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CONTRA TO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA
NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, O ESTADO DO RIO GRANDE.
DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO
DO MEIO AMBIENTE - SEMA, E O CONSELHO ESTADUAL
DE RECURSOS
HÍDRICOS,
COMO INTERVENIENTE,
OBJETIVANDO
A
CONCESSÃO
DE
ESTÍMULO
FINANCEIRO
PELO
ALCANCE
DE
MET AS
DE
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ÂMBITO
DO PROGRAMA
DE CONSOLIDAÇÃO
DO PACTO
NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGEST ÃO.
CONTRATANTE:
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, inscrita no CNPJ sob
o n~ 04.204.444/0001-08, com sede no Setor Pai icial, 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;

CONTRA TADA:
SECRET ARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA,
na qualidade de entidade responsável pela coordenação das ações do
poder executivo estadual inerente à implementação do Pacto Nacional
pela Gestão das Águas no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos
estabelecidos pelo Decreto Estadual n~ 50.741, de 14 de outubro de
2013, CNP J n~ 03.330.683/0001-33, com sede na Avenida Borges de
Medeiros, nº 261, 12º andar, CEP 90020-021, em Porto Alegre - RS,
doravante
denominada
ENTIDADE EST ADUAL, neste ato
representada por seu Secretário, Neio Lucia Fraga Pereira, brasileiro,
médico,
divorciado,
portador
da Cal1eira de Identidade
n~
4.003.200.815, expedida pela SJS-RS, inscrito no CPF sob o n~
238.876.720-20, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS;

INTERVENIENTE:
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, instituído
por meio da Lei Estadual n~ 10.350, de 30 de Dezembro de 1994, e
regulamentado pelo Decreto Estadual n~ 36.055, de 4 de julho de
1995, com sede na Avenida Borges de Medeiros, nº 261, 12º andar,
CEP 90020-021, em Porto Alegre - RS, neste ato representado pelp
seu Presidente, Neio Lucia Fraga Pereira, já qualificado nos ten)1bs

acima;
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têm entre SI Justo e acordado, à vista dos elementos constantes no Processo nº
0250 I .0022 I6/20 I3- I7 e na forma do art. 538 do Código Civil, o presente Contrato, firmado
em conformidade com as cláusulas a seguir indicadas, e observadas as disposições contidas na
Resolução ANA n£ 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 - PROGEST ÃO, 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
os demais documentos a eles vinculados.
CLÁUSULA

TERCEIRA

de transcrição, os Anexos I a IV aqui referidos e

- DAS OBRIGAÇÕES

Os contratantes ratificam a Resolução ANA nº 379, de 2 I 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
incorporadas no Quadro de Metas do PROGEST ÃO;

das metas do Pacto Nacional

c) certificar o cumprimento das metas contratuais do PROGEST ÃO atinentes aos itens I e 11
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 11 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 001 - Agência nº 3798-2 - Conta nº 70.655-8, 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 101, de 2000;
e) prestar assistência técnica, no que couber, às atividades relativas ao Pacto sob coordenação
da ENTIDADE ESTADUAL;
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f) 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 das
metas do Pacto Nacional previstas na Cláusula Quinta, itens I e II;
g) divulgar o PROGEST ÃO;
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
participação no PROGEST ÃO;

as documentações

requeridas

pela ANA para

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 lI, que serão certificados pela ANA no âmbito do PROGEST ÃO, nos
termos do art. 7º da Resolução ANA n2 379, de 2 I de março de 20 I3;
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
instrumentos de avaliação definidos pela ANA;

e

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 PROGESTÃO;
j) solicitar à ANA eventuais revisões do Quadro de Metas, nos termos do art. 7º,
Resolução ANA n2 379, de 21 de março de 2013;
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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;
m) aplicar os recursos do PROGEST ÃO exclusivamente em ações de gerenciamento de
recursos hídricos e de fortalecimento 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.
111- DO CONSELHO

ESTADUAL

DE RECURSOS

HÍDRICOS:

a) aprovar o Quadro de Metas do PROGESTÃO;
b) acompanhar o cumprimento
111deste artigo; e

das obrigações das entidades estaduais estabelecidas

no inciso

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 art. 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: 18.544.2026.20WI.000
Programa: 2026
Ação: 20WI.000 I
Fonte: 0183
Natureza da Despesa: 33.30.41
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Valor: R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).
Nota de Empenho n2: 2013NE001404, de 19 de dezembro de 2013.
Parágrafo Segundo. A indicação dos créditos orçamentários
poderá ser realizada mediante apostilamento deste Contrato.
CLÁUSULA

para os exercícios

posteriores

QUINTA - DAS METAS DO PROGESTÃO

As metas do PROGESTÃO

incluem:

I - metas de cooperação federativa, relacionadas ao desenvolvimento
e fortalecimento
institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH,
criado pela Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997; e
II - metas de implementação dos instrumentos
de recursos hídricos em âmbito estadual.

e das ferramentas de apoio ao gerenciamento

Parágrafo Primeiro. As metas de que tratam o inciso I e " têm horizonte de 5 (cinco) anos e
encontram-se organizadas conforme disposto nos Anexos III e IV deste Contrato.
Parágrafo
aditamento
pal1icipação
e observado
CLÁUSULA

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

DAS METAS E DAS AUDITORIAS

o processo de certificação do cumprimento das metas do PROGESTÃO previstas nos
Anexos III e IV será realizado pela ANA, ocorrerá utilizando-se os procedimentos,
instrumentos, requisitos e critérios de avaliação das metas constantes nos Anexos I e " do
Contrato.
Parágrafo
Único. Os recursos transferidos à ENTIDADE
ESTADUAL
no âmbito
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 2018, iniciando-se
respectivo extrato no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA

do

na data de publicação do

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
EST ADUAL poderá sofrer as seguintes sanções, a serem aplicadas por ato fundamentado da
ANA:

I
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I - perda parcial dos recursos financeiros: quando do cumprimento parcial, para o período
avaliado, das metas estabelecidas nos Anexos 111 e IV, com nota de avaliação igualou
superior a 50%, conforme fórmula de cálculo prevista no item 3.1.2 do Anexo I;
11- perda total da parcela anual dos recursos financeiros: quando do cumprimento parcial,
para o período avaliado, das metas estabelecidas nos Anexos 111e IV, com nota de avaliação
inferior a 50%, conforme fórmula de cálculo prevista no item 3.1.2 do Anexo I;
I11- 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
PROGESTÃO
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
no art. 5º da Resolução ANA nº 379, de 21 de março de 2013.

previstas

Parágrafo
Único. Eventual recurso administrativo contra as sanções a que se referem os
incisos I, 11e 111será 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 PROGESTÃO.
.
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, Sl£, e art. II 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.
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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 ENTIDADE
ESTADUAL, ratificam sua perfeita compreensão de que:
I - o objeto do PROGEST ÃO e deste Contrato é o apolie 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;
111 - 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 PROGESTÃO
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.

Brasília,

?Jl

de dezembro de 2013.
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NEIO
UCIO FRAGA PEREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE - SEMA E 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

1.1.1

O 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

O 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:

Gerais

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 certificação
(Períodos 3 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 nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, Art. 4º.
• Resolução CNRH nº 13/2001, Art. 1º, b.
• Resolução CNRH nº 15/2001, Art. 3º,

111

e V.

• Resolução CNRH nº 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
em escala nacional.

1.4.3

Base Legal: Resolução CNRH nº 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 justificado pela entidade estadual.

da situação dos recursos hídricos

!

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 (lO), 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.uantitativo
Quantitativo

de dados transmiti.dos

sem atraso

total de dados que deveriam ser transmitidos

sem atrasD

c)

índice de Disponibilização de Dados Telemétricos (ID): 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 disponibilizados
e armazenados no banco de
dados: da ANA
Quantitativo total de dados: que deyeriam ser disponibilizadas
e
armazenados no banco de dados da ANA

ID =

1.6.

Meta 1.5: Atuação para Segurança

de Barragens

1.6.1

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

1.6.2

Objetivo:
referentes
- PNSB
Barragens

1.6.3

Base Legal:

da Política

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

•

Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010.

•

Resolução CNRH nº 144, de 10 de julho de 2012; e

•

Resolução CNRH nº 143, de 10 de julho de 2012.

1.6.4

Instrumento de avaliação:
quanto ao cumprimento das
um cadastro de barragens;
risco e dano potencial e
informações para o Relatório

Constatação, pela área competente da ANA,
exigências da PNSB relativas à estruturação de
à classificação das barragens por categoria de
à sua fiscalização, por meio do envio das
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,
universo dessas barragens fiscalizadas anualmente);

(100% do

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
dessas barragens fiscalizadas anualmente).
/

2.

D~ CERTIFICAÇÃO DAS METAS DE GERENCIAMENTO
HIDRICOS EM AMBITO ESTADUAL

2.1.

Considerações

DE RECURSOS

Gerais

2.1.1. O processo de certificação das metas do Programa de Consolidação do Pacto
Nacional pela Gestão das Águas - PROGEST ÃO 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.
Tabela 1 : Referências
Tipologia de
Gestão

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo O

ara defini ão da ti

010

ia de

estão

Avaliação quanto à complexidade do processo de gestão
Grau

Baixa

Média

Alta

Muito alta

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.
- 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.
- 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.
- 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 críticas:
/

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:

.

T a be Ia 2 . Vanavels
...
d e gesta o para ava rlaça0
- dos sistemas de gestao.
Classificação
TipoloQia
Variável
Tipo
A B C D
Nº Identificação

1.1

Organização

1.2

Organismo(s)

1.3

Gestão de Processos

1.4

Arcabouço Legal

Institucional do Modelo de Gestão
Coordenador/Gestor

1.5

Conselho Estadual de Recursos Hídricos

1.6

Comitês de Bacias e Organismos Colegiados

1.7

Agências de Água e Entidades Delegatárias

1.8

Comunicação

1.9

Capacitação

Legais,
Institucionais e
de Articulação
Social

O

O

O

O

O

O

O

O

(-)

(-)

O

O

O

O

O

O

O

O

(-)

(- )

(-)

(-)

(- )

Social e Difusão
Setorial

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1.10 Articulação com Setores Usuários e Transversais
2.1

Balanço Hídrico

2.2

Divisão Hidrográfica

2.3

Planejamento

2.4

Plano Estadual de Recursos Hídricos

O

Estratégico Institucional

2.5

Planos de Bacias

2.6

(-)

Planejamento
(-)

( -)

Enquadramento

(-)

(-)

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

O

O

3.4

Monitoramento

de Qualidade de Água

3.5

Sistema de Informações

3.6

Pesquisa, Desenvolvimento

4.1

Outorga de direito de uso

O

O

4.2

Fiscalização

O

O

4.3

Cobrança

4.4

Sustentabilidade

Informação e
Suporte
(-)

e Inovação

(-)

O

Financeira do Sistema de Gestão

O

(-)

(-)

(-)

( -)

(-)

(-)

Infraestrutura

4.6

Gestão e Controle de Eventos Críticos

4.7

Fundo Estadual de Recursos Hídricos

(-)

(-)

4.8

Programas Indutores

(-)

(-)

.J.:L

Variável cuja avaliação é facultativa no caso da tipologia.
Atendimento obrigatório em todos os períodos de certificação.

Hídrica

(-)

Operacional

4.5

~

(-)

O

O

I

.

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.

. de Qestao
Tabela 3: Nlvel mmimo* de exiQencia por vanave e tipo oQla
Tipologia

Variáveis a serem avaliadas
NQ Identificação

A

B

C

D

~2

~3

~4

~5

~2

~3

~4

~5

1.1

Organização

1.2

Organismo(s)

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

~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

~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

~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

~2

~2

>3

~3

4.5

Infraestrutura

>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

-

Institucional do Modelo de Gestão
Coordenador/Gestor

Social e Difusão

e Inovação

Financeira do Sistema de Gestão

Hídrica

Variável cuja avaliação é facultativa no caso da tipologia.

• Os níveis de exigência correspondentes

ao detalhamento

apresentado

/

no Anexo 11.

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 autoavaliação 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
em Âmbito Estadual

de Recursos Hídricos

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
hídricos.

e estadual de gerenciamento

de recursos

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
correspondente.

2.3.

Meta 11.2: Implementação
Articulação Social

das Variáveis

Legais,

Institucionais

e de

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

e estadual

de gerenciamento

adequado

ao

de recursos

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
âmbito estadual.
2.4.3. Base Legal: Políticas nacional
hídricos.

de recursos hídricos em

e estadual de gerenciamento

de recursos

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
hídricos em âmbito estadual.

adequado

ao gerenciamento

de recursos

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
hídricos em âmbito estadual.

de recursos

2.6.3. Base Legal: Políticas nacional
hídricos.

de recursos

e estadual de gerenciamento

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)
Pi (%) = 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$)
Vparcela (R$)

=
=

O, se PPROGESTÃO
(%) < 50%; ou
Vmax (R$) X PPROGESTÃO
(%) / Pmax (%), se PPROGESTÃO
(%) 2: 50%

sendo,
Pmax (%) = Somatório dos pesos das metas no período de certificação
V parcela (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 FATOS SUPERVENIENTES

DE CERTIFICAÇÃO

E DA OCORRÊNCIA

4.1

O processo de certificação será iniciado no exerclclo 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 111 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, ambas
plenamente estruturadas e operantes.

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
lei), e a maior parte dos dispositivos legais encontram-se regulamentados e atualizados.

por

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
arcabouço legal existente;

e tampouco

existe previsão de existir um Conselho

no

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 membros).

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 aspectos de
gestão da infraestrutura hídrica).

Nível 3: Existem comitês estaduais e/ou organismos
maioria das bacias/áreas críticas.

colegiados de recursos hídricos na

Nível 4: Existem comitês estaduais e/ou organismos
todas as bacias/áreas críticas.

colegiados de recursos hídricos em

1.7. Agências de Água e Entidades Delegatárias
Nível 1: Não existe qualquer apoio ao funcionamento dos organismos
secretarias executivas dos Comitês de Bacia Hidrográfica instalados.

colegiados

e das

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).

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 usuanos 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
sob domínio estadual (águas superficiais e subterrâneas).

hídricas

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,
confiável.

mas a mesma não é reconhecida

ou

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 ainda há
necessidade de criar e/ou aprimorar os instrumentos e condições para sua efetiva
/

!
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implementação (indicadores,
usuários e/ou transversais).

metas, monitoramento,

agendas pro positivas com os setores

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
nos termos das Resoluções CO NA MA nOs357/2005 e 396/2008.

respectivamente

Nível 4: Maioria dos corpos hídricos e hidrogeológicos
já foram enquadrados
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
estadual.

em âmbito

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

em âmbito

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 orbitais
(data de mapeamento ou de geração das imagens até dois anos* anteriores, inclusive)" 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),
existe cadastro de infraestrutura hídrica.

mas não

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

mas não

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

3.3. Monitoramento

bem

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
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 (PNQA /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 analisálas em seu conjunto de forma a permitir sua utilização nos processos administrativos,
gerenciais e de regülação 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 analisálas 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 pesquisél. 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 capacitação.

,/
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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 outorgados 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
processo de licenciamento ambiental ou de outras ações próprias do setor ambiental;

do

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 uso da
água - mas já existem estudos ou regulamentos sobre o tema em âmbito estadual.
/

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
integralmente do Tesouro do estado.

recursos

hídricos

não

arrecada

nada

e depende

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
de eventos críticos.

instituídos para monitoramento

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
regulamentado, mas o mesmo ainda não está operacional.

em lei, já devidamente

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 da Administração Pública.
I
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Anexo lU - Quadro de Metas de Cooperação

PROGESTÃO

•

Federativa

..

no âmbito do SINGREH

ANA-

Pacto Nacional pela Gestão das Águas

Unidade da Federação (UF):I

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO
Entidade Estadual:

I.S_E_M_A
....

Conselho Estadual:

I=C=R=H=========================================================

--'

CRONOGRAMA

RS

, Decreto Estadual: 1~4_3_19_2_/_2_0_13
Agente Certificador:IAgência

1

I

Nacional de Águas

DE EXECUÇÃO

Período/Parcela

3...

2015
Dados.de usuários de

Integração das bases
cadastrais

NC

10%

recursos hídricos
disponibilizados no CNARH

Dados de usuários de recursos

Dados de usuários de recursos

hidricos atualizados no CNARH hídricos atualizados no CNARH

Dados de usuários de
recursos hidricos atualizados
no CNARH

.'

Meta 1.2
Compartilhamento de
informações sobre
águas subterrâneas

NC

10%

Meta 1.3

NC

10%

Meta IA
Prevenção de Eventos
Hidrológicos Críticos

NC

10%

Meta 1.5

Tipo" Não

Informações disponiblizadas

para oSNIRH

para oSNIRH

paraoSNIRH

NC

10%

requisitos e cr"térios de avaliação'das

,"mUI.tI:.I::;m:/'ICMI
icente Andreu uillo
Agência Nacio
de Águas

Informações disponiblizadas
paraoSNIRH

Dados disponibilizados para o Dados disponibilizados para o

Relatório "Conjuntura dos

Relatório "Conjuntura dos

Relatório "Conjuntura dos

Recursos Hídricos"

Recursos Hídricos"

Recursos Hídricos"

Recursos Hídricos"

Manual Operativo da Sala de

Boletins produzidos

Boletins produzidos

Boletins produzidos

Relatório "Conjuntura dos

Situação elaborado e

diariamente e manutenção

diariamente e manutenção

diariamente e manutenção

manutenção corretiva da

corretiva da rede tele métrica

corretiva da rede tele métrica

corretiva da rede tele métrica

rede tele métrica realizada

realizada

realizada

realizada

Fiscalização das barragens

Fiscalização das barragens

Fiscalização das barragens

realizada

realizada

realizada

Cadastro de barragens

Atuação para Segurança
de Barragens

121

Informações disponiblizadas

Dados disponibilizados para o Dados disponibilizados para o

Contribuição para
difusão do
conhecimento

(1) Os instrumentos,

Informações disponiblizadas

estruturado e classificação
das barragens realizada

metas são aqueles constantes

k

no Anexo I do Contrato

Neio Lucio Fraga Pereira
SEMA

I

Neio Lucio Fraga Pereira
CRH
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Anexo IV - Quadro de Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual

ANA-

Pacto Nacional pela Gestão das Águas

Tipologia de Gestão:

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO
Entidade Estadual:

I_S_EM_A

Conselho Estadual:

I=C=R=H========================================================

Definição das metas
para fortalecimento

NC

do

_

I!;;'

Decreto Estadual:I_4_3_19_2_/_2_0_13
Agente Certificador:lAgência

"

_

Nacional de Águas (ANA)

Metas aprovadas pelo

100%

Canselho Estadual

SEGREH
Meta 11.2
Instrumentos

legais,

institucionais
articulação

CM

e de

15%

Alcance dos híveís de

Alcance dôs níveis de

Alcance dos níveis de

Alcance dos níveis de

exigência em pelo menos 4

exigência em pelo menos 5

exigência em pelo menos 5

exigência em pelo menos 6

variáveis de gestão

variáveis de gestão

variáveis de gestão

variáveis de gestão

social

Meta 11.3
CM

Instrumentos de
planejamento

10%

Alcance dos níveis de

Alcance dos níveis de

Alcance dos níveis de

Alcance dos níveis de

exigência em pelo menos 2

exigência em pelo menos 2

exigência em pelo menos 3

exigência em pelo menos 3

variáveis de gestão

variáveis de gestão

variáveis de gestão

variáveis de gestão

Meta 11.4
Instrumentos
informação

CM

de

15%

e suporte

Alcance dos níveis de

Alcance dos níveis de

Alcance dos niveis de

Alcance dos níveis de

exigência em pelo menos 2

exigência em pelo menos 2

exigência em pelo menos 3

exigência em pelo menos 3

variáveis de gestão

variáveis de gestão

variáveis de gestão

variáveis de gestão

Alcance dos níveis de

Alcance dos níveis de

Alcance dos níveis de

Alcance dos níveis de

Meta 11.5
CM

Instrumentos

10%

operacionais

exigência em pelo menos 1

exigência em pelo menos 1

exigência em pelo menos 2

exigência em pelo menos 2

variáveis de gestão

variáveis de gestão

variáveis de gestão

variáveis de gestão

(1) Os instrumentos, requisitos e critérios de avaliação das metas são aqueles constantes no Anexo I do Contrato
(2) No caso das metas 11.2a 11.5,incluídas todas as variáveis de atendimento obrigatório, conforme An o I do Contrato,
(3) Tipos: Não cumulativ

C) e cu7a

item 2.1.2, inciso 11,Tabela 2.

(CM)

~
Neio Lucio Fraga Pereira

Neio Lucio Fraga Pereira

Entidade Estadual

CRH

~
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Anexo IV - Variáveis de Gestão (Detalhamento)

'-ANA

Pacto Nacional pela Gestão das Águas
Programa de Consolidação
Entidade Estadual:

Decreto Estadual:IL.4_3_1_92_/_2_01_3

Conselho Estadual: ICRH

Agente Certificador: A-g-ê-n-ci-a-N-a-c-io-n-a-I
-de-Á-gu-a-s-(-A-N-A-)-----I

.d~

'.' Avaliação?

Variáveis

META 11.2- Variáveis
Legais, Institucionais e
de Articulação Social

TIpologia de Gestão: ~

do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO

ISEMA

Nível de Exigência
Mínimo,

Adotado

1.1) Organização Institucional do Modelo de Gestão

Sim

3

3

1.2) Organismo(s) Coordenador/Gestor

Sim

3

3

1.3) Gestão de Processos

Sim

2

2

1.4) Arcabouço Legal

Sim

3

3

1.5) Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Sim

3

4

1.6) Comitês de Bacias e Organismos Colegiados

Sim

2

4

1.7) Agências de Água e Entidades Delegatárias

Sim

2

2

1.8) Comunicação Social e Difusão

Sim

2

2

1.9) Capacitação Setorial

Sim

2

2

Sim

2

2

1.10) Articulação com Setores Usuários e Transversais

Nível de Exigência
Mínimo

META 11.3- Variáveis
de Planejamento

2.1) Balanço Hídrico

Sim

2

2

2.2) Divisão Hidrográfica

Sim

2

2

2.3) Planejamento Estratégico Institucional

Sim

2

2

2.4) Plano Estadual de Recursos Hídricps

Sim

3

4

2.5) Planos de Bacias

Sim

2

2

2.6) Enquadramento

Sim

2

2

2.7) Estudos Especiais de Gestão

Sim

3

3

2.8) Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão

Sim

2

2

Avaliação?

Variáveis

META 11.4- Variáveis
de Informação e
Suporte

Nível de Exigência
Mínimo.

3.1) Base Cartográfica

Sim

2
2

/

I

Adotado
2
2

3.2) Cadastros de Usuários e Infraestrutura

Sim

3.2) Monitoramento

Hidrometeorológico

Sim

2

3

3.4) Monitoramentó

de Qualidade de Água

Sim

2

2

3.5) Sistema de Informações

Sim

2

2

3.6) Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Sim

2

2

Níveis

Vá[iáveiS

META 11.5- Variáveis
Operacionais

Adotado

Adotado

4.1) Outorga de direito de uso

Sim

3

3

4.2) Fiscalização

Sim

3

3

4.3) Cobrança

Sim

2

2

4.4) Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão

Sim

2

2

4.5) Infraestrutura Hídrica

Sim

2

2

4.6) Gestão e Controle de Eventos Críticos

Sim

2

2

4.7) Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Sim

3

4

4.8) Programas Indutores

Sim

2

Neia lucia Fraga Pereira
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Entidade Estadual
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/SSN /611-1069

Ministério do Meio Ambiente
SECRETARIA
EXECUTIVA
SUBSECRETARIA
DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL
DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA
EXTIIATO

DE CONTRATO

li' 2/2014 UASG 440001

N" Processo: 02000002316201394.
PREGÃO 51$1.1' N° 1912013. Contratante: MIN1STERIO DO MEto
AMBIENTE -CNPJ Contraindo: 01018845000177. Contratado: J. M.
TORRES JORNAIS E REVISTAS .LTDA - EPI'. Objeto: Prestaçflo
de serviço de fomccicmcnlo c entrega de exemplares de jornais c
revistas. inclusive aos sábados. domingo c fcriados. Fundamento Legai: Lei 8.666/93. Lei 10.520/02. Vigência: 09/01/2014 a 3111212014.
Valor Total: lt$8R.006.00. Data de Assinatura: 09/0112014.
(SICON - 14/01/2014) 440001.0oo01.2014NE800003

C

RESULTAIlOS.IlE
('IIEGAO

JULGAMENTOS
N' 1612013

O reg eir do MMA toma publico o Resultado de Julgamento do I)rc'~
El Irônico n° 16/2013, que tem por objeto a
contratação
arquivistica de documentos. por
registro de
. ades do Ministério do
Meio Ambie
e serviços de tmtamento arquivístico. digit
c1assifieaç:10 documentaI. fornecimento.
de Sistema Infonnatizado de Gestão A
- SIGAD e de
Gerenciamento Eletrônico de D
nalidades de Protocolo e treinamento. c
diçõcs estabelecidas no Tennode Referência. declaro
certame a empresa: SOS - COMUNICAÇÃO E MA
LTDJ\
• ME. CNPJ n" 04.744.134/0001-78.
pelo valor glotial"!le
932.760.00. Os autos encontram-se com vistas franqueadas.
(S([)EC.

14/(112014) 44000 1.0000 1-20 14NE800003
"IIEG,\O

N" 22/2013

Diário Oficial da União - Seção

3

Processo
n": 02501.0021~1I2013-51:
Espécie:
Contrato
n"
113/ANN2013 - PROGESTAO: Contratante: Agência Nacional de
Águas - ANA. CNPJ n" 04.204.444/0001-08: Contratado: Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos IIídrieos - SEMARIl,
do Estado de Goiás. CNPJ n" 00.638.357/0001-08, como Entidade
Estadual: Interveniente: Conselho Estadual de Recursos IJidrieos do
Estado de Goiás: Objeto: Transferir recursos financeiros da ANA à
Entidade Estadual. no àmbitp do Programa de C~onsolidação do Pacto
Nacional pela Gestão das Aguas - PROGESTAO, na forma de pagamento pelo alcance de metas de gcrenciamento de recursos hidrieos. mediante o cumprimento das metas de gestào a serem elaboradas c aprovadas nos tennos da Cláusula Quinta: Valor do Contrato: R$ 3.750.000.00: Valor de 2013: R$ 750.000.00: Funcional
Programátiea: 18.544.2026.20WI.OOOI; Fonte: 0183: Natureza de
Despesa: 33.30.41: Nota de Empenho n": 2013NE001414,
de
20/1212013. no valor de RS 750.000.00: Fundamento legal: Leis n"s
9.433. de 8/1/1997. e 9.984. de 171712000. e Resolução ANA n" 379.
de 21/3/2013; Vigência: até 311312017. iniciando-se na data de publicação do respectivo extrato no DOU: c Data da assinatura:
31/1212013.
Processo
n": 02501.0022! 6/2013.17;
Espécie:
Contrato
n"
114/ANA/2013 - PROGESTAO: Contralante: Agência Nacional de
Águas - ANA. CNPJ n" 04.204.444/0001-08; Contratado: Secretaria
de Estado do Meio Ambiente - SEMA. do Estado do Rio Grande do
Sul. CNPJ n" 03.330.683/0001-33.
como Entidade Estadual: Interveniente: Conselho Estadual de Recursos J1ídricos do Estado do Rio
Grande do Sul: Objcto: Transferir recursos financeiros da ANA à
Entidade Estadual. no âmbitp do Programa de C_onsolidaçào do Pacto
Nacional pela Gestão das Aguas - PROGESTAO, na forma de pagamento pelo alcance de metas de gerenciamento de recu~os hidrieos. mediante o cumprimento das metas de gestão a sercm elaboradas e aprovadas nos ternlOS da Cláusula Quintal: Valor do. Contrato: RS 3.750.000.00; Valor de 2013: RS 750.000,00; Funcional
Ilrogramática: 18.544.2026.20WI.000I;
Fonte: 0183: Natureza de
Despesa: 33,30,41: Nota de Empenho n": 2013NEOOI404. de
1911212013, no valor de RS 750.000.00: Fundamento legal: Leis n"s
9.433, de 8/111997. e 9.984. de 17nI2000. e Resolução ANA n" 379,
de 21/312013: Vigência: até 3113/2018. iniciando-se na data de pudo respectivo extrato no DOU: e Data da assinatura:

~\~a:h~,

Is:rITUTQ
BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS
NATURAIS
RENOVÁVEIS

o

Pregoeiro do MMA toma público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico n" 2212013, que tem por objeto a
contratação de empresa espeeializada em confecção de carimbos para
atender a demanda das dive~as unidades administrativas do Ministério do Meio Ambiente. em Brasília/DF, para o exercício de 2014,
nas condições e espccifir.:ações constantes do Tcnno ~e Referência.
~~~~~n~oE v~~~~to~fR~ ~e~~~F~~ç~~s~~2~:IL~~~kCtTt~R:
ME, CNPJ n" 09.252.43210001-64. pelo valor global de R$ 6.874.20.
Os autos encontram-se com vistas franqueadas.
ZAIt:ro:-:
(SIDEC.

1I0LANDA

UATALlIA

14/01/2(14) 440001.00001.2014NE800003

AGÊNCIA
EXTRATO

NACIONAL

DE ÁGUAS

PROCESSO n" 0200 .003 . 5/íOOJ.S . ESI'ECIE: Tenoo de Aeordo
de Cooperação técnica N S 2013. que celebram o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e d
aturais Renováveis IBAMA c o Instituto do Meio
lidricos - lNEMA. OBJETO: delegação d
ambientai das atividades de implantação
dovia
BR~ 235/BA em seu trecho km 0,0 - 663
VIGÊNCIA: O presente acordo vigorará por 05 (cinco nó.! a COntar da
data de sua publicação no Diãrio Oficial da União. ró"Jenoo ser
prorrogado em comum acordo entre os participes, mediante tenno
aditivo. DATA DA ASSINATU\lA: 31.12.2013. ASSINAM: Pelo.
mAMA: VOLNEY ZANARDI JUNIOR - Presidente - Pelo INEM
MÁRCIA CRISTINA TELLES DE ARAÚJO GUEOES - Diretora.
Geral.
il

EDITAL

DE ,\I'OST(LAME:"TO

Processo n": 02501.001146/2012-07; Espécie: TernlO de Apostilamento ao Contrato n" 103/ANA/2013 - PRODES: Objeto: Retificar a
redação da inscrição do CNI'J no preâmbulo do Ç'ontrnto n"
103/ANA/2013, celebrado entre a Agência Naciomll dc.Aguas. como
ContrAtante. o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS DE I'ORTO ALEGRE - DMAE, denominado Prestador de
Serviços. como Contratndo. a Caixa Econômica Federal. como Agente Financeiro. o Município de Porto Alegre - RS c o Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Gravatai. como intervcnientes, em razão de erro de digitação e de impressão referente
ao número do CNPJ do I'restador de Serviço. Onde se lê: "inscrito no
CNPJ sob o n" 92.224.901/0001-98". leia-se: "inscrito no CNPJ sob o
n" 92.924.90110001-98": Data de assinatura: 14/1/2014: Assina: Vicente Andreu - Diretor-Presidente da ANA.
EXTRATOS

DE CONTRATOS

Processo
n": 02501.002664/2013-1 I:
Espécie:
Contrato
n"
110/ANA/2013: Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA:
CNPJ n" 04.204.444/0001-08: Contratada: CENTRO DE GESTÃO E
ESTUIlOS ESTRATEGICOS • CGEE: CNPJ n" 04.724.690/0001-82:
Objeto: contrataçào do CGEE para coordenar o processo de desenvolvimento de estudos relativos às mudanças climáticas c recursos
hídricos no contexto da elaboração do Plano Nacional de Adaptação
às Mudanças Climáticas. nas seguintes áreas: I. Diretrizes para a
claboração de cenãrios: 2. Geraçào, sistematizaçào c disponibilização
de conhecimento: 3. Instrumentos de gestão de recursos hídricos: 4.
Governança: c 5. Interação COI11setores usuários: Valor do contraIo:
RS 934.048.00: Funcional Programática:
IR.544.2026.20WI.000 I:
Fonte: 0183; Natureza da Despesa: 33.90.35; Nota de empenho:
2013NEOOI519. de 30/1212013, no valor de R$ 140.107.20; Fundamento legal: art. 24. ineiso XXIV. da Lei n" 8.666. de 211611993:
Vigência: 12 meses. a partir da data de sua publicaç.10 no DOU; e
Data da assinatura: 31/12/2013.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
N"turais Renováveis - lHAMA. toma pública a data da AUDIÊNCIA
PUBLICA parA a discussão do Estudo de Impacto Ambiental - ElA e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA da Atividade de
Perfuração Maritima nas Concessões BM-CAL-11 c BM-CAL-12 que
tem como operadora a empresa Petróleo Brasileiro S.A.. bacia Camamu-Almada. estado da Bahia. a se realizar no dia 27 dc março de
2014. a partir das 18h. no espaço Centro de Cultura Olivia Barradas.
localizado na rua Maestro Barrinha. s/n°. bairro da Graça, CEP •
45.400-000. ValençalBahia e no dia 29 de março de 2014. a partir das
10h, no Hotel Praia do Sol. localizado na rodovia IIhéus/Olivcnça,
s/n. km O. bairro São Francisco, CEP - 45.659-220, Ilhéus/Bahia. Em
atendimento ao disposto no Art. 1I da Resolução CONAMA N" 001,
de 23.01.86. torna público também. que se eneontrmn à disposição
para consulta. nos locais a seguir relacionados, cópias do Estudo de
Impacto Ambiental - ElA c Relatório dc Impacto Ambiental - RIMA
do referido empreendimcnto: IBAMA/Scde - SAIN. Av. L-4 Norte.
1lI0co "C". BrnsílíalDF: IBAMAlUlLlC/Coordenação
Geral de Ile_
tróleo c Gás - Praça XV de Novembro. n" 42. 9" andar. Centro, Rio
de Janeiro/R]; Superintendência do IBAMA no Estado da Sergipe Avenida Coelho e Campos. 52 I. Centro. Aracaju/SE: Superintendência do lBAMA no Estado da Bahia. Av. Manuel Dias da Silva.
111, Ed. Spazio Montalto, Amaralina. SalvadorlBA: IBAMA/Eseritório Regional de Ilhéus - Praça Cairu. sln Prédio da CEPLAC.
eentro. lIhéuslBA: Superintendência do IBAMA no Estado do Espirito Santo - Av. Marechal Mascarenhas de Morais, n° 2.487 Bento
Ferreira. VitórialES; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (lCMI.HO) - EQSW 103/104. Bloco "C", Complexo Administrativo. Setor Sudoestc. Brasília/DF: Centro Nacional dc Pesquisa e Conservação de Mamifcros Aquáticos (CMAnCMBIO) - Estrada do Forte Orange. s1n. Caixa I'ostal OI. Itamaracà/PE: Ministério
da i)esca e Aquieu1tura (MI'A) - SBS Quadra 02. lote lO. bloco "J" Ed. Carlton Tower. BrasilialDF: Ministério Público Federal - SAF
Sul Quadra 4 Conjunto C. BrasiliamF: Ministério Público do Estado
da Bahia - Quinta Avenida. n" 750-CAB. Salvador/BA: ANP - Agen-

Estc documento pode ser verificado no endereço eletrônico hllp:/lwww.in.guv.hr7:nlCIlti;id.KJc.html.
pelo código 00032014011500188

N° 10. quarta-feira.
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cia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustiveis. Av. Tancre,do
Neves. 450, sala 2801 e 2802, Ed. Suarez Trade. Caminho das Arvores. SalvadorlBA: Agência Nacional c.\o Petróleo. Gás Natural e
Bioco111.bustivcis (ANP) - Setor Policial. Arca 5. Quadra 3. Bloco U.
L, M e T, BrasilialDF: Instituto do Meio Ambiente c Recu~os 11idncos (INEMA) - rua Rio São Francisco n" OI. Monte Serrat. Sal.
vador/BA: Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus - rua Major
~~f~~t~(~:~À
2~6À;it~1~ ~~~:. tl~~~.~A~v~~id;~a~oa 3d900.~~:~
tafonna IV. Ala ~orte. CAB. SalvadorlBA: Secretaria de Meio Am~~~f~it~~ 1~~~ieip~ad~oifh:~:,u~~~~uJJ

~~~~~:

~~~ltt~~~~éll~~:
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Maraú ~ rua Alberto Rocha Leme. sln - Centro. MaraúlBA: Prefeitura
Municipal de Itacaré - rua Rui Barbosa, nOIJ, Centro. ItacarélBA:
Prefeitura Municipal de Uruçuea - rua Vital Soares. 100, Centro.
UruçucalBA: Milllstério Público do Estado do Espirito Santo - rua
João Batista Barros. n" 633. Sala 1801. Enseada do SUA. VitórialES:
Secretaria de Meio Ambiente e Reeu~os llidricos do Espirito Santo
(SEAMA) - BR 262, km O • Pátio Porto Velho, s/n. Jardim América,
Cariacica /ES; Instituto Estadual de Meio Ambicntc e Recursos 11idricos do Espirito Santo (lEMA) - BR 262 KM O. sln. Jardim América. Cariacica/ES: Capitania dos Portos do Estado do Espirito Santo,
rua Uelmiro Rodrigues da Silva. s/n. VitórialES; Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) - Campos Soane Nazaré de Andrade,
KM 16. Rodovia IIhéus-ltabuna. JlhéuslBA: Universidade Federal da
Bahia (UFBA). Biblioteca Central - rua Barão de Jeremoabo. sln.
~~~~s _~~;~cd~itS~iB~~e °N~~~I'd~a~~~~~~~,; ~'l~i~e~s~i~adJo~úa~~
Fundação Pró-TAMAR - rua Rubens Guellil n" 134. Ed. Empresarial
~~lit~~~a.(~~~~O:, ~::i~~~'u~~I~a~"o~~;Et;lll~tt~~~s,di
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Instituto de Éstados Sóeioamhientais do Sul da Bahia - rua Major
Homem Del Rey n" 147. Cidadc Nova. IIhéuslBA: Reserva BiológIca
do UNA (REBIO UNA) - Rodovia Una KM 13. Una/BA: Secretaria
de Estado da Agricultura. Abastecimento. Aguicuhura e Pesca - rua
Raimundo Nonato, n0116. Forte São João. VllórialES: Ministério da
Aquicultura e Pesea (MPA) - I)raça Costa Pereira. n" 52. Ed. Mi~hG~~t~'osd~a?aO~~a~t~~~;~ds ~~~t~~iro~e_raÓ~FL~AB~M~o _dSC~N
Av. L4 Norte, Ed. Sede. BrasílialD~. Cópias do Relatório de Impacto
Ambiental - R1MA se encontram ã disposição para consulta nos
locais a se$uir relacionados: Colonia de Pescadores Z-17 - rua Quin.
tino Bocmuva. sln. CamamuIBA: Colonia de Pescadores Z- 62 Povoado de Barra Grande, s/n. MaraúlBA: Colonia de Pescadores Z18 - Av. Castro Alves, 522, Centro. ltacarélBA: Colonia de I)escadores Z- 34 - Av. Antônio Carlos Magalhãt.'S. 350. Malhado.
JlhéuslBA: Colonia de Pescadores Z- 19 - rua Castro Alves. 114.
Pontal.llhéus/BA: Bahia Pesca - Av. Adernar de Barros. 967. Ondina.
Salvador/BA: Bahia Pesca - Praça Visconde de Cairu. sln. Ed. Carlos
Pereira Filho. Prédio da CEPLAC. térreo. Centro. IIhéus/BA: Associaç:lo Sócio Ambiental do Baixo Rio de Contas (ASCONTAS) rua de Palha. n" 9998, Tabllquinhas. ItacarélBA: Instituto BiológiCO
da Bahia - Praça da Prefeitura. sln. Centro. UruçucalBA: Associação
dos Moradores da baixa do Sargi - Sitio Santo Antônio. sln. SeITa
Grande. UruçucalBA: Associação dos Moradores de Arilaguà - rua do
Comércio (rua de Baixo). sln. Aritaguá. IIhéuslBA: Marinha Mereantc'Clube de Pesea de Ilhéus (Clupesil) - rua Conselheiro Dantas.
, " lO. IlhéuslBA: Associação dos Produtores de Pescado do Pontal rua astro Alves, s/n, I'ontal. I1héuslBA: Camarão do Mar/Assoc.
Produtores e Annadores de Pesca de Camarõcs e Peixes
\,; Ilhéus (ACAPElBA) - rua Urio. n° 863. Nclson Costa.
APA L1goa Encantada e Rio Almada - Praça
, Pontal. IIhéus/BA: Instituto Floresta Viva Companhia das
• s1n. Cidade Nova.
dos Pescadores (MO.
NAPE) Luis/MA; Reserva da
~i~;~t':I.dS~~at~a~~~SP;
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dústria (SESI) - Av. Ferroviário, n° 315. tênt~o J1fi~u ,BA; Fundação
Unive~ldade Livre do Mar e da Mata (Fulldaç~o Maramata) - rua
Nova Brasilia. n° 5. Pontal. lIhéusfBA: Segundo"b151rito Navã.t Av.
das Naus, s/n. Comércio. Conceição da Praia. Sal dor/BA;. ssociaç:lo Mãe dos Extrativistas da RESEX de Canavieiras
MEX)Praça Coronel Armindo de Clstro. n" 09. Centro CanavielraSlBA e
Reserva Extrativista de Canavieiras - rua General Pedernciras, n" 410,
Centro Canavieiras/BA.
THOMAZ ~IIAZAK DE TOLEDO
Diretor de Li{',:nd:.l1llcntu Ambk'lual
Subf;tirulO

N" Proccsso: 02001002740201329.
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no ramo para confecção e instalação de eortina tipo painel em lona crua, substituiçào dos trilhos
metálieos e componentes. com fornecimcnto de mão de obm, fer-
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Ak~;e
27/01/2014 às tohOO site www.eomprasnet.gov.br.
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