos períodos de
certificação (Períodos 2 a 5).

1.4.5 Critério de avaliação: Meta atendida caso o estado envie as informações
solicitadas no prazo estabelecido e conforme formato definido pela ANA.
Poderão ser aceitas, a critério da ANA, lacunas de informação desde que
devidamente. stificado pela entidade estadual.



1.5. Meta 1.4: Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos

1.5.1 Descrição: Operação adequada dos sistemas de prevenção a eventos
críticos, caracterizada pelo funcionamento adequado dos equipamentos
automáticos de coleta e transmissão de dados hidrológicos, bem como pela
disponibilização de informações aos órgãos competentes.

1.5.2 Objetivo: Garantir a adequada operação das salas de situação nos estados
em que foram implantadas, contribuindo, assim, para a implementação do
Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais.

1.5.3 Base Legal:

• Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, Art. 2º, 111; e

• Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, Art. 4º, X e XIII.

1.5.4 Instrumento de avaliação: Constatação, pela área competente da ANA, da
condição de operação dos sistemas de prevenção a eventos críticos,
caracterizada pelo funcionamento adequado dos equipamentos automáticos
de coleta e transmissão de dados hidrológicos, bem como pela
disponibilização de informações aos órgãos competentes.

1.5.5 Critério de avaliação: Meta atendida caso o estado cumpra as obrigações
constantes no item 1.5.1, observados os seguintes prazos e exigências:

I. Elaboração de manual operativo da Sala de Situação, quando houver, com
conteúdo mínimo compatível com o padrão a ser fornecido pela ANA, até o
término do segundo período de certificação (Período 2);

11. Produção de boletins diários, a partir do terceiro período de certificação
(Períodos 3 a 5), em pelo menos 90% dos dias úteis, disponibilizados para
os órgãos competentes do estado, bem como para a ANA, CENAD e
CEMADEN, contendo informações claras e suficientes para a tomada de
decisão, inclusive sobre início e evolução de eventuais eventos críticos; e

111. Manutenção corretiva necessária ao desempenho adequado na transmissão
e disponibilização de dados telemétricos, a partir do segundo período de
certificação (Períodos 2 a 5), de forma a se garantir um índice de
Transmissão e Disponibilização de Dados Telemétricos (ITD) ~ 80%, sendo:

a) índice de Transmissão e Disponibilização de Dados Telemétricos (ITD):
média aritmética dos valores percentuais do índice de Transmissão de
Dados Telemétricos (IT) e do índice de Disponibilização de Dados
Telemétricos (10), calculado como:

ITD = (IT + 10) /2

b) índice de Transmissão de Dados Telemétricos (IT): percentual de dados
transmitidos sem atraso, considerando a frequência de transmissão de
cada estação de monitoramento automático, calculado como:

IT = Q_ua_n_1_it_at_iv_o_de_d_ad_o_s_tr_a_n_sm_it_Ld_o_s_s_em_a_tr_a_so_
Quantitativo total de dados que deveria.m ser transmitidos sem atraso:



c) índice de Disponibilização de Dados Telemétricos (10): percentual de
dados disponibilizados e armazenados no banco de dados da ANA,
considerando a frequência de transmissão de cada estação de
monitoramento automático, calculado como:

Quantitativo de dados disponibili2ados e arma2enados no banco de
10 dados: da ANA

= ----=Q""'u-a-nt:-:'"it-a-'ti'-v-o-to-'t-al=-cl"=""e--:dados:que deveriam ser disponibilizados e
arma2enados no banc.o de dados da ANA

1.6. Meta 1.5: Atuação para Segurança de Barragens

1.6.1 Descrição: Cumprimento de exigências relativas à implementação da Política
Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).

1.6.2 Objetivo: Garantir o cumprimento dos dispositivos legais e normativos
referentes à implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens
- PNSB e do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de
Barragens (SNISB).

1.6.3 Base Legal:

• Lei nQ 12.334, de 20 de setembro de 2010.

• Resolução CNRH nQ 144, de 10 de julho de 2012; e

• Resolução CNRH nQ 143, de 10 de julho de 2012.

1.6.4 Instrumento de avaliação: Constatação, pela área competente da ANA,
quanto ao cumprimento das exigências da PNSB relativas à estruturação de
um cadastro de barragens; à classificação das barragens por categoria de
risco e dano potencial e à sua fiscalização, por meio do envio das
informações para o Relatório Anual de Segurança de Barragens.

1.6.5 Critério de avaliação: Meta atendida caso o estado cumpra as obrigações
constantes no item 1.6.3, observados os seguintes prazos e exigências:

I. Cadastro de barragens estruturado com os campos mínimos e formato
compatível com o SNISB, até o término do segundo período de certificação;

11.Classificação das barragens constantes de seu cadastro por categoria de
risco e dano potencial, até o término do segundo período de certificação; e

111.Fiscalização, a partir do terceiro período de certificação, das barragens
constantes de seu cadastro (obrigação contida na Lei 12.334/10) com, no
mínimo, as seguintes frequências:

a) Barragens com dano alto e risco alto: anualmente, (100% do
universo dessas barragens fiscalizadas anualmente);

b) Barragens com dano alto e qualquer outra categoria de risco: a
cada 2 anos (50% do universo dessas barragens fiscalizadas
anualmente); e

c) Barragens das demais categorias: a cada 5 anos (20% do universo
es s barragens fiscalizadas anualmente).



2. DA CERTIFICAÇÃO DAS METAS DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS
HíDRICOS EM ÂMBITO ESTADUAL

2.1. Considerações Gerais

2.1.1. O processo de certificação das metas do Programa de Consolidação do Pacto
Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO referentes ao fortalecimento
da gestão em âmbito estadual, será realizado pela ANA em articulação com o
Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou entidade que exercer função
correspondente, com apoio da entidade indicada como responsável pela
coordenação das ações do poder executivo estadual inerentes à
implementação do Pacto.

2.1.2. Caberá ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou entidade que exercer
função correspondente, aprovar os patamares mínimos de gestão de recursos
hídricos a serem alcançados, a partir da definição dos seguintes parâmetros:

I) Tipologia de gestão: parâmetro a ser definido com base em exercício
prospectivo, de forma a orientar as ações de gestão para enfrentamento de
desafios futuros identificados, tendo por base os referenciais apresentados na
Tabela 1.

BaixaTipo A

Tabela 1: Referências ara defini ão da ti 010 ia de estão
Tipologia de Avaliação quanto à complexidade do processo de gestão
Gestão Grau Condições futuras

- Balanço quali-quantitativo satisfatório em quase a
totalidade do território;

- Criticidade quali-quatitativa inexpressiva;
- Usos pontuais e dispersos;
- Baixa incidência de conflitos pelo uso da água.

Tipo B Média

- Balanço quali-quantitativo satisfatório na maioria
das bacias;

- Usos concentrados em algumas poucas bacias com
criticidade quali-quatitativa (áreas críticas);

- Incidência de conflitos pelo uso da água somente
em áreas críticas.

Tipo C Alta

- Balanço quali-quantitativo crítico (criticidade
qualitativa ou quantitativa) em algumas bacias;

- Usos concentrados em algumas bacias com
criticidade quali-quatitativa (áreas críticas);

- Conflitos pelo uso da água com maior intensidade e
abrangência, mas ainda restritos às áreas críticas.

Tipo O Muito alta

- Balanço quali-quantitativo crítico (criticidade
qualitativa ou quantitativa) em diversas bacias;

- Usos concentrados em diversas bacias, não
apenas naquelas com criticidade quali-quatitativa
(áreas críticas);

- Conflitos pelo uso da água generalizados e com
maior complexidade, não restritos às áreas crítica;



11)Variáveis de gestão: aspectos a serem considerados na avaliação do
situação dos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos,
referentes à sua organização institucional, à implementação dos instrumentos
de gestão, entre outros aspectos de governança das águas, classificados
conforme apresentados na tabela abaixo:

dr - dT b I 2 V ., . da e a . anavels e gestao para ava laça0 os sistemas e ges ao.
Variável Classificação Tipologia

Nº Identificação Tipo A B C D
1.1 Organização Institucional do Modelo de Gestão O O O O

1.2 Organismo(s) Coordenador/Gestor O O O O

1.3 Gestão de Processos (-) (-)

1.4 Arcabouço Legal O O O O

1.5 Conselho Estadual de Recursos Hídricos
Legais,

O O O OInstitucionais e
de Articulação ""1.6 Comitês de Bacias e Organismos Colegiados (-) (-)

Agências de Água e Entidades Delegatárias
Social1.7 (-) (-) (-)

1.8 Comunicação Social e Difusão

1.9 Capacitação Setorial O O

1.10 Articulação com Setores Usuários e Transversais

2.1 Balanço Hídrico O O O

2.2 Divisão Hidrográfica O O O O

2.3 Planejamento Estratégico Institucional

2.4 Plano Estadual de Recursos Hídricos (-) O O

2.5 Planos de Bacias
Planejamento

(-) (-)

2.6 Enquadramento (-) (-) H
2.7 Estudos Especiais de Gestão (-)"' (- )

2.8 Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão (-) (-)

3.1 Base Cartográfica O O O O

3.2 Cadastros de Usuários e Infraestrutura '. O O O

3.3 Monitoramento Hidrometeorológico Informação e O O

3.4 Monitoramento de Qualidade de Água Suporte

3.5 Sistema de Informações (-)

3.6 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (-)

4.1 Outorga de direito de uso O O O O

4.2 Fiscalização O O

4.3 Cobrança (-) (-) (-)

4.4 Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão (-) (-)

4.5 Infraestrutura Hídrica
Operacional

(-) (-)

4.6 Gestão e Controle de Eventos Críticos O O

4.7 Fundo Estadual de Recursos Hídricos (-) (-)

4.8 Programas Indutores (-) (-)

..J.:L Variável cuja avaliação é facultativa no caso da tipologia.
O Atendimento obrigatório em todos os períodos de certificação.~/Y á~/J \



111)Níveis de exigência: condições estabelecidas por variável de gestão, as
quais expressam o grau de alcance ou de implementação da variável
avaliada, observados minimamente os níveis apresentados na Tabela 3.

I* Os nívei de exigência correspondentes ao detalhamento apresentado no Anexo 11.

T ba ela 3: Nlvel mmimo* de exiQencia por variavel e tipoloQia de Qestão
Variáveis a serem avaliadas Tipologia

Nº Identificação A B C D

1.1 Organização Institucional do Modelo de Gestão >2 >3 ~4 >5
1.2 Organismo(s) Coordenador/Gestor >2 >3 ~4 >5
1.3 Gestão de Processos >2 >2 >2 >3
1.4 Arcabouço Legal ~3 ~3 ~4 >4
1.5 Conselho Estadual de Recursos Hídricos ~3 ~3 >4 ~4
1.6 Comitês de Bacias e Organismos Colegiados ~2 >2 ~2 ~3
1.7 Agências de Água e Entidades Delegatárias ~2 ~2 ~2 >3
1.8 Comunicação Social e Difusão ~2 ~2 ~2 ~3
1.9 Capacitação Setorial ~2 ~2 ~2 ~3
1.10 Articulação com Setores Usuários e Transversais ~2 >2 ~2 ~3
2.1 Balanço Hídrico ~2 >2 ~3 ~3
2.2 Divisão Hidrográfica >2 >2 >3 >3
2.3 Planejamento Estratégico Institucional >2 >2 ~3 >3
2.4 Plano Estadual de Recursos Hídricos >2 >3 >4 >5
2.5 Planos de Bacias >2 >2 ~2 >3
2.6 Enquadramento >2 >2 ~2 >3
2.7 Estudos Especiais de Gestão li!> 3 >3 >3 >4
2.8 Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão >2 >2 >3 >3
3.1 Base Cartográfica >2 >2 >3 >3
3.2 Cadastros de Usuários e Infraestrutura >2 >2 >3 >3
3.3 Monitoramento Hidrometeorológico >2 >2 ~3 >3
3.4 Monitoramento de Qualidade de Água >2 >2 ~3 ~3
3.5 Sistema de Informações ~2 >2 ~3 ~3
3.6 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação >2 >2 >3 >3
4.1 Outorga de direito de uso >2 >3 ~4 >5
4.2 Fiscalização ~3 ~3 ~4 ~4
4.3 Cobrança ~2 ~2 ~2 ~3
4.4 Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão ~2 ~2 ~3 ~3
4.5 Infraestrutura Hídrica >2 >2 >3 >3
4.6 Gestão e Controle de Eventos Críticos >2 >2 ~3 >4
4.7 Fundo Estadual de Recursos Hídricos >2 ~3 ~3 >4
4.8 Programas Indutores ~2 ~2 >3 ~3

'---
Variável cuja avaliação é facultativa no caso da tipologia.



IV) Pesos: percentuais atribuídos para cada uma das metas de
gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual, de no mínimo 5% e
de no máximo 30%.

2.1.3. As tipologias de gestão, os pesos atribuídos, e os níveis de exigência por
variável de gestão, observados, nesse último caso, aqueles estabelecidos na
Tabela 3, serão propostos pela entidade estadual coordenadora das ações do
Pacto e deverão ser aprovados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CERH) ou entidade que exercer função correspondente.

2.1.4. O CERH ou entidade que exercer função correspondente deverá, no ato de
aprovação dos Quadros de Metas, mediante proposta da entidade estadual
ou por iniciativa própria, definir se incluirá no processo de certificação alguma
das variáveis cuja avaliação é facultativa no caso da tipologia adotada,
conforme indicado nas Tabelas 2 e 3.

2.1.5. O processo de certificação das metas de gerenciamento de recursos hídricos
em âmbito estadual será realizado por meio de instrumento específico de
autoavaliação, conforme modelo disponibilizado pela ANA.

2.1.6. A autoavaliação será realizada anualmente pela entidade estadual
responsável pela coordenação das ações do poder executivo estadual
inerentes à implementação do Pacto, e será submetida à aprovação Conselho
Estadual de Recursos Hídricos ou entidade que exercer função
correspondente.

2.1.7. O Conselho poderá solicitar quantas revisões forem necessárias até que a
autoavaliação encaminhada pelo poder executivo estadual esteja em
condições de ser aprovada.

2.1.8. O processo de auto aval iação observará as variáveis, os níveis de exigência e
os critérios de avaliação discriminados para cada uma das metas de gestão,
conforme definido nos itens a seguir:

2.2. Meta 11.1:Definição das Metas de Gerenciamento de Recursos Hídricos
em Âmbito Estadual

2.2.1. Descrição: Definição, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou
entidade que exercer função correspondente, das metas de gerenciamento a
serem certificadas no âmbito do Progestão.

2.2.2. Objetivo: Fortalecer o papel dos conselhos estaduais como instância máxima
de deliberação no âmbito dos seus respectivos sistemas de gestão,
observadas as diretrizes para uma gestão descentralizada e participativa.

2.2.3. Base Legal: Políticas nacional e estadual de gerenciamento de recursos
hídricos.

2.2.4. Instrumento de avaliação: Ato de deliberação do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos ou entidade que exercer função correspondente,
aprovando a proposta encaminhada pela entidade estadual coordenadora das
ações do Pacto.

2.2.5. Critério de avaliação: Assinatura do "Quadro de Metas de Gerenciamento de
Recursos Hídricos em âmbito Estadual" pelo representante legal do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos ou entidade que exercer função
corres ondente.



2.3. Meta 11.2: Implementação das Variáveis Legais, Institucionais e de
Articulação Social

2.3.1. Descrição: Implementação de instrumentos, ferramentas, ações ou atividades
de natureza legal e institucional, correspondentes à variáveis indicadas na
Tabela 3, em patamares mínimos compatíveis com os desafios futuros.

2.3.2. Objetivo: Estruturação de arcabouço legal e institucional adequado ao
gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual.

2.3.3. Base Legal: Políticas nacional e estadual de gerenciamento de recursos
hídricos.

2.3.4. Instrumento de avaliação: Formulário de autoavaliação, conforme modelo
disponibilizado pela ANA, enviado até 3 (três) meses após o término do
período anual certificado.

2.3.5. Critério de avaliação: Meta atendida caso a autoavaliação realizada pela
entidade estadual coordenadora das ações do Pacto e aprovada pelo
Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou entidade que exercer função
correspondente, demonstre que foram alcançados os níveis de exigência em
todas as variáveis de atendimento obrigatório (conforme Tabelas 2 e 3) e
observados os quantitativos do "Quadro de Metas de Gerenciamento de
Recursos Hídricos em âmbito Estadual" (Anexo IV).

2.4. Meta 11.3:Implementação das Variáveis de Planejamento

2.4.1. Descrição: Implementação de instrumentos, ferramentas, ações ou atividades
de planejamento, correspondentes à variáveis indicadas na Tabela 3, em
patamares mínimos compatíveis com os desafios futuros.

2.4.2. Objetivo: Planejamento adequado ao gerenciamento de recursos hídricos em
âmbito estadual.

2.4.3. Base Legal: Políticas nacional e estadual de gerenciamento de recursos
hídricos.

2.4.4. Instrumento de avaliação: Formulário de autoavaliação, conforme modelo
disponibilizado pela ANA, enviado até 3 (três) meses após o término do
período anual certificado.

2.4.5. Critério de avaliação: Meta atendida caso a autoavaliação realizada pela
entidade estadual coordenadora das ações do Pacto e aprovada pelo
Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou entidade que exercer função
correspondente, demonstre que foram alcançados os níveis de exigência em
todas as variáveis de atendimento obrigatório (conforme Tabelas 2 e 3) e
observados os quantitativos do "Quadro de Metas de Gerenciamento de
Recursos Hídricos em âmbito Estadual" (Anexo IV).



2.5. Meta 11.4:Implementação das Variáveis de Informação e Suporte

2.5.1. Descrição: Implementação de instrumentos, ferramentas, ações ou atividades
de informação e suporte, correspondentes à variáveis indicadas na Tabela 3,
em patamares mínimos compatíveis com os desafios futuros.

2.5.2. Objetivo: Informação e suporte adequado ao gerenciamento de recursos
hídricos em âmbito estadual.

2.5.3. Base Legal: Políticas nacional e estadual de gerenciamento de recursos
hídricos.

2.5.4. Instrumento de avaliação: Formulário de autoavaliação, conforme modelo
disponibilizado pela ANA, enviado até 3 (três) meses após o término do
período anual certificado.

2.5.5. Meta atendida caso a autoavaliação realizada pela entidade estadual
coordenadora das ações do Pacto e aprovada pelo Conselho Estadual de
Recursos Hídricos ou entidade que exercer função correspondente,
demonstre que foram alcançados os níveis de exigência em todas as
variáveis de atendimento obrigatório (conforme Tabelas 2 e 3) e observados
os quantitativos do "Quadro de Metas de Gerenciamento de Recursos
Hídricos em âmbito Estadual" (Anexo IV).

2.6. Meta 11.5:Implementação das Variáveis Operacionais

2.6.1. Descrição: Implementação de instrumentos, ferramentas, ações ou atividades
de natureza operacional, correspondentes à variáveis indicadas na Tabela 3,
em patamares mínimos compatíveis com os desafios futuros.

2.6.2. Objetivo: Desempenho operacional adequado ao gerenciamento de recursos
hídricos em âmbito estadual.

2.6.3. Base Legal: Políticas nacional e estadual de gerenciamento de recursos
hídricos.

2.6.4. Instrumento de avaliação: Formulário de autoavaliação, conforme modelo
disponibilizado pela ANA, enviado até 3 (três) meses após o término do
período anual certificado.

2.6.5. Critério de avaliação: Meta atendida caso a auto avaliação realizada pela
entidade estadual coordenadora das ações do Pacto e aprovada pelo
Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou entidade que exercer função
correspondente, demonstre que foram alcançados os níveis de exigência em
todas as variáveis de atendimento obrigatório (conforme Tabelas 2 e 3) e
observados os quantitativos do "Quadro de Metas de Gerenciamento de
Recursos Hídricos em âmbito Estadual" (Anexo IV).



3. DO CÁLCULO DO PERCENTUAL DE ALCANCE DAS METAS E DOS
DESDOBRAMENTOS PARA DESEMBOLSO DOS RECURSOS

3.1 Percentual de Atendimento às Metas no Período de Certificação

3.1.1 No primeiro período de certificação (Período 1), será computado para efeito
de certificação exclusivamente o resultado alcançado na meta 11.1 (item 2.2).

3.1.2 A partir do segundo período de certificação (Períodos 2 a 5), o percentual de
alcance às metas do Programa será determinado com base nos critérios de
avaliação descritos nos itens 1 e 2 deste Anexo, somando-se os pesos
atribuídos a cada uma das metas, utilizando-se a seguinte fórmula:

sendo,
PPROGESTÃO(%) = percentual de atendimento (entre O e 100%)
M = indicador de atendimento à meta i (O ou 1)
Pj (%) = peso atribuído à meta i, conforme valor constante nos Anexos 111 e IV

3.1.3 Os indicadores de alcance das metas (Mi) serão iguais à unidade caso seja
constatado pelo ANA, por meio do instrumento de avaliação pertinente, que a
meta em questão foi plenamente atendida, conforme critérios e requisitos
estabelecidos neste Anexo.

3.1.4 Os indicadores de alcance das metas (Mi) serão considerados nulos caso
seja constatado pelo ANA, por meio do instrumento de avaliação pertinente,
que a meta em questão não foi plenamente atendida, conforme critérios e
requisitos estabelecidos neste Anexo, ou caso as informações necessárias ao
processo de certificação não tenham sido disponibilizadas pela entidade
estadual em tempo hábil.

3.2 Determinação do Valor de Repasse

3.2.1 Na primeira parcela de certificação (Parcela 1), o valor do repasse será igual
ao valor máximo da parcela de recursos, condicionado ao alcance da meta
11.1 (item 2.2).

3.2.2 A partir da segunda parcela de certificação (Parcelas 2 a 5), o valor do
repasse será determinado utilizando-se as seguintes fórmulas de cálculo:

Vparcela (R$) = O, se PPROGESTÃO(%) < 50%; ou
Vparcela (R$) = Vmax (R$) x PPROGESTÃO(%) / Pmax (%), se PPROGESTÃO(%) ~ 50%

sendo,
Pmax (%) = Somatório dos pesos das metas no período de certificação
Vparcela (R$) = valor do desembolso anual (Parcelas 2 a 5)
Vmax (R$) = valor máximo da parcela de recursos (Parcela 1)

3.2.3 A avaliação das metas do Programa de caráter cumulativo (Metas 11.2 a 11.5)
terão repercussão financeira somente a partir do terceiro período do ciclo de
avaliação (Período 3). Dessa forma, o somatório dos pesos das metas (Pmax)
para certificação do Período 2 será equivalente ao somatório dos pesos das
metas de caráter não cumulativo (Metas 1.1 a 1.5).



4. DO INICIO DO PROCEDIMENTO DE CERTIFICAÇÃO E DA OCORRÊNCIA
DE FATOS SUPERVENIENTES

4.1 O processo de certificação será iniciado no exercI CIO em que ocorrer a
aprovação das metas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou pela
entidade que exercer função correspondente (Período 1).

4.2 O segundo período de certificação (Período 2) corresponderá ao exercício
fiscal da aprovação das metas ou ao exercício subsequente, conforme
cronograma dos Quadros de Metas (Anexos III e IV) aprovados pelo Conselho
Estadual de Recursos Hídricos ou pela entidade que exercer função
correspondente.

4.3 Ao longo do período de certificação, a entidade estadual deverá informar à
ANA sobre a ocorrência de fatos supervenientes que possam vir a
comprometer o alcance das metas pactuadas para o período.

4.4 A ANA, a seu exclusivo critério, poderá desconsiderar para efeito de cálculo
do valor de desembolso no período em questão (Vparcela), os pesos atribuídos
às metas que foram prejudicadas pela ocorrência de fatos supervenientes.
Neste caso, o somatório dos pesos das metas (Pmax) será equivalente ao das
metas não prejudicadas.



Anexo 11

VARIÁVEIS DE GESTÃO E NíVEIS DE EXIGÊNCIA PARA
CERTIFICAÇÃO DAS METAS GERENCIAMENTO DE RECURSOS

HíDRICOS EM ÂMBITO ESTADUAL

META 11.2- VARIÁVEIS LEGAIS, INSTITUCIONAIS E DE ARTICULAÇÃO SOCIAL

1.1. Organização Institucional do Sistema de Gestão

Nível 1: Não tem nenhuma área da Administração Pública atuando na gestão de recursos
hídricos ou esta área encontra-se completamente desestruturada.

Nível 2: Tem alguma área da Administração Pública atuando na gestão de recursos hídricos,
mas esta área ainda não está completamente estruturada e/ou existe algum tipo de conflito
com obras, gestão ambiental ou com os setores usuários.

Nível 3: Tem alguma área da Administração Pública atuando na gestão de recursos hídricos,
a qual encontra-se razoavelmente estruturada, sem conflitos com obras, gestão ambiental ou
com os setores usuários.

Nível 4: Tem uma área específica da Administração Pública para gestão de recursos
hídricos (Secretaria e Organismo Gestor), mas existem problemas de falta de articulação,
incompatibilidades ou conflitos de competências com outras áreas (ex. obras, gestão
ambiental).

Nível 5: Tem uma área específica da Administração Pública para gestão de recursos
hídricos (Secretaria e Organismo Gestor), a qual encontra-se razoavelmente estruturada, e
os problemas de falta de articulação, incompatibilidades ou conflitos de competências com
outras áreas (ex. obras, gestão ambiental) não existem ou não são importantes.

1.2. Organismo(s) Coordenador/Gestor

Nível 1: Os Organismos Coordenador e Gestor não existem ou correspondem a um área ou
departamento de alguma Secretaria que ainda está inoperante ou pouco operante.

Nível 2: Os Organismos Coordenador e Gestor existem e são uma mesma entidade, que
ainda não está plenamente estruturada (faltam recursos materiais e humanos) e/ou operante
(algumas atribuições institucionais ainda não são executadas).

Nível 3: Os Organismos Coordenador e Gestor existem e são uma mesma entidade, que
está plenamente estruturada (dispões dos recursos materiais e humanos necessários) e
operante (todas atribuições institucionais são executadas satisfatoriamente).

Nível 4: Os Organismos Coordenador e Gestor existem e são entidades diferentes, e uma
delas ou ambas ainda não estão plenamente estruturadas e operantes.

Nível 5: Os Organismos Coordenador e Gestor existem e são entidades diferentes, amQás
plenamente estruturadas e operantes.
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1.3. Gestão de Processos

Nível 1: O organismo gestor não dispõe de processos gerenciais e administrativos com fluxo
e procedimentos bem estabelecidos (normas, manuais, rotinas operacionais) para a
execução de suas atribuições institucionais.

Nível 2: O organismo gestor dispõe de processos gerenciais e administrativos com fluxo e
procedimentos bem estabelecidos (normas, manuais, rotinas operacionais) para execução
de algumas de suas atribuições institucionais.

Nível 3: O organismo gestor dispõe de processos gerenciais e administrativos com fluxo e
procedimentos bem estabelecidos (normas, manuais, rotinas operacionais) para execução
de todas suas atribuições institucionais.

1.4. Arcabouço Legal

Nível 1: Não existe política estadual de recursos hídricos estabelecida por lei.

Nível 2: Há um arcabouço básico (política estadual de recursos hídricos estabelecida por
lei), mas a maior parte dos dispositivos legais carecem de regulamentação e/ou atualização.

Nível 3: Há um arcabouço básico (política estadual de recursos hídricos estabelecida por
lei), e a maior parte dos dispositivos legais encontram-se regulamentados e atualizados.

Nível 4: Há um arcabouço completo, com política estadual de recursos hídricos estabelecida
por lei, bem como todos regulamentos e normativos complementares necessários.

1.5. Conselho Estadual

Nível 1: Não existe Conselho e tampouco existe previsão de existir um Conselho no
arcabouço legal existente;

Nível 2: Existe Conselho previsto em Lei, mas o mesmo ainda não foi constituído.

Nível 3: Existe Conselho constituído, mas o mesmo ainda não é muito atuante e/ou funciona
em condições precárias.

Nível 4: Existe Conselho constituído e atuante na gestão de águas (diversas resoluções,
moções e outras decisões tomadas) e funcionando em condições adequadas (reuniões
periódicas, comparecimento satisfatórios dos seus membr<?s).

1.6. Comitês de Bacias e Organismos Colegiados

Nível 1 : Não existem comitês estaduais de bacias instalados nem organismos colegiados de
recursos hídricos (associações de usuários, associações de açudes).

Nível 2: Existem comitês estaduais e/ou organismos colegiados de recursos hídricos em
algumas das bacias/áreas críticas (áreas de maior complexidade para a gestão, devido ao
comprometimento hídrico, à existência de conflitos pelo uso da água e/ou aos aspecto de
gestão da infraestrutura hídrica).
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Nível 3: Existem comitês estaduais e/ou organismos colegiados de recursos hídricos na
maioria das bacias/áreas críticas.

Nível 4: Existem comitês estaduais e/ou organismos colegiados de recursos hídricos em
todas as bacias/áreas críticas.

1.7. Agências de Água e Entidades Delegatárias

Nível 1: Não existe qualquer apoio ao funcionamento dos organismos colegiados e das
secretarias executivas dos Comitês de Bacia Hidrográfica instalados.

Nível 2: Há apoio ao funcionamento dos organismos colegiados e das secretarias executivas
dos Comitês de Bacia Hidrográfica instalados, realizado exclusivamente pela Administração
Pública.

Nível 3: Há apoio ao funcionamento dos organismos colegiados e das secretarias executivas
dos Comitês de Bacia Hidrográfica instalados, realizado pela Administração Pública e, em
alguns casos, por entidades específicas que atuam como Agências de Agua ou entidades
delegatárias de suas funções.

Nível 4: Há apoio ao funcionamento dos organismos colegiados e das secretarias executivas
dos Comitês de Bacia Hidrográfica instalados, realizado exclusivamente por entidades
específicas que atuam como Agências de Água ou entidades delegatárias de suas funções.

1.8. Comunicação Social e Difusão

Nível 1: Não há ou existem poucas ações de comunicação social e difusão de informações
em temas afetos à gestão de recursos hídricos.

Nível 2: Existem algumas ações de comunicação social e difusão de informações em temas
afetos à gestão de recursos hídricos, mas falta base técnica profissional e/ou planejamento
para essas ações.

Nível 3: Existem diversas ações de comunicação social e difusão de informações em temas
afetos à gestão de recursos hídricos, realizadas a partir de uma base técnica profissional e
de um planejamento adequado.

1.9. Capacitação Setorial

Nível 1: Não existe programa de capacitação em âmbito estadual para temas afetos à
gestão de recursos hídricos, realizado de modo continuado e organizado.

Nível 2: Existe programa de capacitação em âmbito estadual para temas afetos à gestão de
recursos hídricos, mas não é um programa devidamente formalizado, realizado de modo
contínuo e baseado em estudos de determinação de demandas (por exemplo, DNT).

Nível 3: Existe programa de capacitação em âmbito estadual para temas afetos à gestão de
recursos hídricos, devidamente formalizado, realizado de modo contínuo e baseado em
estudos de determinação de demandas (por exemplo, DNT).
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1.10. Articulação com Setores Usuários e Transversais

Nível 1: Não há articulação do poder público com os setores usuários e transversais;

Nível 2: Há alguma articulação do poder público com os setores usuários e transversais,
mas restrita às atividades realizadas no âmbito do Conselho Estadual, dos comitês e de
outros organismos colegiados de recursos hídricos (associações de usuários, associações
de açudes);

Nível 3: Há uma adequada articulação do poder público com os setores usuários e
transversais, não restrita às atividades realizadas no âmbito do Conselho Estadual, dos
comitês e de outros organismos colegiados de recursos hídricos (associações de usuários,
associações de açudes);

META 11.3 - VARIÁVEIS DE PLANEJAMENTO

2.1. Balanço Hídrico

Nível 1: Não há um conhecimento adequado das demandas e das disponibilidades hídricas
sob domínio estadual (águas superficiais e subterrâneas).

Nível 2: Há um conhecimento adequado das demandas e das disponibilidades hídricas sob
domínio estadual (águas superficiais e subterrâneas) em algumas áreas, por meio de
estudos específicos ou planos de recursos hídricos.

Nível 3: Há um conhecimento adequado das demandas e das disponibilidades hídricas sob
domínio estadual (águas superficiais e subterrâneas) em todo território, por meio de estudos
específicos ou planos de recursos hídricos.

2.2. Divisão Hidrográfica

Nível 1: Há uma proposta de divisão hidrográfica, mas a mesma não é reconhecida ou
confiável.

Nível 2: Há uma divisão hidrográfica reconhecida e confiável, mas não formalmente
estabelecida (por Lei, por decreto ou por resolução do Conselho Estadual).

Nível 3: Há uma divisão hidrográfica reconhecida, confiável e formalmente estabelecida (por
Lei, por decreto ou por resolução do Conselho Estadual).

2.3. Planejamento Estratégico Institucional

Nível 1: Não há um planejamento estratégico aprovado para orientar as ações da
Administração Pública (Secretaria e/ou Organismo Gestor) na gestão de recursos hídricos.

Nível 2: Há um planejamento estratégico aprovado para orientar as ações da Administração
Pública (Secretaria e/ou Organismo Gestor) na gestão de recursos hídricos, mas ain,da há
necessidade de criar e/ou aprimorar os instrumentos e condições para sua efetiva
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implementação (indicadores, metas, monitoramento, agendas propositivas com os setores
usuários e/ou transversais).

Nível 3: Há um planejamento estratégico aprovado para orientar as ações da Administração
Pública (Secretaria e/ou Organismo Gestor) na gestão de recursos hídricos, bem como os
instrumentos e as condições necessárias para sua efetiva implementação.

2.4. Plano Estadual de Recursos Hídricos

Nível 1 : Não existe Plano Estadual de Recursos Hídricos.

Nível 2: Não existe Plano Estadual de Recursos Hídricos, mas existem alguns estudos que
permitem algum nível de planejamento em âmbito estadual.

Nível 3: Existe Plano Estadual de Recursos Hídricos aprovado pelo Conselho Estadual, mas
ainda há necessidade de atualizações, revisões e/ou não existem instrumentos ou condições
para sua implementação.

Nível 4: Existe Plano Estadual de Recursos Hídricos aprovado pelo Conselho Estadual e
atualizado, bem como condições para sua efetiva implementação, mas o mesmo ainda não
está sendo devidamente apropriado pelos gestores públicos e/ou agentes setoriais.

Nível 5: Existe Plano Estadual de Recursos Hídricos aprovado pelo Conselho Estadual e
atualizado, e o mesmo está sendo devidamente apropriado pelos gestores públicos e/ou
agentes setoriais.

2.5. Planos de Bacias

Nível 1: Não existem planos de bacias aprovados por comitês estaduais.

Nível 2: Alguns comitês estaduais já aprovaram seus planos de bacia.

Nível 3: Boa parte dos comitês estaduais já aprovaram seus planos de bacia.

Nível 4: Todos comitês estaduais já aprovaram seus planos de bacia.

2.6. Enquadramento

Nível 1: Não existem corpos hídricos ou hidrogeológicos enquadrados nos termos das
Resoluções CONAMA nOs 357/2005 e 396/2008, nem estudos ou propostas para
enquadramento das águas subterrâneas e superficiais de domínio estadual.

Nível 2: Não existem corpos hídricos ou hidrogeológicos enquadrados nos termos das
Resoluções CONAMA nOs357/2005 e 396/2008, mas existem alguns estudos ou propostas
para enquadramento das águas subterrâneas e superficiais de domínio estadual.

Nível 3: Existem alguns corpos hídricos e hidrogeológicos enquadrados respectivamente
nos termos das Resoluções CO NA MA nOs357/2005 e 396/2008.

Nível 4: Maioria dos corpos hídricos e hidrogeológicos já foram enqu rados
respectivamente nos termos das Resoluções CONAMA nOs357/2005 e 396/2008.
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2.7. Estudos Especiais de Gestão

Nível 1: Não existem estudos especiais voltados ao sistema estadual (estudos acerca de
temas e aspectos específicos de interesse para a gestão. em nível estadual, adicionais ou
complementares àqueles desenvolvidos no âmbito do Plano de Recursos Hídricos).

Nível 2: Existem estudos especiais para alguns temas de interesse da gestão em nível
estadual, mas estão desatualizados ou são ainda insuficientes para orientar as ações de
gestão nos aspectos por ele abordados.

Nível 3: Existem estudos especiais para alguns temas de interesse da gestão em nível
estadual, e esses estudos estão atualizados e são suficientes para orientar as ações de
gestão nos aspectos por ele abordados.

Nível 4: Existem estudos especiais para diversos temas de interesse da gestão em nível
estadual, e esses estudos estão atualizados e são suficientes para orientar as ações de
gestão nos aspectos por ele abordados.

2.8. Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão

Nível 1: Não existem sistemas e/ou modelos de suporte à decisão operacionais em âmbito
estadual.

Nível 2: Existem sistemas e/ou modelos de suporte à decisão operacionais em âmbito
estadual, mas sua utilização é ainda relativamente limitada.

Nível 3: Existem sistemas e/ou modelos de suporte à decisão operacionais em âmbito
estadual, os quais estão devidamente integrados às rotinas operacionais e/ou aos processos
gerenciais e finalísticos (planejamento, outorga, cobrança, etc.).

META 11.4 - VARIÁVEIS DE INFORMAÇÃO E SUPORTE

3.1. Base Cartográfica

Nível 1: Não existe uma área específica própria, responsável pelo processamento de dados
georreferenciados e capaz de realizar análise do contexto geográfico para gestão de
recursos hídricos.

Nível 2: Existe uma área específica propna, responsável pelo processamento de dados
georreferenciados e capaz de realizar análise do contexto geográfico para gestão de
recursos hídricos, a qual dispõe de uma base digital em formato matricial da cartografia
sistemática (escalas de 1:1.000.000 até 1:25.000) produzida pelo IBGE ou DSG.

Nível 3: Além dos requisitos estabelecidos no Nível 2, dispõe ainda de uma base digital em
formato vetorial para a gestão de recursos hídricos, proveniente da vetorização da
cartografia sistemática (escalas de 1:1.000.000 até 1:25.000) produzida pelo IBGE ou DSG.

Nível 4: Além dos requisitos estabelecidos no Nível 3, dispõe de acervo recente de mapas
da cartografia sistemática e/ou imagens de sensores remotos aerotransportados ou otbitais

I
(data de mapeamento ou de geração das imagens até dois anos* anteriores, inclusiv, ), que
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permitem atualizar a geometria e os temas da base digital em formato vetorial do nível
precedente, para gestão de recursos hídricos.

Nível 5: Além dos requisitos estabelecidos no Nível 4, dispõe de acervo recente de mapas
cadastrais e/ou imagens de alta resolução de sensores remotos aerotransportados ou
orbitais (data de mapeamento ou de geração das imagens até dois anos* anteriores,
inclusive), que permitem atualizar a geometria e os temas da base digital em formato vetorial
do nível precedente, para gestão de recursos hídricos, em escalas maiores que 1:25.000.

3.2. Cadastros de Usuários e Infraestrutura

Nível 1: Não existe cadastros de usuários.

Nível 2: Existe cadastro de usuários « 20% do universo de usuários cadastrados), mas não
existe cadastro de infraestrutura hídrica.

Nível 3: Existe cadastro de usuários (> 20% do universo de usuários cadastrados), mas não
existe cadastro de infraestrutura hídrica.

Nível 4: Existe cadastro de usuários (> 20% do universo de usuários cadastrados), bem
como cadastro de infraestrutura hídrica.

3.3. Monitoramento Hidrometeorológico

Nível 1: Não existem redes pluviométricas e fluviométricas operadas em âmbito estadual,
próprias ou mistas (operadas em articulação com ANA/CPRM), a não ser aquelas operadas
pelos setores usuários.

Nível 2: Existem redes pluviométricas e/ou fluviométricas operadas em âmbito estadual,
próprias ou mistas, mas não há um planejamento para implantação, ampliação e
modernização dessas redes.

Nível 3: Existem redes pluviométricas e fluviométricas operadas em âmbito estadual,
próprias ou mistas, bem como um planejamento para implantação, ampliação e
modernização dessas redes, mas a cobertura é inferior a 30% da rede planejada.

Nível 4: Existem redes pluviométricas e fluviométricas operadas em âmbito estadual,
próprias ou mistas, bem como um planejamento para implantação, ampliação e
modernização dessas redes, e a cobertura é igualou superior a 30% da rede planejada.

3.4. Monitoramento de Qualidade de Água
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Nível 1: Não existe rede de qualidade de água mantida em âmbito estadual com objetivo de
avaliação de tendências, mas somente redes específicas operadas pelos setores usuários e
empreendimentos licenciados (saneamento, indústria, energia e outros);

Nível 2: Existe uma rede de qualidade de água mantida em âmbito estadual com objetivo de
avaliação de tendência, mas reponde por menos 15% dos pontos previstos na Rede
Nacional de Qualidade de Águas em operação conforme diretrizes e procedimentos
estabelecidos pelo Programa Nacional de Avaliação da Qualidade de Águas (PN A) e os
dados gerados disponibilizados ao SNIRH.



Nível 3: Existe uma rede de qualidade de água mantida em âmbito estadual com objetivo de
avaliação de tendência, com pelo menos 30% dos pontos previstos na Rede Nacional de
Qualidade de Águas em operação conforme diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo
Programa Nacional de Avaliação da Qualidade de Águas (PNQA) e os dados gerados
disponibilizados ao SNIRH.

Nível 4: Existe uma rede de qualidade de água mantida em âmbito estadual com objetivo de
avaliação de tendência, com pelo menos 50% dos pontos previstos na Rede Nacional de
Qualidade de Águas em operação conforme diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo
Programa Nacional de Avaliação da Qualidade de Águas (PNQA) e os dados gerados
disponibilizados ao SNIRH.

3.5. Sistema de Informações

Nível 1: Não existem informações sobre recursos hídricos organizadas e sistematizadas em
bancos de dados, nem existe ferramental computacional que permita acessá-Ias e analisá-
las em seu conjunto de forma a permitir sua utilização nos processos administrativos,
gerenciais e de regulação do uso da água.

Nível 2: Existem informações sobre recursos hídricos organizadas e sistematizadas em
bancos de dados, mas não existe ferramental computacional que permita acessá-Ias e
analisá-Ias em seu conjunto de forma a permitir sua utilização nos processos administrativos,
gerenciais e de regulação do uso da água.

Nível 3: Existem informações sobre recursos hídricos organizadas e sistematizadas em
bancos de dados, bem como ferramental computacional que permita acessá-Ias e analisá-
las em seu conjunto de forma a permitir sua utilização nos processos administrativos,
gerenciais e de regulação do uso da água.

3.6. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Nível 1: Não existe qualquer ação financiada e/ou promovida no âmbito do sistema estadual
de gerenciamento de recursos hídricos, voltada à pesquisa científica e ao desenvolvimento
tecnológico de seu interesse.

Nível 2: Existem algumas ações financiadas e/ou promovidas no âmbito do sistema estadual
de gerenciamento de recursos hídricos, voltadas à pesquisa científica e ao desenvolvimento
tecnológico de seu interesse, mas essas são não fazem parte de um plano ou programa
mais amplo e estruturado.

Nível 3: Existem ações financiadas e/ou promovidas no âmbito do sistema estadual de
gerenciamento de recursos hídricos, voltadas à pesquisa científica e ao desenvolvimento
tecnológico de seu interesse, as quais fazem parte de um plano ou programa mais amplo e
estruturado, mas os resultados ainda não são adequadamente apropriados para inovação
e/ou capacitação.

Nível 4: Existem ações financiadas e/ou promovidas no âmbito do sistema estadual de
gerenciamento de recursos hídricos, voltadas à pesquisa científica e ao desenvolvimento
tecnológico de seu interesse, as quais fazem parte de um plano ou programa mais amplo e
estruturado, sendo os resultados devidamente apropriados para inovação e/ou capac.tação.
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META 11.5- VARIÁVEIS OPERACIONAIS

4.1. Outorga

Nível 1: Não há ainda emissão de outorga de direito de recursos hídricos para captação de
água ou para lançamento de efluentes.

Nível 2: Há emissão de outorga de direito de recursos hídricos para captação de água, mas
não para lançamento de efluentes.

Nível 3: Há emissão de outorga de direito de recursos hídricos para captação de água, bem
como para lançamento de efluentes, tendo sido outo~gados até 15% do universo de
usuários.

Nível 4: Há emissão de outorga de direito de recursos hídricos para captação de água, bem
como para lançamento de efluentes, tendo sido outorgados mais de 15% do universo de
usuários.

Nível 5: Há emissão de outorga de direito de recursos hídricos para captação de água, bem
como para lançamento de efluentes, tendo sido outorgados mais de 30% do universo de
usuários.

4.2. Fiscalização

Nível 1: Não há qualquer tipo de fiscalização dos usuários outorgados;

Nível 2: Há fiscalização dos usuários outorgados, mas a mesma decorre basicamente do
processo de licenciamento ambiental ou de outras ações próprias do setor ambiental;

Nível 3: Há fiscalização dos usuários outorgados atreladas ao processo de regularização do
uso da água (cadastramento, outorga), mas não há estrutura específica para
desenvolvimento das ações de fiscalização.

Nível 4: Há fiscalização dos usuários outorgados atreladas ao processo de regularização do
uso da água (cadastramento, outorga), e estrutura específica para desenvolvimento das
ações de fiscalização, mas essas decorrem basicamente em função de denúncias, não
existindo ainda planejamento ou programação regular para fiscalização.

Nível 5: Há fiscalização dos usuários outorgados atreladas ao processo de regularização do
uso da água (cadastramento, outorga), estrutura específica e planejamento ou programação
regular para desenvolvimento das ações de fiscalização.

4.3. Cobrança.

Nível 1: Não há qualquer tipo cobrança - nem por serviços de água bruta, nem pelo uso da
água - e não há qualquer estudo ou regulamento sobre o tema em âmbito estadual.

Nível 2: Não há qualquer tipo cobrança - nem por serviços de água bruta, nem pelo u da
água - mas já istem estudos ou regulamentos sobre o tema em âmbito estadual.
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Nível 3: Existe cobrança por serviços de água bruta e/ou pelo uso da água em âmbito
estadual, mas os valores e mecanismos de cobrança utilizados ainda não estão atualizados
ou não são adequados ao alcance dos objetivos do instrumento de gestão.

Nível 4: Existe cobrança por serviços de água bruta e/ou pelo uso da água em âmbito
estadual, e os valores e mecanismos de cobrança utilizados estão atualizados e são
adequados ao alcance dos objetivos do instrumento de gestão.

4.4. Sustentabilidade Financeira

Nível 1: O sistema estadual de recursos hídricos não arrecada nada e depende
integralmente do Tesouro do estado.

Nível 2: O sistema estadual de recursos hídricos dispõe de fontes próprias de arrecadação
(ex.: cobrança pelo uso da água, cobrança por serviços de água bruta, multas, taxas,
emolumentos, etc.), mas essa arrecadação representa menos de 20% dos recursos
financeiros necessários para garantir a sua sustentabilidade financeira.

Nível 3: O sistema estadual de recursos hídricos dispõe de fontes próprias de arrecadação
(ex.: cobrança pelo uso da água, cobrança por serviços de água bruta, multas, taxas,
emolumentos, etc.), mas essa arrecadação representa mais de 20% dos recursos
financeiros necessários para garantir a sua sustentabilidade financeira.

Nível 4: O sistema estadual de recursos hídricos dispõe de fontes próprias de arrecadação
(ex.: cobrança pelo uso da água, cobrança por serviços de água bruta, multas, taxas,
emolumentos, etc.), mas essa arrecadação representa mais de 40% dos recursos
financeiros necessários para garantir a sua sustentabilidade financeira.

4.5. Infraestrutura Hídrica

Nível 1: Toda a gestão de infraestrutura hídrica (planejamento de obras, administração,
manutenção, operação) é exercida por outras áreas da Administração Pública, não existindo
qualquer participação ou influência da área de recursos hídricos nessa gestão.

Nível 2: A área de recursos hídricos tem alguma participação na gestão de infraestrutura
hídrica (planejamento de obras, administração, manutenção, operação), mas ainda limitada
aos aspectos regulatórios básicos (autorizações, outorgas, etc.).

Nível 3: A área de recursos hídricos tem razoável participação e influência na gestão de
infraestrutura hídrica (planejamento de obras, administração, manutenção, operação), não
restrita apenas aos aspectos regulatórios básicos (autorizações, outorgas, etc.), sendo
responsável pela definição de normas gerais, manuais, modos operacionais, modelos de
execução de obras.

4.6. Gestão e Controle de Eventos Críticos

Nível 1: Não há qualquer infraestrutura e/ou procedimentos instituídos para monitoramento
de eventos críticos.

J



Nível 2: Há infraestrutura e procedimentos instituídos para monitoramento de eventos
críticos, mas ainda não há planejamento e execução de ações de controle e mitigação dos
efeitos de eventos hidrológicos extremos.

Nível 3: Há infraestrutura e procedimentos instituídos para monitoramento de eventos
críticos, bem como planejamento e execução de ações de controle e mitigação dos efeitos
de eventos hidrológicos extremos, existindo contudo maior necessidade de maior articulação
entre os atores e integração federativa para implementação dessas ações.

Nível 4: Há infraestrutura e procedimentos instituídos para monitoramento de eventos
críticos, bem como planejamento e execução de ações de controle e mitigação dos efeitos
de eventos hidrológicos extremos, existindo adequada articulação entre os atores e
integração federativa para implementação dessas ações.

4.7. Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Nível 1: Não existe Fundo Estadual de Recursos Hídrico previsto em lei.

Nível 2: Existe Fundo Estadual de Recursos Hídrico previsto em lei, mas o mesmo ainda
não foi regulamentado.

Nível 3: Existe Fundo Estadual de Recursos Hídrico previsto em lei, já devidamente
regulamentado, mas o mesmo ainda não está operacional.

Nível 4: Existe Fundo Estadual de Recursos Hídrico previsto em lei, já devidamente
regulamentado e operando regularmente, mas a aplicação dos seus recursos ainda não está
devidamente articulada com os demais processos e instrumentos de gestão sob
responsabilidade do sistema estadual de recursos hídricos.

Nível 5: Existe Fundo Estadual de Recursos Hídrico previsto em lei, já devidamente
regulamentado, operando regularmente, e a aplicação dos seus recursos está devidamente
articulada com os demais processos e instrumentos de gestão sob responsabilidade do
sistema estadual de recursos hídricos.

4.8. Programas e Projetos Indutores

Nível 1: Não existe qualquer tipo de programa ou projeto indutor para a gestão de recursos
hídricos em nível estadual (ex. incentivos fiscais, pagamento por serviços ambientais,
premiação de boas práticas, etc.).

Nível 2: Existem alguns programas e/ou projetos indutores para a gestão de recursos
hídricos em nível estadual (ex. incentivos fiscais, pagamento por serviços ambientais,
premiação de boas práticas, etc.), mas estes dependem basicamente do apoio de setores
usuários e da sociedade civil, existindo pouco ou nenhum suporte por parte da
Administração Pública.

Nível 3: Existem alguns programas e/ou projetos indutores para a gestão de recursos
hídricos em nível estadual (ex. incentivos fiscais, pagamento por serviços ambientais,
premiação de boas práticas, etc.), os quais contam com a participação e apoio dos atores
sociais e d dministração Pública. I



Anexo 111- Quadro de Metas de Cooperaçãol Federativa no âmbito. do SINGREH

,
CRONOGRAMA DE EXECUÇAOMETAS!l) -

Período/Parcela 1 Período/Parcela 2 Período/Parcela 3 Perlodo/Parceía 4 - Período/Parcela 5
IClentlficação Tipo(2) Peso 2013 2013 2014 . 2015 2016

Meta 1.1 - ,
\

. ,
Dados de usuários de

,
Dados de usuários de.

Dados de usuários de recursos Dados de usuários de recursosI

recUrsos hídricos atualizadosIntegração das bases . NC . 10% . -recursos hídricos
hídrícos atuolizbdos no CNARHhídricos atualizados no CNARHcadastrais disponibilizados no CNARH noCNARH

I

Meta 1.2 .. --
Compartilhamento de NC 10% Informações disponiblizadas Informações dísponiblizadas Infarmações flisponibliza~as Informações disponiblizadas.
informaçõ!,!s sobre - para oSNIRH

I
para oSNIRH para oSNIRH para o SNIRH

águas subterrâneas I / -)

Meta 1.3 / - I

Contribuição para Dadas disponibilizados para o Dados dísponíbilizados para o Dados disponibilizados para o Dados disponibilizados para o
I I r

Relatório "Conjuntura dosNC 10% - t?elatório "Conjuntura dos Relatório "Conjuntura das Relatório "Conjuntura dosdifusão do
Recursos Hídricos" Recursos Hídricos" Recursos Hídricas" Recursos Hldricos" ,

conhecimento ,
Meta 1.4 Manual Operativo da Sala de Boletins produzidos' Boletins produzidos Boletins produzidos

Prevenção de Eventos NC 10% Situação elaborada e diariamente e manutenção diariame.rJte e manutenção diariamen~e e.manutençãa.
-Hidrológicos Críticos manutenção corretiva da corretiva da rede telemétríca corretiva d.a rede tele métrica corretíva da rede tele métrica

/ rede telemétríca ~ealizada realiza'da realizada realizada
, Meta 1.5 .

I

Cadastro de barragens ' ,
I Fiscalização das. barragens Fiscalização das barragens Fiscalização das ~arragensAtuaçãe:>para Segurança NC 10% . estruturado e classificação

realizada realizada realízadade Barragens. dos barragens realízada -

Pacto Nacional pela Gestão das Águas

Prográma de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO

Entidade Estadual: IINEA
- ----------------------------

Conselho Estadual: I=C=E=R=H='====================================, ===============
I

Unidade da Fed~ração (UF):I_._RJ_~

Decreto Estadual:I~4_4_.4_4_5_-2_0_1_3 ~

Agente Certificador: I-A-g-ê-nC-i-a-N-a-ci-o-n-al-d-e-A-'g-u-a-s-------~

Carlos Costa e Silva Filho
CERHI..

I

I, .,(1) Os instrumentos, requisi s e critérios de avaliação das metas são aqueles con tantes no Anexo I do Contrato
(2) Tipos: Não c~m~lativ (NClTlativ.a (CM)



/"

Tipologia de Gestão:

Decreto Estadual: 1_4_4_.4_4_5_-2_0_1_3 _

Agente Certificador:IAgência Nacional de Águas (ANA)
/

Anexo IV - Quadro de Met~s de Gestão de Água~ no âmbito d9 Sistema Estadual

Pacto Nacional pela Gestão das Águas

Programa de Consolidação do PactoiNacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO

Entidade Estadual: I_IN_E_A _

Conselho Estadual: I.•.Ç_ER_H_I---' ---' _

METAS(1)(3) CRONOGRAMA DE EXECUÇAO

Anal Ano 2 Ano3 Ano'4 AnoS

Identificação Tipo(2) Peso 2013 2013 2014 2015 2016

Meta 11.1
/

Metas aprovadas pelo - ,
Definição das metas

NC 100%. - -. - - .
para fortalecimento do Canse lha Estadual \

( .
SEGREH

Meta 11.2 f
,

Alcance dqs niveis de Alcance das niveis de Alcance dos niveis de Alcance dos niveis de
Instrumentos legais,

CM .10% - exigência em pelo menos 5 ' exigência em pelo menos 6 exigência em pelo menos 7 exigência em pelo menOS 8
institucionais e de

variáveis de gestão variáveis de gestéío variáveis de gestão variáveis de gestão ,
articulação social

" -

Meta 11.3 , ,
I

\ Alcance dos niveis de Alcance dos niveis de Alcance dos niveis de Alcance dos niveis de
Instrumentos de CM 5% - exigência em pelo menos 3 exigência em pelo menos 5 exigência em pelo menos 6 exigência em pelo menos 7,

planejamento
,.

var~áveis de gestão variáveis de gestão variáveis de gestão variáveis de gestãa
\

I.

Meta 11.4 - ", Alcance das niveis de Alcance dos niveis de Alcance dos niveis de Alúmce das niveis de
1

Instrumentos de CM 30% , - exigência em pelo menos 3 exigência em pelo menos 3 lxigência em pe!J menos 4 exigência em pelo menos 4
informação e suporte variáveis de gestão variáveis de'gestão variáveis de gestão variáveis de gestão -

, Meta 11.5
Alcance dos niveis de Alcance dos niveis de Alcance dos niveis de Alcance das niveis de

Instrumentos " CM 5% - exigência em pelo menos 3 exigência em pelo menos 4 exigência em pelo menos 5 exigência em pelo menos 6

- operacionais variáveis de gestão variáveis de, gestão variáveis de gestão variáveis. de gestão
I

~ I

(1) Os instrumentos, requisitos e critérios de avaliação das metas são aqueles constantes no Anexo I do Contrato

(2) No caso das metas 11.2 a 11.5, i luíd:S- todas as variáveis de atendimento obriga ório, conform~nexo I do Contrato, item 2.1.2, inciso 11,Tabela 2. ,- , ). I /,

(31 TIpo" Nio com"",,, (N • c,m,',.-rcM) ~-dfl4?âé/t:.
-{ Carlos Costa e Silva Filho

CERHI



PROGESTÃO

*l.~
, •..

. .

Anexo IV - Variáveis de Gestão (Detalhamento)

Pacto Nacional pela Gestão das Águas

Programa de .Consoildação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas. PROGESTÃO TIpologla de Gestao:"

Enti'dade Estadual: IINEA Decreto Estadual:
L
I4_4_.4_4_S_.2_0_1_3 --'

Conselho Estadual: ICERHI Agente Certlfi(ador:I-A-g-~n-c-la-N-a-c-io-n-al-d-e-A-gu-a-s-(A-N-A-)----

~~~
/ Carlos Costa e SlIv Filho

CERHI

'Iarlávels Avallaçao?

1.1) Organização Institucional do Modelo d;! Gestão Sim S 5

1.2) Organlsmo(s) Coordenador/Gestor Sim S 5

META 11.2 - Variáveis
1.3) Gestao de Processos Sim 3 3

legais. Institucionais e 1.4) Arcabouço legal Sim 4 4

de Articulação Social 1.5) Conselho Estadual de Recursos Hfdricos Sim 4 4

1.6) Comit~s de Bacias e Organismos Colegiados Sim 3 4

1.7) Agências de Agua e Entidades Delegatárlas Sim 3 3

1.8) Comunicação Social e Difusão ""Sim 3 3

1.9) Capacitaçao Setorial Sim 3 3

1.10) Articulação com Setores Usuários e Transversais Sim '3 3

ariávels Avaliaçao? Nfvel de Exigência
Mfnlmo Adotado

2.1) Balanço Hldrico Sim 3 3

2.2) Divisão Hidrográfica Sim 3 .3
META 11.3- Variáveis 2.3) Planejamento Estratêgico Institucional Sim 3 3
- de Planejamento 2.4) Plano Estadual de Recursos Hldrlcos Sim S 5

\
2.5) Planos de Bacias Sim 3 3

2.6) Enquadramento Sim 3 '3

2.7) Estudos Especiais de Gestão Sim 4 4

2.8) Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão Sim 3

Variáveis Avaliação?
Nivel de Exlg~ncla

Mfnlmo Adotado

META 11.4 - Variáveis
3.1) Base Cartogr áfica S(m 3 4

de Informação e 3.2) Cadastros de Usuários e 'nfraestrutura Sim 3 3

Suporte 3.3) Monitoramento Hidrometeorológico Sim 3 4

3;4) MO~itoramento de Qualidade de Agua Sim 3 4

3.5) Sistema de Informações. Sim 3 3

3.6) Pesquisa, Desenvolvimenlo e Inovação Sim 3 4

Avaliação? Níveis
Mínimo Adotado

\ 4.1! Outorga de direito de uso Sim S S \

4.2) Fiscalização -Sim 4 4
META II,S - Variáveis 4.3) Cobrança Sim 3 4

Operacionais 4.4) Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão Sim 3 3

4.5) Infraestrutura Hldrica Sim 3 3

4.6) Gestão e Controle de Eventos Crltlcos Sim 4 4

4.7) Fundo Estadual de Recursos Hídricos Sim 4 5

4.8) Programas Indutores Sim 3

\ --
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Processo n": 02501.()009~1I20lJ-OI; Espécie: Contrato n°
0921ANN2013 - PROGESTAO; Contratante: Agência Nacional de
Águas - ANA. CNPJ n" 04.204.444/0001.08: Contralado: Inslituto

EXTI{,\TOS UE CONTllATOS

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

I;XTRATO lll; TEID10 AIlITIVO N" 2/2013 - UASG 18110114

Ministério do Meio Ambiente

N° Ilrocesso: 020000027R8201347 . Objeto: CQntratação dos serviços de
gerenciamento da conexão à INFOVIA BRASILJA incluindo serviço de
Link Internet de 150 Mbps e disponibilização de 64 endereços de IPs com
o intuito de atender as neeessidades de acesso à internet e de comunicação
de dados na rede de computadores do Minislério do Meio Ambiente.
Total de hens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25". Caput da
Lei n° R.666 de 21106/1993 .. Juslificativa: Art. 25°. Caput da Lei n° R.666
de 21/06/1993. Declamç.l0 de Inexigibilidade em 13/12/2013. HELIO
BARBOSA DA SILVA. Coordenador GemI de Gestão Administrativa.
Ratificaçào em 13/1212013. FAUZE MARTINS CIIEQUER. Subsecre-
tário de Planejamento.orçamento e Administração. Valor Global: R.S
445.200,00. CNPJ CONTRATADA: 33.683.111/0002-80 SERVICO FE-
UERAL OE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO).

(SIDEC - 16/1212013) 440001-00001-20I3NE800oo2

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA

EXTRATO UE INEXIGIBJLJI}'\I>E m: LlCITM',;.i.O
1'"- 7.\/2013 - UASG 440UOI

N° Processo: 02000002544201283.
PREGÃO SRP N- I I2llJ3 ntratante: MINISTERIO DO MEIO

~r~b~~~êft~E T~tra ôtQgy~JjiJ~~~õ~~~1~\~~d~lk~8:
Objeto: Fornecimento e instalaçJio de çqtri~amentos do tipo switeh.
Fundamento Legal: Lei 8.66642.3. L,cl 10.520/02. Vigência:
01/01/2014 a 31112/2014. Valor Total. R 00000. Data de As-
sinalura: 16/12/2013.

EXTllATO UE TER~IO AUJTI"O N" 112013-UASG 19J1J3

(SICON - 1611212(13) 193099-19211-20I3NE800002

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

EXTRATQ IIE INEXIGIDILlUAIIE
UE L1CITAÇ,\() N° 6nOIJ • U,\SG IlWlI02

Número do Contrato: 612012.
N° Processo: 02013000219201156.
PREGÃO SISPP N" 1/2012. Controtante: INSTITUTO BRAS DO
MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Cun-
tralado: 08282957000180. Contratado: PANTANAL VIGILANCIA E
SEGURANCA -LTOA - ME. Objeto: Alteração da CLAUSULA PHI-
MEIRA - 00 OBJETO) c da CLAUSULA SEXTA - DO VALOR), c
da CLAUSULA NONA - DA VIGtNCIA). Fundamento Legal: An
65. inciso I. alinea a c paragrafo • alinca b , c inciso 11do Art 57. da
lei 8666/93. Vigência: 23/12/2013 a 22/12/2014. Valor Total:
RSI.438.942.08. Data de Assinatura: 16112/2013.

Número do Conlmto: 26/2011.
N" Processo: 58000001407201103.
DISPENSA N" 125/2011. Contratante: DEPARTAMENTO DE GES-
TAO INTERNA -CNPJ Contratado: 07522669000192. Contralado :
CED DISTRlBUICAO S.A. -Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze)

:kioi 3~ ¥~~da~~n~~~~:I:dLeTN~H~666tÇt:i~~~I?e~a~eo¥Flzmi[~
a 07112/2014. Valor Total: R$2.107.296,72. Data de Assinatura:
0611212013.

(SICON - 1611212(13) 180002-00001-2013NE800032

(SIDEC - 1611212013) 183023-18205-2013NES00311

(SIDEC - 1611212013) 183023-18205-20I3NE800311

E.X1RATO I>EIlISI'ENSA UE UCIUÇÃO N' 51£Y2013- U,\SG 1831113

N° Processo: 48749/2013. Objeto: Fechamento de câmbio referente à
importação direta com a empresa Norwegian Metrology Service Jus-
tervesenet para aquisição de conjunto Shunts Coaxiais de Corrente.
Total de Itens Licitados: 0000). Fundamento Legal: Art. 24°. Inciso
XXI da Lei n° 8.666 de 21/0611993 .. Justificativa: Essencial para a
operação dos padrões de corrente alternada do Inmelro c desen-
volvimenlo de pes4uisas. Declaração de Dispensa em 09/12/2013.
DAYSE SANDRA ALBUQUERQUE ALVES. Procuradora Chefe.
Ratificação em 1011212013. JOAO ALZIRO IIERZ DA JORNADA.
Presidente. Valor Global: RS 52.548.10. CNPJ CONTRATADA
00.000.000/4906-95 BANCO DOBRASIL SA.

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO UE CONVÊNIO N" 785133/2013

° I'toç~o: 43682/2013. Objeto: Fechamento de Câmbio referente à
impo ,ção direla com a empresa Lynxus para aquisição de fonte
Ih s 'pticru acessórios. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damenfQ I.:cgal: Art. 24°. Inciso XXI da Lei n" 8.666 de 21/06/1993 ..
Justificati . Estender a streabilidade do sistema de calibração da
resposividade e fotodcteetor~ para a região especlral. Declaração de
Dispensa em 041121201. A"XSE SANORA ALBUQUERQUE AL-
VES. Proeuradom Chefe Suostitnt;'t Ratificação cm 10/1212013.
JOAO ALZIRO IIERZ D JQR AD~ Prçsidente. Valor Glohal: RS
29.752,00. CNI'J CONTRATAD • 00.0 0/4906-95 BANCO
DOBRASIL SA.

N° Processo: 52600.05890612013. Objeto: Fechamento de câmbio:
Aquisição de calibrador e adaptador. Total de Itens Licilados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24". Inciso XXI da Lei n° 8.666 de
21/0611993 .. Justificativa: Para utilização nos sistemas de padroni-
zação primária de tensão. Declaração de Dispensa em 04/1212013.
DAYSE SANDRA ALBUQUERQUE ALVES. Procuradora Chefe
Substituta. Ratificação em 10112/2013. JOAO ALZIRO IIERZ DA
JORNADA. I)residente. Valor Global: R$ 268.844.16. CNPJ CON-
TRATADA: 00.000.000/4906-95 BANCO DOBRASIL SA.

ESPÉCJE: Convênio que celebram entre si a União. por inlennédio
do MINISTÉRIO DO ESPORTE - CNPJ 02.961.362/0001-74 c a
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE-FUNESP/MS - CNPJ
07.158.647/0001-95.
OUJETO: O presenle Convênio tem por objeto Implantação de I (um)
núcleo de Esporte de Rendimento. em atendimento a 83 (oitenta e
três) atletas de rendimenlo da modalidade de Judô do município de
Campo Grande/MS.
DESPESA: Os recursos decorrenles do presente Convênio são pro-
venientes do Minislério do Esporte. Orçamento Geral da União. no
valor de R$ 178.980,00 (cento c setenta e oito mil. novecentos e
oitenta reais), na Natureza de Despesa 33.40.41, Fonte 100. Programa
de Trabalho 27.81 1.2035.20YA.OOO1.000 I e de contrapartida R$
24.792.00 (vinle e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais) na
forma financcirn, totalizando o val{lr de RS 203.772.00 (duzcntos c
três mil e setecentos e setenta c dois reais).
NOTAS DE EMPENIIO: 2013NE800672 no valor de RS RS
178.980.00 (eento e selenta e oito mil. novecentos e oitenta reais). de
13 de agosto de 2013: UG/Gestão: 180002100001.
VIGÊNCIA: O presente Convênio vigem a partir da dala de as-
sinatura do presente Instrumento até 24 de fevereiro de 2015, prazo
durante o qual devcrá ocorrer a execução do objeto pactuado e ex-
presso no Plano de Trabalho.
DATA DE ASSINATURA: 16 de dezembro de 2013.
SIGNATÁRIOS: LUIS MANUEL REBELO FERNANDES - Secre-
tario Executivo-ME C.P.F: 797.578.477-04, RJCARDO LEVSER
GONÇALVES - Secrelario Naeional de Esporte de Alto Rendimento
- C.P.F: 154.077.518-60, LEILA CARDOSO MACIIADO - Diretora-
Presidenle da Fundação Municipal de Esporte.FUNESllIMS - C.P.F:
528.239.201-10.
PROCESSO N°: 58701.004531/2013-87

SE SANDRA ALBUQUERQUE ALVES. Procuradura Chefe Subs-
tituta. Ratifieaçâo em 10/12/2013. JOAO ALZIRO IIERZ DA JOR-
NADA. Presidente. Valor Global: RS 7.058.00. CNPJ CONTRA-
TADA : 00.000.000/4906-95 BANCO DOBRASIL SA.

(SIOEC - 1611212(13) 183023-18205-20I3NE800311

E.'UIUTO UE lllWL\SA UE UClTAÇÃO N' 51S'lIJIJ. U,\SG 18J02.1

RESULTAIIO IIE .IULGAMENTO
PREG,\() N- 4212013

ADE~JII1 TAllDELLI
Vke-PrcsidclllC (1(1 1:\1'1

N° Processo: 7100004287420 1 b.e. regào Eletrônieo - O
objelo da presente licitação é o rcgisl contratação de

~~~~i~~o eI:ec~~~~.d~a~~ ~~~~~i~~nto chaveiro. c~~

r~~~~~i~~~n:d:f ~sr~~fi~~~~~ •. t~~~:i~~d~~e~s ~Eicitad be~
Edital: 1711212013 de 09hOO às 12hOOe de 14h às 17hlJ(J. Endereço.
San Quadra 03 Lote a Ed. Núcleo Dos Transportes - Dnit ~sa N rti'

Õ9~~~S~~I~i;e D~~~~~ap~:~~~;~~g~.~~~: ~6~~~~ded;~/l~~g:~tal
30/12/2013 às 10hOOsite www.comprasnel.gov.br.

I:XTRATO UE REGlSTllO UE I'REÇOS

Processo N" 52400.027084/2013. ESPÉCIE: Ala de Registro de Pre-
ços n° 1912013 referente aos itens 42 c 43 do Pregâo Eletrônico SRP
n° 42/2013. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição t.lc
material de consumo. COnf0fl11Cespecificações e condições contidas
no Termo de ~cferência - Anexo J do Edital. CONTRATADA: ETI-
QUETAS VITORIA LTDA - ME, CNPJ n° 10.751.989/0001-29. VA-
LIDADE DOS PREÇOS: 12 (lIozc) meses. contados da dala de as-
sinotura. DATA DA ASSINATURA: 13 de dezembro de 2013. Valor

~lG~l~Á~ltOs~f)e\~3i~0~i~~:~~~I~~~~~:~ ~~I~ ~~i~i~~?~~~~~~
ordenador-Geral de Adminislraçllo; Pela ETIQUETAS VITORIA:
Mauricio Carvalho Cardoso ~ Procurador.

IIELOISA IIELEKA NOGUEIRA DE MEDEIROS
Pregoeira

(SIDEC - 16/1212013) 183038-18801-20I3NE8000n

INSTITUTO NACIONAL DE METIWLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

E"TRATO IIE IJISI'Ei\SA lll: IKITAÇ,\O N' 505'2013 - U,\SG 183112J

N° Proccsso: 48731/2013. Objeto: Fechamento de câmbio com a
empresa Meter Test Equipment AO. refefCnte a aquisição de placa ••
amplificadoras de potência e placas de potência de tensào De. Total
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24". Inciso XXI da
Lei n° 8.666 de 21/0611993 .. Justificativa: Serão utilizadas no de-
senvolvimento de procedimentos de ensaios elétricos em lâmpadas,
cabos e demais itens. Declaração de Dispensa em 04/12/2013. DAV-

o INPI torna público que. em 1311212013. concluiu e ho-
mologou o Pregâo Eletrônico SRP n" 04212013. eujo objcto é o
Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo.
conforme condiçõcs, quantidades e exigências estabelecidas no Edital
e seus anexos, pelo valor tolal de R$ 262.798,30.

10NE CIllSTlNA FRAÇÜES

,\VI50S UI' LICITAÇÃO
1'llEGAO N" 41/2013 - UASG 550005

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

(SIDEC - 16112/2(13) 550oo5-00001-20I3NEOO0005

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

03/2005. valor este que deverá ser pago mediante Guia de Reco-
lhimento da União - GRU. que se encontra à disposição neste Mi-
nistério. Informa-se que o prazo para manifestação é de 5 (cinco)
dias. com fulcro no art. 24 da lei n" 9.784/99.

LOCAL: Coordenação de Contratos do MDS. SAN. Quadra
OJ.lolc "A". Sala 2327 - Edificio Núcleo dos Transportes - DNIT. no
horário de 9 às 18 hOTils. Devendo a empresa PATRIMONIAL com-
parecer ao local citado para realizar os procedimentos de pagamento.
o não comparecimento dentro do prazo previsto c3mctcrizará revelia
c os procedimentos proct..'Ssuais darão continuidade.

N" Processo: 71000051520201351 . Objeto: Pregâo Elelfônico - O
objeto da presente Iidtaç;10 é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de Direito de Uso de Licença de Software tem-

raoh:r~~iS:;c~~S~it~l~f~~~: ~~;xd~~~T~t~Ud~t\~~~~ticft~~:s~cb~~)Or
Edital: 17/12/2013 de 09hOO às 12hOOe de 14h às 17hOO. Endereço:
San Quadra 3 Lote a Ed. Núcleo Dos Trasnportes Dnil 2" Andar Sala

j~ig/~~13N;\.~rt~9h~~~~I~lt~ ~~~.~~I~~~s~~.~~~.'b~~ta~b~~~ird~
PropostR~~O/12/2013 às IOhOOsite www.comprasnet.gov.br.

O WAGNER FERREIRA MORAES
, ~ Prego.:iru

(SIDEC - 1611212tJ~'

Este documenlo pode ser verificado no endereço clclronico http://www.in.gov.brirntcnticid:dz.html.
pelo código (X)032013121700170

Documento assinado digitalmente confonnc MI) n! 2.200-2 de 24108/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

http://www.comprasnel.gov.br.
http://www.comprasnet.gov.br.
http://www.in.gov.brirntcnticid:dz.html.
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SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO N" W2UI3-UASG 193103

(SICON - 16/t2l2013) 193099-t921 t-2013NE800002

EXTRATO DE CONTRATO N" 13I2UI3-UASG 193103

N" Processo: 02006001588201317.
PREGÃO SISPP N" t4/2013. Contratante: INSTITUTO BRAS DO
MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contra-
tado: 03083785000100. Controlado : SHALOM COMERCIO DE
AGUA MINERAL E GAS LTDA - ME. Objeto: Controtação dc
empresa para fornecimento de água mineral natural potável.para
12(doze)meses.sendo total anual de 960{novecentos e sessenta) gar-
rafões de água mineral de 20 (vinte) litros. a ser adquirido mediante
Pregão Elcletrônico visando atcnder semanalmente à SupeslBa. Fun-
damento Legal: Confonne lei n" 8.666/93. esuas alterações poste-
riores. Vigência: 17/12/2013 a 17/1212014. Valor Total: R$6.297.60.
Data de Assinatura: 16/12/2013.

EXTR.ATO DE CC)"'TRATO N" 912013-UASG 1931UI

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SUPERINTENDÊNCIA EM ALAGOAS

N" Processo: 02006001588201317.
PREGÃO SISPP N" 14/2013. Contratantc: INSTIT Tg;BRA DO
MEIO AMBIEN E DOS REC NAT REN VÃ El .,QNP Contro-
tado: 10502061000100. Conlrotado : T -IRA C MERCIO DE
AGUA MINERAL EMATERIA E IM EZA. Objcto: Contro-
tação de empresa para fornecimento Uc agua mineral natural po-

N" Processo: 02003000417201309. tavel.para 12(doze)mes~sendo tot"L.a1lUal de 384 (lrezentos oitena e

~RE~gÀ1'M~IS[~ ~"D~~0~3ECC~"l~t~n~~0~~~k1~gN~f~~n~~ quatro), garrafões de água n~ em de 20 (vinte) litros. a ser adquirido
tado: 11625595000197. Contratado: NORTSUL COMERC1AL LT- mediante Pregão Eretrôntco~ visando atender semanalmcnte o CE-
DA _ ME -Objeto: Fornecimcnto de gêneros alimentícios (frutas e TASCl.!JÇO MENDEsmA. Funda~ento Leg~I:. Confonne lei n"
verduras) para o CETAS/AL. por t2 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e as alterações postenorcs. Vigencla: 17/12/2013 a
8.666/93 . Vigência: 10/12/2013 a 10/12/2014. Valor TotalGrl' 2 I l Valor Total: R$2.519,04. Data de Assinatura:
R$19.596,86. Data de Assinatura: 10/12/2013. "'"-~ r o 3.

(SICON - 16/1212013) t93034-t9211-20I3NE800002 () ~ (SICON - 16/1212013) 193099-19211-20I3NE800002

de 2/1212013, no valor de R$ 680.000,00: Fundamento legal: Lei n"
8.666. de 21/6/1993 e alterações posteriores; Vigência: 16 meses
contados a partir da data da sua assinatura. sendo t 4 meses o prazo da
execução dos serviços e 2 meses para análise e aprovação do Re-
latôrio Final e Banco de Dados; e Data da assinatura: 3/12/2013.

Processo: 02501.000834/2013-22; Espécie: Contrato na Modalidade
Produto n" 113.307: Justificaliva: FaZ-se necessária realizar a avalição
ex-antes, que consiste na aferição da situação inicial (Marco Zero)
dos indicadores do Programa. servindo de base para avaliação futura
dos resultados. impactos e lições aprendidas.; Contratante: Projeto de
Cooperação Técnica BRAlIICA/I2/003- ANAlINTERÁGUAS -
CNPJ: n" 00.640.110/0001-18; Contratado: Sergei Augusto Monteiro
Fortes - CPF 480.436.641-53; Objeto do Contrato: Prestação de ser-
viços especializados para desenvolvimento da Avaliação ex-ante do
Programa de Desenvolvimento do Setor Água - INTERÁGUAS. Va-
lor do Contrato: R$ 50.694.07; Vigcncia: 02/12/2013 a 01105/2014.
Signatários: Pela Contratante: Manoel Rodolfo Otero; Pelo Contra-
tado: Sergei Augusto l\10nteiro Fortes; Publicação de extrato de con-
trato confonne o disposto no ~ 10. do art. 4" do Decreto n" 5.151 de
22 de julho de 2004. Data da Assinatura: 02/1012013.

I)rocesso n": 02501.002243/2013-90; Espécie:, Contrato n"
081/ANA/2013; Contratante: Agência Nacion,ill de Aguas - ANA;
CNPJ n° 04.204.44410001-lJ8: Controlada: AGENCIA MINEIRA DE
PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - ME: CNPJ n.
17.903.760/0001-01: Objeto: prestação de serviço para fornecimento
de periódicos (jornais e revistas) para a Agência Nacional de Águas
- ANA. no período de 1° de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de
2014. incluindo a disponibilização das senhas de acessos virtuais aos
respectivos periódicos. consoante especificações descritas no Pregão
Eletrônico n" 042/ANA/2013. e respectivos anexos; Valor do contrato:
R$ 12.890.39; Funcional Programática: 18.544.2026.20W1.0001: Fon-
te: 0183; Natureza de Despesa: 33.90.39; Notas de Empenho n":
2013NE000995. de 2/10/2013. no valor de RS 224.527.57; Funda-
mento legal: Leis n"s 8.666. de 21/6/1993 c 10.520. de 1717/2002:
Vigência: 1"/1/2014 a 3 l/I 212014; e Data da assinatura: 25/1112013.

Proeesso n": 02501.001767/2013-63; ESp\-teie:. Contrato n°
084/ANA/2013; Contrat..1nte: Agência Nacional de Aguas - ANA;
CNPJ n. 04.204.444/000t-08: Contratada: GEOTECIINIQUE CON-
SULTORIA E ENGENHARIA LTDA: CNPJ n.40.61O.677/0001-66:
Objeto: Prestação de serviços de reconhecimento c complementação
cadastral para avaliação da segurança de barragens dos Estados da
Paraíba e Rio Grande do Norte; Valor do contrato: RS 1.843.000.00;
Funcional Programática: 18.544.2026.20WI.000I; Fonte; 0183; Na-
tureza de Despesa: 33.90.35: Notas de Empenho n"; 20J3NEOOI275.

Estadual do Ambiente - INEA. CNPJ n" 10.598.957/0001.35. como
Entidade Estadual; lnterveniente; Conselho Estadual de Recursos 1Ií-
dricos - CERII. do Estado do Rio de Janeiro; Objeto: Transferir
recursos financeiros da ANA à Entidade Estadual. no âmbito do
Programa de ,Çonsolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas
- PROGESTAO. na fonna de pagamento pelo aleance de metas de
gerenciamento de recursos hídricos. mediante o cumprimento das
metas de gestão a serem elaboradas e aprovadas nos tennos da Cláu-
sula Quinta; Valor do Contrato: R$ 3.750.000.00: Valor em 2013: R$
750.000.00; Funcional Programática: I8.544.2026.20WI.OOO I; Fontc:
0183: Natureza de Despesa: 33.30.41: Nota de Empenho n":
2013NEOOI282. de 6/12/2013. no valor de R$ 750.000.00; Funda-
mento legal: Leis n"s 9.433. de 8/111997. e 9.984, de 171712000, e
Resolução ANA n" 379. de 21/3/2013; Vigência: até 31/3/2017. ini-
ciando-se na data de publicação do respectivo extrato no DOU; e
Data a a<; inatura: 12/1 O 3.
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Istn UI ora e a eiras
Bacabal

MA

MA

o Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente c dos Recursos Naturais Rcnovávcisi'lo EStado db Maranhao. usando das atribuições que foram conferidas relo artigo )8 Anexo I do Decreto n" 6.099 de 26
de abril de 2007, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA. combinada com a Portaria IBAMA ~6,2 de Ilpabril de 2008, publicada no DOU do (lia 14 de abril de 200R, c no uso da competência que lhe foi delegada
pela Portaria n° 134 de 19 de abril de 2011 publicada no DOU de 20 de abril de 2011. em conformidade com o Decreto n" 5.718 de 13 de março de 2006, publicada no DOU de 14 de março de 2006, considerando o disposto no
artigo 25 da Lei 9.784199, toma publico e faz saber às pessoas fisicas c10ujuridicas (relação abaixo com ou em Representante legal. por ter mudado de endereço c agora se encontram em local incerto e não sabido. que o mesmo
poderá apresentar Defesa no prazo de 20 (vinte) dia ••.a partir da publicação deste Edital no DOt{...ou comp.."Irecerna Sede da SUPERINTENDENCIA DO IBAMA no Estado do Maranhão. situada na Avenida dos Ilolandcses. 0-
33. Lotes 17 e 18. Quintas do Calhau. CE1) 65.071-380. São Luís - MA, ou quitar o débito rcfcrent o Auto de Infração lavrado. no valor e data especificada no ANEXO. Ao pagamento efetuado dentro do prazo sem concedido
desconto de 30% (trinta por cento). Caso nfio sejam cumpridas as proVidências supT"fit. • cs ará configurada a revelia c o IBAMA cstá obrigado a tomar todas as medidas legais cabíveis para o seu cumprimento.
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PEDRO LEÃO DA CUNHA SOARES FILHO

Este documento pode ser verificado no endereço eletronico http://www.in.gov.OO.aurotriddc.htm1.
pelo côdigo 00032013121700171

Documento assinado digitalmente conforme MP n! 2.200-2 de 24/08/2001. que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP.Brasil.

http://www.in.gov.OO.aurotriddc.htm1.
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