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CONTRATO Ns 006/2021/ANA - PROGESTAO ii 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGNCIA NACIONAL 

DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - ANA E 0 GOVERN 0 DO 

DISTRITO FEDERAL, POR INTERMEDIO DA AGENCIA 

REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO 

DISTRITO FEDERAL - ADASA E 0 CONSELHO DE RECURSOS 

HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - CRH, COMO 

INTERVENIENTE, OBJETIVANDO A CONCESSAO DE ESTIMULO 

FINANCEIRO PELO ALCANCE DE METAS DE GERENCIAMENTO 

DE RECURSOS HIDRICOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE 

CONSOLIDAçAO DO PACTO NACIONAL PELA GESTAO DAS 

AGUAS - PROGESTAO. 

AGENdA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - ANA, autarquia sob 

regime especial, criada pela Lei nQ 9.984, de 17 de julho de 2000, corn sede no 

Setor Policial - SPa, Area 5, Quadra 3, Bloco "Me, CEP 70610-200, em BrasIlia/DF, 

inscrita no CNPJ sob n2  04.204.444/0001-08, doravante designada CONTRATANTE, 

neste ato representada por seu Superintendente de Adrninistração, Finanças e 

Gestão de Pessoas, Luis André Muniz, de acordo corn a ResoIuco n2  57, de 6 de 

agosto de 2018, nomeado pela Portaria n2  37, de 5 de julho de 2002, publicada no 

Diário Oficial da União - DOU n2  129, Secão 3, de 8 de julho de 2002, portador da 

Carteira de Identidade n2  420.937, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o n2  

116.852.711-20, dorniciliado no Distrito Federal, 

CONTRATADA: 

AGENdA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO 
FEDERAL - ADASA, na qualidade de entidade responsável pela coordenaço das 

acöes do Poder Executivo Distrital inerentes a irnplementaçäo do Pacto Nacional 

pela Gestho no Distrito Federal, nos termos estabelecidos pelo Decreto Distrital n2  

35.507, de 5 de junho de 2014, inscrita no CNPJ sob o r12  07.007.955/0001-10, 

sediada no Setor Ferroviário - Parque Ferroviário de Brasilia - Estaço 

Rodoferroviária, Sobreloja - Ala Norte, BrasIlia/DF, CEP 70631-900, doravante 

denorninada ENTIDADE DISTRITAL, neste ato representada por seu Diretor 

Presidente, Raimundo da Silva Ribeiro Neto, norneado pelo Decreto de 03 de 

novembro de 2020, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, Edição Extra n2  

134-A, de 3 de novernbro de 2020, portador da Identidade n2  427.725, expedida 

pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o n2  116.670.871-34, domiciliado no Distrito 

Federal, e 	
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INTER VENIE NTE: 

CONSELHO DE RECURSOS HDRICOS DO DISTRITO FEDERAL — CRH, instituIdo por 

meio da Lei Distrital n2  2.725, de 13 de junho de 2001, regulamentado pelo 

Decreto n9  30.183, de 23 de marco de 2009, e Decreto n2  36.399, de 12 de marco 

de 2015, sediado no Setor Ferroviário - Parque Ferroviário de BrasIlia - Estação 

Rodoferroviria, Sobreloja - Ala Norte, BrasIlia/DF, CEP 70631-900, doravante 

denorninado CONSELHO, neste ato representado pelo seu Presidente, José Sarney 

Filho, norneado pelo Decreto de 19  janeiro de 2019, publicado no Dirio Oficial do 

Distrito Federal - Edição Extra Especial de 12  de janeiro de 2019, portador do 

Documento de Identidade n9  418758, expedido pela SSP/MA, inscrito no CPF sob o 

n9  147.374.183-15, dorniciliado no Distrito Federal, 

tern entre si justo e acordado, a vista dos elementos constantes no Processo Administrativo ANA 

n 2  02501.000003/2021-61 e na forma do art. 538 do Código Civil, o presente Contrato, firmado 

em conformidade corn as cláusulas a seguir indicadas, e observadas as disposiçoes contidas na 

Resolucão ANA n2  379, de 21 de marco de 2013, na Lei n 2  9.984, de 17 de juiho de 2000, e na Lei 

n9  9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

CLAUSULA PRIM EIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tern por finalidade transferir recursos financeiros da ANA a ENTIDADE 

DISTRITAL, no âmbito do Prograrna de Consolidaco do Pacto Nacional pela Gestão das Aguas - 

PROGESTAO, na forma de pagarnento pelo alcance de metas de gerenciamento de recursos 

hIdricos, rnediante o cumprimento de metas de cooperação federativa, de gerenciarnento dos 

recursos hIdricos em ârnbito distrital e de investimentos. 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS ANEXOS 

Integram este Contrato, Independentemente de transcriço, os Anexos I a V aqui referidos e os 

demais documentos a eles vinculados. 

CLAUSULA TERCE IRA - DAS 0BRIGAcOE5 

Os contratantes ratificam a Resoluço ANA n9  379, de 2013, e obrigarn-se a observar as suas 

disposiçöes, bern corno as disposiçöes da Resoluço n9 1506, de 2017, que define os valores 

anuais dos contratos a serern firmados no âmbito do Segundo Ciclo do PROGESTAO e dá outras 

providências, alérn dos terrnos dos demais documentos pertinentes ao PROGESTAO e as acöes 

consequentes, estabelecendo-se ainda como obrigaçoes das partes: 

I - da ANA: 

definir, em articulação corn a Entidade Distrital, as metas do PROGESTAO a 

serem incorporadas no Quadro de Metas; 

estabelecer as metodologias e instrumentos de avaliaco das metas do 

PROGESTAO incorporadas no Quadro de Metas; 

; 
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certificar o cumprimento das metas contratuais do PROGESTAO atinentes aos 

itens I e II da Cláusula Quinta, estabelecidas temporalmente conforme disposto nos Anexos Ill, IV 

e V. respectivarnente; 

transferir a ENTIDADE DISTRITAL as parcelas de recursos financeiros de que 

tratarn os incisos I e II da Cláusula Quarta deste Contrato, mediante depósito em conta corrente de 

sua titularidade, especIfica e expressamente vinculada a este Contrato, denominada Conta 

PROGESTAO (Conta) - Banco de BrasIlia (070) - Operação 14 - Agência n2  00212 - Conta nQ 018.398-

2, quando comprovada a situacão de regularidade fiscal da Entidade Distrital, nos termos da 

legislaçao em vigor a época do saque e inclusive, quando for o caso, do cumprimento do disposto 

no art. 25 da Lei Complementar n9  101, de 2000; 

prestar assistência técnica, no que couber, as atividades relativas ao Pacto sob 

coordenação da ENTIDADE DISTRITAL; 

apoiar a ENTIDADE DISTRITAL na avaliaçao da situaçào atual bem como no 

prognóstico para a gestho de recursos hIdricos no seu território, com vista a definição das metas 

do Programa previstas na Cláusula Quinta, itens I e II; 

divulgar o PROGESTAO; e 

dar publicidade, por meio de pubIicaco na imprensa oficial, do extrato deste 

Contrato e de suas alteraçOes, corn base nas normas em vigor. 

II - Da ENTIDADE DISTRITAL: 

manifestar, por meio de comunicacao oficial, seu interesse em participar do 

ciclo 2020-2024 do PROGESTAO, na condiço de entidade coordenadora da implementação do 

Programa em ambito distrital; 

prestar as informacoes e apresentar as documentaçOes requeridas pela ANA 

para participação no PROGESTAO; 

avaliar a situaço atual e o prognóstico para o ciclo 2020-2024 da gestão de 

recursos hIdricos no Distrito Federal, a partir de relatórios e demais instrurnentos de avaliação 

perti nentes; 

propor os patamares mInimos de gestão de recursos hIdricos a serem 

alcançados em âmbito distrital, a partir da confirmação ou da aIteraco da tipologia de gestão e 

dos demais parâmetros dispostos no item 2.1.2 do Anexo I que sero valldados pela ANA no 

âmbito do PROGESTAO, nos termos do art. 72  do Anexo I da ResoIuço ANA nQ 379, de 21 de 

marco de 2013; 

encaminhar o "Quadro de Metas de Gestao de Aguas para o Sistema Distrital", 

para anuência e aprovaco do Conseiho de Recursos HIdricos do Distrito Federal, para efeito de 

transferência dos recursos financeiros; 

responsabilizar-se pela organização e mobilizaçao dos recursos humanos e 

materiais necessários a viabilização das açOes necessrias ao alcance das Metas do Programa; 

apoiar a ANA no processo de certificaco das metas, apresentando 

informacôes suficientes para aplicação de metodologias e instrumentos de avaliação definidos 

pela ANA; 
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comprovar perante a ANA sua situaço de regularidade fiscal e dernais 

requisitos legais necessários a transferência dos recursos financeiros do Programa; 

informar a ANA o andamento das açöes em curso no Distrito Federal e 

quaisquer fatos supervenientes que possam comprorneter o alcance dos resultados almejados 

ao longo do cronograma previsto no Quadro de Metas do PROGESTAO; 

solicitar a ANA eventuais revisöes do Quadro de Metas, nos termos do art. 70,  

§ 
30 do Anexo I da Resolução ANA n2  379, de 2013; 

requerer a ANA a transferência anual dos recursos financeiros a que tiver 

direito, mediante comunicaçao oficial, rernetendo a ANA os docurnentos e informaçöes 

necessrios a certificação das metas e verificação do cumprimento das obrigacoes contratuais; 

I) apresentar ao Conselho de Recursos HIdricos do Distrito Federal urn pIano 

para aplicacão plurianual dos recursos financeiros do PROGESTAO transferidos ao Distrito 

Federal e, anualmente, informar os desembolsos ou empenhos realizados corn os devidos ajustes 

no planejarnento; 

aplicar os recursos do PROGESTAO exclusivamente em açôes de 

gerenciamento de recursos hIdricos e de fortalecimento do Sistema Distrital de Gerenciamento 

de Recursos HIdricos; e 

prestar ao Governo do Distrito Federal todas as informacoes necessrias ao 

acompanharnento do cumprirnento das Metas do Programa e a supervisao da administracao e 

aplicaço dos recursos depositados na Conta, por meio de seus órgãos de controle interno e 

externo. 

Ill - Do CONSELHO DE RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL: 

aprovar o Quadro de Metas do PROGESTAO; 

acompanhar o curnprimento das obrigacöes da entidade distrital estabelecidas 

no inciso II deste artigo; 

apreciar, anualmente, a execucão do piano de aplicacão dos recursos 

transferidos pelo PROGESTAO; e 

atestar, previamente a certificaçäo final pela ANA, o cumprirnento das metas 

contratuais do PROGESTAO atinentes ao item II da Cláusula Quinta, para efeito de transferência 

dos recursos financeiros. 

Parágrafo ünico. A execuçào das atividades estabelecidas no Quadro de Metas para cada perlodo 

de certificaçào das metas está condicionada a autorização formal da ANA mediante a emissão da 

nota de empenho, em cada exercIcio financeiro. 

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR 

O valor total dos recursos financeiros aportados pelo PROGESTAO para a consecuçao do objeto 

deste Contrato será de ate R$ 5.000.000,00 (cinco milhöes de reais), conforme definido pela 

Resoluçao ANA n2  1506, de 2017, sendo: 
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- urna parcela referente ao primeiro exercIcio de ate R$ 1.000.000.00 (urn milhão 

de reals) a ser repassada a ENTIDADE DISTRITAL, sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) após 

definicão e aprovacão do Quadro de Metas pelo respectivo Conselho de Recursos HIdricos do 

Distrito Federal, nos termos previstos no art. 92 do Anexo I da Resoluco ANA n2 379, de 2013 e, 

ate R$ 500.000,00 (quinhentos mil reals) mediante o cumprirnento das metas atinentes ao item 

I da CIusula Quinta; 

II - quatro parcelas de ate R$ 1.000.000,00 (urn milh5o de reals) a serem 

repassadas a ENTIDADE DISTRITAL mediante o cumprirnento das metas e compromissos 

contratuais nos exercIcios subsequentes, nos termos previstos no art. 10 do Anexo I da Resolucão 

ANA n9 379, de 2013; 

Pargrafo primeiro. A execucao e eficcia anual deste Contrato ficar6 suspensa ate que seja 

certificada previamente a disponibilidade orçamentaria anual e indicada a respectiva nota de 

empenho. 

Pargrafo segundo. A indicaçao dos créditos orçamentarios para os exercIcios posteriores 

poder6 ser realizada mediante apostllamento deste Contrato. 

CLAUSULA QUINTA - DAS METAS DO PROGESTAO 

As metas do PROGESTAO incluem: 

- metas de cooperacão federativa, relacionadas ao desenvolvirnento e 

fortalecimento institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos HIdricos - 

SINGREH, criado pela Lei nQ 9.433, de 1997; e 

II - metas de irnplementação dos instrumentos e das ferramentas de apoio ao 

gerenciamento de recursos hIdricos em âmbito distrital. 

Parágrafo primeiro. As metas de que tratarn os incisos I e II tern horizonte de 5 (cinco) anos e 

encontram-se organizadas conforme disposto nos Anexos III, IV e V deste Contrato. 

Paragrafo segundo. As metas poderão ser revisadas a qualquer tempo, por meio de aditamento 

contratual, desde que mantidas as condicöes para adeso e participacão no PROGESTAO 

previstas no art. 52 do Anexo I da Resolucão ANA n2 379, de 2013, e observado o disposto no 

parágrafo primeiro desta Clausula. 

CLAUSULA SEXTA - DA cERTIFIcAcA0 DAS METAS E DAS AUDITORIAS 

0 processo de certificaçäo do cumprimento das metas do PROGESTAO previstas nos Anexos III e 

IV ser6 realizado pela ANA utiluzando-se os procedimentos, instrumentos, requisitos e critérios 

de avaliação das metas constantes nos Anexos I e II do Contrato. 

Paragrafo primeiro. Os recursos transferidos a ENTIDADE DISTRITAL no âmbito do Programa 

PROGESTAO não estarão sujeitos a prestação de contas perante a ANA. 

Parágrafo segundo. Os recursos transferidos a ENTIDADE DISTRITAL no âmbito do Programa 

PROGESTAO deverao ser aplicados, exciusivamente, em açöes de gerenciamento de recursos 

hidricos e de fortalecimento do Sistema Distrital de Gerenciamento de Recursos HIdricos. 
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Pargrafo terceiro. Observado o contraditório e ampla defesa, constatado o descumprimento da 

obrigaçáo prevista no parágrafo anterior, o ente federativo deverá devolver os recursos aplicados 

em desconformidade corn o Programa, corrigidos pela SELIC, no prazo de trinta dias contados da 

notificaçào da ANA, sob pena de rescisão contratual, instauraço de Tornada de Contas Especial, 

inscriço em DIvida Ativa, cobranca administrativa e judicial, sem prejuIzo da comunicaço do 

fato aos órgãos de controle do Distrito Federal. 

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS 

Este Contrato ter6 vigência ate 30 de setembro de 2025, iniciando-se na data de publicaç5o do 

respectivo extrato no Dirio Oficial da União. 

CLAUSULA OITAVA - DAS SAN cOES 

A vista dos resuftados do processo de certificação e das inforrnaçOes coihidas mediante avaliacão 

da ANA e do Conseiho de Recursos HIdricos do Distrito Federal, a ENTIDADE DISTRITAL poder 

sofrer as seguintes sancöes, a serem aplicadas por ato fundamentado da ANA: 

- perda parcial dos recursos financeiros: quando do cumprimento parcial, para o 

perIodo avaliado, das metas estabelecidas nos Anexos Ill e IV, corn nota de avaliaço igual ou 

superior a 50%, conforme formula de cálculo prevista no item 3.1.2 do Anexo I; 

II - perda total da parcela anual dos recursos financeiros: quando do cumprimento 

parcial, para o perIodo avaliado, das metas estabelecidas nos Anexos Ill e IV, corn nota de 

avaliacão inferior a 50%, conforme formula de cálculo prevista no item 3.1.2 do Anexo I; 

Ill - rescisào contratual, sem prejuIzo de outras hipóteses previstas na legislaço 

especIfica: 

pela constatacão de fraude na aplicaçao das metodologias e instrumentos de 

avaliação do PROGESTAO para fins de certificacão das metas pela ANA e pelo CRH; 

pela constataçào da utilizaco dos recursos financeiros transferidos pelo 

PROGESTAO em desacordo corn o previsto no inciso II da Cláusula Terceira, reiterado no inciso IV 

da Cláusula Décirna Segunda; e 

pela perda das condiçöes de adeso e de participação no PROGESTAO previstas 

no art. 50  do Anexo I da Resolução ANA n2  379, de 2013. 

Pargrafo ünico. Eventual recurso administrativo contra as sancôes a que se referern os incisos I, 

II e Ill será recebido em efeito suspensivo exclusivarnente quanto a perda definitiva dos recursos 

financeiros, mantida, de qualquer forma, ate a decisao final da ANA, a vedacão a transferência 

da parcela de recursos correspondentes. 

CLAUSULA NONA - DA ALTERAcAO 

A alteraço de cláusulas e condiçöes deste Contrato poder6 ser realizada de comurn acordo entre 

as partes, mediante termo aditivo. 

Parágrafo primeiro. A ENTIDADE DISTRITAL deverá encarninhar sua solicitacão de aditamento ao 

contrato por meio de ofIcio a ANA, corn antecedência minima de 30 (trinta) dias,.Juntando as 

justificativas e comprovantes requeridos em cada caso. 	 /• 
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Pargrafo segundo. E vedada a alteracão do objeto deste Contrato ou qualquer alteração que 

não atenda aos objetivos ou as normas do PROGESTAO. 

CLAUSULA DECIMA - DOS REGISTROS DE OCORRNCIAS 

As comunicacöes de fatos ou ocorrências relativas ao presente Contrato serão consideradas 

como regularmente feitas se entregues por e-protocolo, correspondência, correio eletrônico ou 

fax, desde que nos endereços informados no preâmbulo deste Contrato ou em outro 

antecipadamente informado a parte contrária, provando-se a comunicação corn os respectivos 

comprovantes de recebirnento. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA REGULARIDADE FISCAL 

Em cumprimento ao disposto no art. 6°, §1°, e art. 11 do Anexo I da Resolução ANA n2  379, de 

2013, a ENTIDADE DISTRITAL apresentará, ao longo do processo de certificacão, comprovação de 

situação fiscal regular, em especial quando da transferência dos recursos financeiros pela ANA. 

Parágrafo primeiro. A cornprovacão da regularidade fiscal da ENTIDADE DISTRITAL será realizada 

mediante consulta ao Serviço Auxiliar de Informacoes para Transferéncias Voluntárias - CAUC, 

de que trata a Instrucão Normativa n2  01, de 6 de outubro de 2017, da Secretaria do Tesouro 

Nacional, ou outra que a substitua. 

Parágrafo segundo. Constatada pendência de regularidade fiscal, o processo de certificação e as 

transferências dos recursos serão suspensas ate a regularização da situação fiscal da ENTIDADE 

DISTRITAL. 0 prazo de suspensão não poder6 ultrapassar urn ano, sob pena de rescisão 

contratu a I. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DECLARAcOE5 FINAlS 

Na forma da Resolução ANA n2  379, de 2013 e deste Contrato, em particular nas Clusulas 

Terceira, Quinta e Sexta, os partIcipes, particularmente a ENTIDADE DISTRITAL, ratificam sua 

perfeita compreensão de que: 

I - o objeto do PROGESTAO e deste Contrato é o aporte de recursos financeiros na 

forma de pagamento pelo alcance de metas de cooperação federativa e de desenvolvimento 

institucional dos órgãos integrantes dos Sistemas Distrital e Nacional de Gerenciamento de 

Recursos HId ricos; 

II - o valor da parcela anual para transferência de recursos mediante alcance das 

metas do PROGESTAO é mero referencial do limite máximo do valor a ser aportado; 

Ill - a organizacão e mobilização dos recursos humanos e materiais necessrios a 
viabilização das acöes necessárias ao alcance das metas do PROGESTAO são de responsabilidade 

exclusiva da ENTIDADE DISTRITAL; e 

IV - os recursos do PROGESTAO transferidos a ENTIDADE DISTRITAL mediante 

alcance das metas do Programa deverão ser aplicados exciusivamente em açöes de 

gerenciamento de recursos hIdricos e de fortalecimento dos Sistemas do Distrito Federal e 

Nacional de Gerenciamento de Recursos HIdricos. 

7 
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

Quaisquer questöes ou litIgios envolvendo o presente Acordo que näo forem resolvidos 

amigavelmente entre os partIcipes, ou por intermédio da Câmara de Conciliação e Arbitragem 

da Administraço Federal (CCAF) da Advocacia-Geral da Uniäo, serào dirimidos pela Seção 

Judiciária da Justica Federal do Distrito Federal. 

Por estarem de pleno acordo e atendidos os aspectos legais, as partes firmam o presente 

Contrato em 3 (três) vias, de igual teor e forma. 

BrasIlia/DF, 13 de abril de 2021. 

Pela CONTRATANTE: 

1X'4/\_Z \ J 	 'Tf 
VU ic AND RE MU  - 

Agência Nacjónal d!  Aguas e Saneamento Basico 
...... 

Pela CONTRATADA: 

RAIMUNDOA SFLVA RIBEIRO NETO 

Agenda Regulara de Aguas, Energia 

e Saneamento do Distrito Federal 

Pelo INTERVENIENTE: 

Ov,  
JJO 	SARNEY FILHO 

Conselho deiectsos HIdricos do Distrito Federal 
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ANEXO I 

PROCESSO DE CERTIFICAçAO DAS METAS DE COOPERAcAO FEDERATIVA E DE 

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS EM AMBITO DISTRITAL 

1. DA cERTIFIcAcA0 DAS METAS DE COOPERAçAO FEDERATIVA 

1 .1. 	Consideraçöes Gerais 

1.1.1 0 processo de certificaco das metas de cooperaço federativa do Programa de 

Consolidação do Pacto Nacional pela Gestho das Aguas— PROGESTAO, serà realizado pela Agência 

Nacional de Aguas - ANA, corn envolvimento das suas unidades organizacionais. 

1.1.2 0 processo de certificação das metas de cooperaço federativa ser6 realizado por rneio 

da apresentaçäo do Relatório Progestão, conforme modelo disponibilizado pela ANA, enviado ate 

3 (trés) meses após o térrnino do perIodo anual certificado, e observará os critérios de avaliação 

discriminados para cada urna das metas, conforme definido nos itens a seguir: 

1.2. 	Meta 1.1: lntegração de dados de usuários de recursos hIdricos 

1.2.1 	Descriçäo: Compartilharnento no âmbito do Sistema Nacional de lnforrnaçOes em 

Recursos HIdricos (SNIRH), por meio do Cadastro Nacional de Usurios de Recursos HIdricos 

(CNARH), dos dados referentes aos usuários de recursos hIdricos de dominio do Distrito Federal 

que possuam ato de regularização publicado, ou tenharn sua solicitação indeferida ou que sejam 

dispensados da outorga. 

1 .2.2 Objetivo: Disponibilizar os dados dos usuários regularizados de domInio do Distrito 

Federal no CNARH para rnelhoria do conhecimento das demandas de recursos hIdricos e para o 

fortalecimento da gestão integrada de águas superficiais e subterrâneas. 

1.2.3 	Base Legal: 

Lei n2  9.433, de 8 de janeiro de 1997, Art. 42; 

Resolucão ANA n2  317, de 26 de agosto de 2003; 

Resolução CNRH n 2  126/2011; 

Resoluçào CNRH n 2  13/2000, Art. 12,  b; 

Resoluçäo CNRH n2  15/2001, Art. 32,  III e V; e 

Resoluço CNRH n2  107/2010. 

1 .2.4 Instrurnento de avaliaçào: Constataço, pela 6rea competente da ANA, da disponibilizaco 

junto ao CNARH dos dados de usuários de recursos hIdricos regularizados pelo Distrito Federal, 

nos respectivos perlodos de certificaçào. 

1 .2.5 Critério de avaliaçào: Meta atendida caso o Distrito Federal cumpra as obrigaçöes 

constantes no item 1.2.1, observados os seguintes prazos e exigéncias: 

I. 	DisponibiIizaco no CNARH dos dados cadastrais de usuários de recursos hIdricos de 

dorninio do Distrito Federal regularizados ao longo do ciclo, corn base na Resolução CNRH n2  

126/2011, considerando a verificaço da consisténcia dos dados. (PerIodos 1 a 5); 

9 
	

/ 
CONTRATO NE 006/2021/ANA - PROGESTAO 11 



4ANA 
AGENdA NACIOWAL DE AGUAS 

E SANEAMENTO BASICO 

Cornplernentacão no CNARH de dados adicionais sobre 6guas subterrâneas referentes aos 

poços de usuários regularizados, considerando a verificacão da consistência dos dados. Podero 

ser aceitos, a critério da ANA, campos no preenchidos pelo órgão gestor do Distrito Federal, 

desde que os mesmos não sejarn solicitados para renovaço ou concessão de outorgas de águas 

subterrâneas, ou de instrumento equivalente, emitidos a partir de 2017. (PerIodos 1 a 5). 

A verificaçäo do(s) parâmetro(s) de consistência dos dados cadastrados no CNARH será 

definida a partir do segundo perlodo, corn base na análise prévia da base de dados e em função 

da qualidade do dado já disponibilizado. 

1 .2.6 0 atendimento ao disposto nos incisos I e II do item 1.2.5 corresponder, cada urn, a 50% 

do cumprimento da meta 1.1, considerando a consistência dos dados disponibilizados, 

especificada no item Ill, a partir do segundo periodo de certificação. 

1.3. 	Meta 1.2: Capacitaco em Recursos HIdricos 

1.3.1 	Descrição: Elaboraçäo e implementaço de Pianos de Capacitação para o Sistema Distrital 

de Recursos HIdricos. 

1.3.2 Objetivo: Prornover o planejamento das acöes de capacitação no Distrito Federal, de 

acordo corn suas metas de gesto especIficas, e identificar e articular parcerias corn instituicôes 

de ensino e outros órgos gestores municipais, distritais e federais para implernentacão das 

atividades previstas nas programaçöes anuals de capacitação corn vistas a contribuir para o 

aperfeiçoamento da atuaço dos gestores distritais e ampliar e qualificar o envolvimento social 

nas instâncias participativas. 

1 .3.3 	Base Legal: 

Prograrnas 11.2 e IV.2 do Piano Nacional de Recursos HIdricos (PNRH); 

Item XV do Art. 42  da Lei n2  9.984, de 17 de julho de 2000; e 

Resolucão CNRH n2  98/2009. 

1 .3.4 Instrumento de avaliação: Constataço, pela area cornpetente da ANA, da apresentaçào 

da proposta do pIano de capacitação, corn os componentes mInimos indicados, da apreciação 

pelo Conselho de Recursos HIdricos do Distrito Federal, e da implementação das atividades 

previstas nas prograrnacöes anuais de capacitacão por rneio da insercão de dados no Sistema de 

lnformaçöes sobre Capacitaço para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos HIdricos 

(SabeR H), ma ntido pela ANA. 

1.3.5 Critérios de avaliação: Meta atendida caso o Distrito Federal cumpra as obrigacöes 

constantes no item 1.3.4, observados os seguintes prazos e exigências: 

Envio da proposta de PIano de Capacitaco a partir de critérios mInimos apresentados 

pela ANA (Periodo 1); 

Apreciação do Piano de Capacitação pelo Conseiho de Recursos HIdricos do Distrito 

Federal (PerIodo 1); 

Ill. 	Envio da prograrnaco anual das atividades de capacitaçäo previstas, em consonância corn 

o olano arovado (PerIodos 2 a 5); 
...- 
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inserço dos dados no SabeRH comprovando a implementaçäo das atividades previstas 

na programação anual de capacitaço (PerIodos 2 a 5); 

Avaliacão intermediária e final da execução do Piano de Capacitação (PerIodos 3 e 5). 

	

1.4. 	Meta 1.3: Contribuiço para difusâo do conhecimento 

	

1.4.1 	Descricão: Cornpartilhamento no âmbito do SINGREH, por meio de instrurnentos 

especIficos, das inforrnacoes sobre a situacäo da gestäo de águas que subsidiam a elaboração do 

Reiatório "Conjuntura dos Recursos HIdricos no Brasil". 

1.4.2 Objetivo: Contribuir para o conhecimento da situaco dos recursos hIdricos em escala 

nacional. 

1 .4.3 Base legal: Resoiução CNRH n2  180/2016. 

1 .4.4 Instrumento de avaiiação: Constataçào, pela area competente da ANA, do fornecirnento 

das informacôes solicitadas ao Distrito Federal para elaboração do RelatOrio "Conjuntura dos 

Recursos HIdricos no Brasii" e inciusão no SNIRH pela ANA sobre: 

Cornitês de bacias distritais; 

Pianos de bacias distritais; 

Agências de Agua ou de Bacia; 

Enquadrarnento de cursos d'agua distritais; 

Outorgas de uso dos recursos hIdricos; 

Indicadores de qualidade da agua; 

Cobrança peio uso dos recursos hIdricos; 

Fiscaiização do uso dos recursos hIdricos; 

I) 	Normativos distritais sobre recursos hIdricos. 

1.4.5 Critério de avaiiação: Meta atendida caso o Distrito Federal envie as informaçOes 

solicitadas no prazo estabelecido e conforme parâmetros e formato definido pela ANA. Poderão 

ser aceitas, a critério da ANA, lacunas de informaçao desde que devidamente justificadas pela 

entidade distrital. 

	

1 .5. 	Meta 1.4: Prevenç5o de Eventos Hidrológicos CrIticos 

1.5.1 Descriço: Operaço adequada dos sistemas de prevencão a eventos crIticos, 

caracterizada pelo funcionarnento adequado dos equiparnentos autornéticos de coleta e 

transrnissão de dados hidroiógicos, bern corno pela disponibilizaco de inforrnacoes aos órgos 

corn petentes. 

1 .5.2 Objetivo: Garantir a adequada operacão das salas de situacão e das redes de 

monitorarnento automáticas no Distrito Federal, contribuindo, assim, para a implernentaco do 

Piano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais. 

	

1 .5.3 	Base legal: 	 - 

Lei n2  9.433, de 8 de janeiro de 1997, Art 2, Iii, e 

Lei n9  9.984, de 17 de juiho de 2000, Art. 42,  X e Xlii. 	n/i 	(( q• 	, 
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1 .5.4 Instrumento de avaliaço: Constatação, pela area competente da ANA, da condiço de 

operaco dos sistemas de prevencão a eventos crIticos, caracterizada pelo funcionarnento 

adequado dos equiparnentos automaticos de coleta e transmissão de dados hidrológicos, bern 

como pela destinaco de local e estrutura apropriada para a sala de situacão e monitoramento, 

em termos de recursos fIsicos e humanos, de forma a garantir a disponibilização de informaçöes 

aos órgãos competentes, incluindo a ANA. 

1 .5.5 Critério de avaliação: Meta atendida caso o Distrito Federal cumpra as obrigaçöes 

constantes no item 1.5.1, observados os seguintes prazos e exigências: 

Destinar local e estrutura apropriada para a sala de situacão e monitoramento, mantendo 

equipes de campo e escritório para atuaço na operaco e rnanutenco da rede hidrológica de 

alerta a eventos crIticos, incluindo as rnanutençOes corretivas das estaçöes (PerIodos 1 a 5). 

Prornover e participar de atividades de capacitaco em operaco e manutenção de 

estaçöes hidrológicas e no processamento e difuso de dados e informaçöes 

hidrometeorológicas (PerIodos 1 a 5). 

Manutenção corretiva de forma a garantir, mensalmente, urn Indice de Transrnissão e 

Disponibilizaco de Dados Telemétricos (lID) das plataforrnas de coleta de dados das estaçöes 

da Rede de Alerta, acordadas entre a ANA e o Distrito Federal, major ou igual a 80%, extraIdo do 

Sistema Hidro-Telernetria disponibilizado pela ANA. Deverá ser encaminhado a ANA as fichas das 

visitas de inspeço realizadas (PerIodos 1 a 5). 

Definir nIveis de referenda para cotas de atençao, alerta e inundaço e/ou nIveis de alerta 

para estiagem das estaçöes consideradas prioritárias, sendo 30% das estaçöes no ano 2, 60% no 

ano 3 e 100% no ano 4 (PerIodos 2 a 4): 

Elaborar urn protocolo de acão para os casos de ocorrência de eventos crIticos (Perlodo 

5). 

Produço de boletins diarios (dias üteis), rnensais e/ou sobre eventos crIticos 

disponibilizados para os órgos cornpetentes do Distrito Federal, bern como para a ANA, CENAD 

e CEMADEN, contendo inforrnaçöes claras e suficientes para o acompanhamento hidrológico e a 

tomada de deciso (PerIodos 1 a 5). 

1.5.6 0 atendirnento ao disposto nos incisos I e II do item 1.5.5 correspondera a 20% do 

cumprirnento da Meta 1.4, o atendirnento ao disposto no inciso Ill correspondera a 40% do 

cumprirnento da Meta 1.4 e o atendimento ao disposto nos incisos IV a VI aos outros 40% do 

cumprimento da Meta 1.4. 

	

1.6. 	Meta 1.5: Atuaçâo para Segurança de Barragens 

	

1.6.1 	Descriçào: lmpIementaço da PolItica Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). 

1.6.2 Objetivo: Promover acöes corn vistas ao curnprirnento dos dispositivos legais e 

norrnativos referentes a irnplernentaço da PNSB no ârnbito do Distrito Federal. 

	

1.6.3 	Base legal: 

Lei n 2  12.334, de 20 de seternbro de 2010; 
41 	t 
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Resoluco CNRH n2  143, de 10 de julho de 2012; 

Resoluco CNRH n2  144, de 10 de julho de 2012; e 

Resoluço CNRH n2  178/2016. 

1.6.4 lnstrurnento de avaliacào: Constatacão, pela area competente da ANA, quanto ao 

cumprirnento das exigéncias da PNSB relativas a disponibilização de informaçaes para o Relatório 

de Seguranca de Barragens (RSB) e para o Sistema Nacional de lnforrnacöes sobre Segurança de 

Barragens (SNISB), considerando a completude dos dados, incluindo regularizaçao e classificaço 

de barramentos, e a promoção de acOes de educação e comunicacão corn vistas a fomentar a 

cultura de segurança de barragens no Distrito Federal, além de eventual regulamentação da Lei 

n2  12.334/2010 necessária no âmbito distrital e açöes de fiscalizaco em segurança de barragens. 

1.6.5 Critério de avaliacão: Meta atendida caso o Distrito Federal cumpra as obrigaçöes 

constantes no item 1.6.1 e 1.6.4, observados os seguintes prazos e exigências: 

I. 	lnsercão dos dados de barragens no Sistema Nacional de lnformaçöes sobre Segurança 

de Barragens (SNISB), considerando a completude e consistência dos dados por melo de, dentre 

outras, informaçöes sobre autorizacão ou outro instrumento de regularização dos barramentos, 

além da classificaço de barragens (PerIodos 1 a 5); 

H. 	Regulamentaçao, no âmbito do Distrito Federal, da Lei n2  12.334/2010, alterada pela Lei 

n2  14.066/2020, e outras porventura necessarias (PerIodos 1 a 5); 

Disponibilização de informaçöes necessárias para a elaboração do Relatório de Segurança 

de Barragens (RSB) (PerIodos 1 a 5); 

Promoção de açöes de educaço e cornunicaço voltados a conscientizaco da sociedade 

sobre o tema, envolvendo empreendedores e representantes da Defesa Civil (PerIodos 1 a 5); 

Definico dos procedimentos para a fiscalizaçao de segurança de barragens e dos critérios 

para priorizar as acöes de fiscalizacão (PerIodos 2 a 5); 

lrnplementação das acöes de fiscalizaçao (PerIodos 2 a 5). 

2. DA CERTIFICAcAO DAS METAS DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS H'DRICOS EM AMBITO 

DISTRITAL 

2.1. 	Consideracôes Gerais 

2.1.1 0 processo de certificac5o das metas do Programa de Consolidacão do Pacto Nacional 

pela Gestho das Aguas - PROGESTAO referentes ao fortalecirnento da gestao em âmbito do 

Distrito Federal, sera realizado pela ANA em articulaçäo corn o Conselho de Recursos HIdricos do 

Distrito Federal ou entidade que exercer funcão correspondente, corn apoio da entidade indicada 

corno responsável pela coordenaçao das açOes do poder executivo distrital inerentes a 
implementaco do Pacto. 

2.1.2 Cabera ao Conselho de Recursos HIdricos do Distrito Federal ou entidade que exercer 

funco correspondente, aprovar os patarnares rnInirnos de gestao de recursos hIdricos a serern 

alcançados, a partir da definiçao dos seguintes parârnetros: 

I) 	Tipologia de gestão: parârnetro a ser definido corn base em exercIcio prospetivode 
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forma a orientar as açöes de gestào para enfrentamento de desafios futuros identificados, tendo 

por base os referenciais apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Referências para definiço da tipologia de gestào 

Tipologias  Avaliação quanto a corn plexidade do processo de gestão 

de Gestão Grau Condicöes futuras 

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

TipoA Baixa 
- Criticidade quali-quantitativa inexpressiva; 

- Usos pontuais e dispersos; 

-Baixa incjdência de conflitos pelo uso da agua. 

- Balanco quali-quantitativo satisfatOrio na rnaioria das bacias; 

Tipo B Me •dia 
- Usos concentrados em algumas poucas bacias corn criticidade quali- 

quantitativa (areas criticas); 

- lncidência de conflitos pelo uso da água somente em areas criticas. 

Tipologias  Avaliacão quanto a complexidade do processo de gesto 

de Gestào Grau CondicOes tutu ras 

- Balanco quali-quantitativo crItico (criticidade qualitativa ou quantitativa) em 

algumas bacias; 

TipoC Alta 
- Usos concentrados em algumas bacias corn criticidade quali-quantitativa 

(areas criticas); 

- Conflitos pelo uso da água corn major intensidade e abrangência, mas ainda 

restritos as areas criticas. 

- Balanco quali-quantitativo crItico (criticidade qualitativa ou quantitativa) em 

diversas bacias; 

TipoD 
Muito - Usos concentrados em diversas bacias, não apenas naquelas corn criticidade 

• 
alta quali-quantitativa (areas criticas); 

- Conflitos pelo uso da agua generalizados e com major cornplexidade, no 
restritos as areas criticas. 

II) 	Variáveis de gesto: aspectos a serem considerados na avaliaçào da situaço do sistema 

distrital de gerenciamento de recursos hIdricos, referentes a sua organizaçào institucional, a 

implementação dos instrumentos de gestho, entre outros aspectos de governanca das águas, 

classificados conforme apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2: Variáveis de gestho para avaliação dos sistemas de gestão 

Classificacão Variavel _______ Tipologia 

Tipo __ Identificaco A B C D 

1.1 Organizaco Institucional do Sistema de Gestao 0 0 0 0 

1.2 Gestão de Processos (-) (-) 
Legais, 

1.3 Arcabouco Legal 0 0 0 0 
Inst ituciona is e 

1.4 Conselho Estadual de Recursos HIdricos 0 0 0 0 
de Articulacão 

Social 
1.5 Corn itês de Bacias e Outros Organisrnos Colegiados (-) 
1.6 Agendas de Agua ou de Bacias ou Similares (j (-) (-) 
1.7 Comunicacão Social e Difuso de lnforrnacöes 0 0 
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1.8 Capacitaco 0 0 0 0 

1.9 ArticuIaco corn Setores Usurios e Transversais 

2.1 Baianco HIdrico 0 0 0 

2.2 Divisão Hidrográfica 0 0 0 0 

2.3 Pianejamento Estratégico 0 0 0 0 

Pianejamento 2.4 PIano Estadual de Recursos HIdricos 0 0 0 

2.5 Pianos de Bacias (-) 
2.6 Enquadramento (-) (-) (-) 
2.7 Estudos Especiais de Gestão (-) 
3.1 Base CartogrMica 0 0 0 0 

3.2 Cadastros de tisuários, Usos e interferências 0 0 0 0 

3.3 Monitoramento Hid rometeoroiógico 0 0 0 

inforrnação e 3.4 Monitoramento de Qualidade de Agua 0 0 
Suporte 3.5 Sistema de Inforrnaçöes (-) 

3.6 Pesquisa, Desenvoivimento e inovacão (-) 
3.7 Modelos e Sistemas de Suporte a Decisäo (-) 
3.8 Gestâo de Eventos CrIticos 0 0 

Classificacäo  Variável Tipoiogia 

Tipo  identificacão A B C D 
4.1 Outorga de Direito de Uso dos Recursos HIdricos 0 0 0 0 

4.2 Fiscaiizaco 0 0 

4.3 Cobrança (-) - 

Operacionai 4.4 Sustentabiiidade Financeira do Sisterna de Gestão (-) (-) 
4.5 infraestrutura HIdrica (-) (-) 
4.6 Fundo Estaduai de Recursos HIdricos 

4.7 Prograrnas e Projetos indutores 

(-) 	Varivei cuja avaiiacão é facuitativa dependendo da tipoiogia. 

Variàvei cuja avaliacão é obrigatória dependendo da tipoiogia. 

0 	Variávei de atendirnento obrigatório em todos os perIodos de certificaco. 

Ill) 	NIveis de exigência: condicöes estabelecidas por variável de gestão, as quals expressam o 

grau de alcance ou de impIementaço da variável avaliada, observados minimamente os nIveis 

apresentados na Tabeia 3. 

Tabela 3: NIvei mInimo* de exigência por varivei e tipologia de gestão 

Variáveisa serem avaliadas  Tipoiogia  

N9 identificacäo A B C D 

1.1 Organizacão institucionai do Sistema de Gestao 2 3 3 4 

1.2 Gestao de Processos 2 2 2 3 

1.3 Arcabouco Legal ~t3 3 4 

1.4 Conseiho Estaduai de Recursos HIdricos 3 ~t 3 4 4 

1.5 Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados 2 2 4 
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1.6 AgênciasdeAgua ou de Bacias ou Similares 2 2 3 4 

1.7 Comurtaco Social e Difuso de informacöes 2 2 2 3 

1.8 Capacitacão 2 ~t 2 3 3 

1.9 Articulação corn Setores Usuários e Transversais 2 3 3 4 

2.1 BalancoHIdrico  2 

2.2 Div3so Hid rográfica 2 2 3 3 

2.3 Planejamento Estratégico 2 2 2 3 

2.4 PIano Estadual de Recursos HIdricos 2 3 4 5 

2.5 PIanos de Bacias ~t 2 2 2 3 

2.6 Enquadramento 2 2 2 3 

2.7 Estudos Especiais de Gestão 3 3 3 2! 4 

3.1 Base Cartográfica 2 2 3 

3.2 Cadastros de Usuários, Usos e lnterferências 2 2 3 3 

3.3 Monitoramento Hidrometeorológico 3 4 4 5 

3.4 Monitoramento de Qualidade de Agua ~t 2 2 2! 3 4 

3.5 Sistema de InformaçOes -e 2 2 2! 3 4 

3.6 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovaço > 2 -a 2 3 3 

3.7 Modelos e Sistemas de Suporte a Deciso 2 2 3 3 

3.8 Gesto de Eventos CrIticos 2 2 3 4 

Variveisa serem avaliadas Tipologia  

N2 Identificaco A B C D 

4.1 Outorga de Direito de Uso dos Recursos HIdricos 2 3 4 4 

4.2 Fiscalizaçào 2 ~t 2 3 3 

4.3 Cobrança 2 2 3 2! 4 

4.5 Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestho z: 2 2 3 3 

4.5 Infraestrutura HIdrica ~t 2 2 3 3 

4.6 Fundo Estadual de Recursos HIdricos ~t 2 3 3 4 

4.7 Programas e Projetos Indutores 2: 2 2! 2 3 2t 3 

Varivel cuja avaIiaço é facultativa dependendo da tipologia 

* Os nIveis de exigência correspondem ao detalhamento apresentado no Anexo II. 

IV) 	Pesos: percentuais atribuldos para cada uma das metas de gerenciamento de recursos 

hIdricos em âmbito distrital, variando entre 5% ou 10%. 

2.1.3 As tipologias de gestào, os pesos atribuIdos, e os nIveis de exigência por variveI de gestho, 

observados, nesse ültimo caso, aqueles estabelecidos na Tabela 3, serão propostos pela entidade 

do Distrito Federal coordenadora das açöes do Programa e deverão ser aprovados pelo Conselho 

de Recursos HIdricos do Distrito Federal (CRH) ou entidade que exercer funcão correspondente. 

2.1.4 0 CRH ou entidade que exercer funco correspondente deverá, no ato de aprovacão dos 

Quadros de Metas, mediante proposta da entidade distrital ou por iniciativa propria, cjefinir se 

CONTRATO NQ 006/2021/ANA - PROGESTAO ii  

y 



,q~ A N A 
AGENCIANACIONAL DE AGUAS 

E SANEAMENTO BASCO 

incluirá no processo de certificação alguma das variveis cuja avaliaço é facultativa no caso da 

tipologia adotada, conforme indicado nas Tabelas 2 e 3. 

2.1.5 0 processo de certificação das metas de gerenciamento de recursos hIdricos em âmbito 

distrital ser6 realizado por meio de instrumento especIfico de autoavaliaco, conforme modelo 

disponibilizado pela ANA. 

2.1.6 A autoavaliação ser6 realizada anualmente pela entidade distrital responsável pela 

coordenaço das acöes do poder executivo distrital inerentes a implementação do Programa, e 

serS submetida a aprovaço Conselho de Recursos HIdricos do Distrito Federal ou entidade que 

exercer funcão correspondente. 

2.1.7 0 Conselho poderá solicitar quantas revisöes forem necessárias ate que a autoavaliacão 

encaminhada pelo poder executivo esteja em condiçOes de ser aprovada. 

2.1.8 0 processo de autoavaliacão observará as variáveis, os nIveis de exigência e os critérios 

de avaliação discriminados para cada uma das metas de gestão, conforme definido nos itens a 

seguir: 

	

2.2. 	Meta 11.1: Definição das Metas de Gerenciamento de Recursos HIdricos em Ambito 
Distrital 

2.2.1. Descrico: Definiço, pelo Conselho de Recursos HIdricos do Distrito Federal ou entidade 

que exercer funçao correspondente, das metas de gerenciamento a serem certificadas no âmbito 

do Progestho. 

2.2.2. Objetivo: Fortalecer o papel do conselho distrital como instância maxima de deliberaço 

no âmbito do seu respectivo sistema de gestão, observadas as diretrizes para uma gestão 

descentralizada e participativa. 

2.2.3. Base Legal: PolIticas nacional e distrital de gerenciamento de recursos hIdricos. 

2.2.4. Instrumento de avaliacão: Ato de deliberacäo do Conselho de Recursos HIdricos do 

Distrito Federal ou entidade que exercer função correspondente, aprovando a proposta 

encaminhada pela entidade distrital coordenadora das açöes do Programa. 

2.2.5. Critério de avaliação: Assinatura do "Quadro de Metas de Gerenciamento de Recursos 

HIdricos em âmbito do Distrito Federal" pelo representante legal do Conselho de Recursos 

HIdricos do Distrito Federal ou entidade que exercer funcão correspondente. 

	

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

2.3.1. Descrição: lmplementacão de instrumentos, ferramentas, acöes ou atividades de 

natureza legal e institucional, correspondentes as variáveis indicadas na Tabela 3, em patamares 

mInimos compatIveis com os desafiosfuturos. 

2.3.2. Objetivo: Estruturação de arcabouco legal e institucional adequado ao gerenciamento de 

recursos hIdricos em âmbito distrital. 

2.3.3. Base Legal: PolIticas nacional e distrital de gerenciamento de recursos hIdricos. 

2.3.4. lnstrumento de avaliaço: Formulario de autoavaliação, conforme modelo disponibilizado 
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pela ANA, enviado ate 4 (quatro) meses após o término do perlodo anual certificado. 

2.3.5. Critérlo de avaliação: Meta atendida caso a autoavaliaço realizada pela entidade 

coordenadora das açöes do Pacto e aprovada pelo Conselho de Recursos HIdricos do Distrito 

Federal ou entidade que exercer função correspondente, demonstre que forarn alcancados os 

nIveis 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 HIdricos em 

âmbito Distrital" (Anexo IV). 

	

2.4. 	Meta 11.3: lmplementação das Variáveis de Planejamento 

2.4.1. Descrição: Implementaco de instrumentos, ferramentas, açães ou atividades de 

planejamento, correspondentes as variáveis indicadas na Tabela 3, em patamares rnInimos 

corn patIveis corn os desafios futuros. 

2.4.2. Objetivo: Planejarnento adequado ao gerenciamento de recursos hIdricos em âmbito 

distrital. 

2.4.3. Base Legal: PolIticas nacional e distrital de gerenciamento de recursos hIdricos. 

2.4.4. Instrurnento de avaliacão: Formulrio de autoavaIiaço, conforme modelo disponibilizado 

pela ANA, enviado ate 4 (quatro) meses após o término do perIodo anual certificado. 

2.4.5. Critério de avaIiaço: Meta atendida caso a autoavaIiaço realizada pela entidade 

coordenadora das açöes do Pacto e aprovada pelo Conselho de Recursos HIdricos do Distrito 

Federal ou entidade que exercer funcão correspondente, demonstre que foram alcancados os 

nIveis de exigência em todas as variaveis de atendimento obrigatório (conforme Tabelas 2 e 3) e 

observados os quantitativos do "Quadro de Metas de Gerenciamento de Recursos HIdricos em 

ambito Distrital" (Anexo IV). 

	

2.5. 	Meta 11.4: Implementaçâo das Variáveis de lnformacão e Suporte 

2.5.1. Descrição: lmplementaço de instrumentos, ferramentas, açães ou atividades de 

informaço e suporte, correspondentes as variáveis indicadas na Tabela 3, em patamares 

mInimos corn patIveis corn os desafios futuros. 

2.5.2. Objetivo: lnformação e suporte adequado ao gerenciamento de recursos hIdricos em 

âmbito distrital. 

2.5.3. Base Legal: Poilticas nacional e distrital de gerenciamento de recursos hIdricos. 

2.5.4. Instrumento de avaliação: Formulário de autoavaliação, conforme modelo disponibilizado 

pela ANA, enviado ate 4 (quatro) meses após o término do perIodo anual certificado. 

2.5.5. Meta atendida caso a autoavaliaço realizada pela entidade coordenadora das acöes do 

Pacto e aprovada pelo Conselho de Recursos Hidricos do Distrito Federal ou entidade que exercer 

funcão correspondente, demonstre que forarn alcançados os nIveis de exigência em todas as 

variaveis de atendimento obrigatório (conforme Tabelas 2 e 3) e observados os quantitativos do 

"Quadro de Metas de Gerenciamento de Recursos HIdricos em âmbito Distrital" (Anexo IV). 

	

2.6. 	Meta 11.5: lmplementação das Variáveis Operacionais / 
IV! 
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2.6.1. Descriçäo: lrnplementacão de instrumentos, ferramentas, açöes ou atividades de 

natureza operacional, correspondentes as variáveis indicadas na Tabela 3, em patamares 

mInirnos corn patIveis corn os desafios futuros. 

2.6.2. Objetivo: Desempenho operacional adequado ao gerenciamento de recursos hIdricos em 

âmbito distrital. 

2.6.3. Base Legal: PolIticas nacional e distrital de gerenciamento de recursos hIdricos. 

2.6.4. Instrumento de avaliaco: Formulário de autoavaliação, conforme rnodelo disponibilizado 

pela ANA, enviado ate 4 (quatro) meses após o término do perlodo anual certificado. 

2.6.5. Critério de avaliacão: Meta atendida caso a autoavaliacão realizada pela entidade 

coordenadora das acöes do Pacto e aprovada pelo Conselho de Recursos HIdr,cos do Distrito 

Federal ou entidade que exercer funcão correspondente, dernonstre que foram alcançados os 

nIveis de exigência em todas as variveis de atendirnento obrigatório (conforme Tabelas 2 e 3) e 

observados os quantitativos do "Quadro de Metas de Gerenciarnento de Recursos HIdricos em 

ârnbito Distrital" (Anexo IV). 

	

2.7. 	Meta 11.6: Definição das Metas de Investimentos 

2.7.1. Descricão: Definição, pelo Conseiho de Recursos HIdricos do Distrito Federal ou entidade 

que exercer função correspondente, das metas de investirnentos em variveis crIticas de 

gerenciamento de recursos hIdricos no âmbito distrital. 

2.7.2. Objetivo: Planejamento dos investimentos corn recursos orcamenthrios do Distrito 

Federal em metas crIticas de gerenciamento de recursos hIdricos em âmbito distrital. 

2.7.3. Base Legal: PolIticas nacional e distrital de gerenciamento de recursos hIdricos. 

2.7.4. Instrumento de avaliação: Ato de deliberaço do Conselho de Recursos HIdricos do 

Distrito Federal ou entidade que exercer funço correspondente, aprovando o quadro de metas 

de investirnentos, encarninhado pela entidade coordenadora das açöes do Programa. 

2.7.5. Critério de avaliação: Assinatura do "Quadro de Metas de Investimentos em âmbito 

Distrital" pelo representante legal do Conselho de Recursos HIdricos do Distrito Federal ou 

entidade que exercer funcão correspondente. 

	

2.8. 	Meta 11.7: lmplementacao das Metas de Investimentos 

2.8.1. Descriço: Investimentos realizados corn recursos orcarnentários do Distrito Federal nas 

variáveis selecionadas no Quadro de Metas de Investimentos. 

2.8.2. Objetivo: Execução pelo Distrito Federal dos investirnentos em metas crIticas de 

gerenciamento de recursos hIdricos em ârnbito distrital. 

2.8.3. Base Legal: Politicas nacional e distrital de gerenciamento de recursos hIdricos. 

2.8.4. Instrumento de avaliaçäo: Forrnulrio de autodeclaração dos investirnentos realizados, 

conforme rnodelo disponibilizado pela ANA, enviado ate 4 (quatro) rneses após o término do 

perIodo anual certificado. 

2.8.5. Critério de avaIiaço: Meta atendida caso a autodeclaraço realizada 
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coordenadora das acöes do Prograrna e aprovada pelo Conseiho de Recursos HIdricos do Distrito 

Federal ou entidade que exercer funço correspondente, demonstre que foram alcancados 

valores mInimos anuais de investimentos de R$ 25.000,00 em pelo menos urna variável 

selecionada do "Quadro de Metas de Investimentos em ârnbito Distrital" (Anexo V). 

3. DO CALCULO DO PERCENTUAL DE ALCANCE DAS METAS E DOS DESDOBRAMENTOS PARA 

TRANSFERENCIA DOS RECURSOS 

3.1 	Percentual de Atendimento as Metas no PerIodo de Certificaçâo 

3.1.1 	No prirneiro perIodo de certificação (PerIodo 1), serão computados os resultados 

alcancados nas metas 1.1 a 1.5 (item 1) e nas metas 11.1 (item 2.2) e 11.6 (item 2.7), na proporção 

de ate 50% para a certificação das metas de cooperacão federativa e de 50% para a aprovaco 

do Quadro de Metas em âmbito distrital (Anexos IV e V). 

3.1.2 A partir do segundo perIodo de certificaço (PerIodos 2 a 5), o percentual de alcance as 

metas do Programa será determinado corn base nos critérios de avaliação descritos nos itens 1 e 

2 deste Anexo, somandose os pesos atribuldos a cada urna das metas, utilizando-se a seguinte 

fó rm u Ia: 

PPROGESTAO (%) = 2 (Mx P) = Mix P1+M 2 x P2+ ..... +Mx P, 

Sendo, 

PPROGESTAO (%) = percentual de atendimento (entre 0 e 100%) 
M i  = indicador de atendimento a meta (varia de 0 a 1) 

P1  (%) = peso atribuIdo a meta, conforme valor constante nos Anexos Ill, IV e V. 

3.1.3 Os indicadores de alcance das metas (M1 ) serão iguais a unidade caso seja constatado pela 

ANA, por rneio do instrurnento de avaliaço 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 (M,) serão considerados nulos caso seja constatado 

pelo ANA, por meio do instrumento de avaliacão pertinente, que a meta em questão nao foi 

atendida, conforme critérios e requisitos estabelecidos neste Anexo, ou caso as informacoes 

necessárias ao processo de certificaçào nào tenharn sido disponibilizadas pela entidade distrital 

em tempo hábil. 

3.2 	Determinaçâo do Valor da Certificação 

3.2.1 	Na primeira parcela de certificação, o valor ser6 condicionado ao alcance das metas 1.1 a 

1.5 (item 1) e das metas 11.1 (item 2.2) e 11.6 (item 2.7), enquanto, a partir da segunda parcela, o 

valor será condicionado ao alcance das metas 1.1 a 1.5 (item 1), das metas 11.2 a 11.5 (itens 2.3 a 

2.6) e da meta 11.7 (item 2.8). 

3.2.2 0 valor de cIculo da certificacão nos perIodos 1 a 5 será determinado utilizando-se as 

seguintes formulas de cálculo: 

Vcertjfjcac o (R$) = 0, se PPROGESTAO (%) < 50%; ou 

Vcertjfjcacão (R$) = Vmax (R$) x PPROGESTAO (%) / Pmáx (%), se PPROGESTAO (%) 50% 

Sendo,  
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Pmáx (%) = somatório dos pesos das metas no perIodo de certificacão; 

Vcertjijcacao (R$) = valor de cálculo da certificaço (Parcelas 1 a 5); 

Vmáx (R$) = valor mximo da parcela de recursos, 

3.2.3 A avaliaço das metas do Programa de caráter cumulativo (Metas 11.2 a 11.5), bern como 

referentes aos valores dos investirnentos distritais (Meta 11.7), terão repercussão financeira a 

partir do segundo perlodo do ciclo de avaliação (PerIodo 2). 

3.3 	Determinaçâo do Valor de Repasse 

3.3.1 	No primeiro perIodo de avaliação, o valor de repasse da Parcela 1 será definido após 

aplicaço da reduço de 16% sobre o valor obtido na certificaço das metas 1.1 a 1.5 (Anexo Ill), 

caso a entidade coordenadora declare desembolso ou empenho inferior a 50% do total de 

recursos transferidos pelo Programa ate o final do prirneiro ciclo. 

3.3.2 A partir do segundo perIodo de avaliaç5o, o valor de repasse de cada parcela (Parcelas 2 

a 5) será definido após aplicação do fator de redução sobre o valor obtido na certificaçáo das 

metas 1.1 a 1.5 (Anexo Ill) e das metas 11.2 a 11.5 (Anexo IV), somado a certificação da meta 11.7 

(Anexo V). 

3.3.3 0 fator de reducão (FR) decorre da verificação do cumprimento dos seguintes critérios: 

comprovaco da gestào patrimonial dos bens de propriedade da ANA em uso pelo 

Distrito Federal, segundo atesto da ANA; 

apresentacao anual de Relatório de Gestão dos Recursos HIdricos pela ENTIDADE 

DISTRITAL a Assernbleia Legislativa; 

elaboraçào de piano plurianual de aplicaço dos recursos financeiros e apresentação 

anual dos gastos realizados a ANA e ao Conseiho de Recursos HIdricos do Distrito 

Federal; e 

percentual anual de desembolso dos recursos financeiros acumulados do 

PROGESTAO transferidos ao Distrito Federal, observando-se as faixas acirna de 50% 

e ate 50%. 

3.3.4 Para cálculo do fator de redução (FR), a ser aplicado sobre o valor de repasse apurado na 

certificacão dos Anexos Ill e IV, sero verificados os critérios definidos no item 3.3.2 e 

apresentados na Tabela 4, ate o valor mxirno de 16%. 
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Tabela 4: Clculo do Fator de Reduçào a ser aplicado no valor de repasse 

Fator de Redução 
Criterios 

FR 

Gestão patrimonial dos bens da ANA em uso pelo Distrito Federal, atestado pela 
Zero a 4%  

ANA 

Apresentacão de RelatOrio de Gestäo na Câmara Legislativa do Distrito Federal Zero ou 4% 

Elaboracão de piano plurianual de aplicaco dos recursos e apresentacão anual 
Zero ou 4% 

dos gastos realizados para a ANA e CRH  

Desembolso anual dos recursos acumulados transferidos ao Distrito Federal: 

Acima de 50% Zero 

Ate 50% 4% 

Total de Reducão Ate 16% 

3.3.5 0 valor final do repasse de cada parcela (Parcelas 2 a 5) a ser transferida será determinada 

utilizando-se a seguinte formula: 

Vparceia (R$) = Vcertificacao (metas Li a 1.5 + metas 11.2 a 11.5) (R$) X (100 - FR) (%) + Vcertifjcaco meta 11.7 (R$) 

On d e, 

FR(%) = FR+ FRb+FR-  f FRd 

Vcertiricacao metE 11.7(R$) = Valor correspondente aos investimentos distritais (R$) 

Sendo, 
FR (%) o fator de reducão total após verificacão do atendimento dos critérios estabelecidos nas 

alIneas "a" a "d" do item 3.3.2. No primeiro perlodo de avaliaco não será aplicado o fator de reducão; 

e 

VcertiticacEometa11.7(R$) o valor de repasse da ANA em igual parcela aos investimentos distritais, 

limitados aos valores minima de R$ 25.000,00 e máximo de R$ 250.000,00, mediante a certificaço da 

Meta 11.7 (Anexo V) pelo Conselho de Recursos Hidricos do Distrito Federal ou entidade que exercer 

funcão correspondente. 

4. DO INICIO DO PROCEDIMENTO DE CERTIFICAçAO E DA OCORRENCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES 

	

4.1 	0 processo de certificaçao será iniciado no exercIcio em que ocorrer a aprovacão das 

metas pelo Conselho de Recursos Hidricos do Distrito Federal ou pela entidade que exercer 

funço correspondente (PerIodo 1). 

	

4.2 	0 segundo perIodo de certificaçào (PerIodo 2) corresponderá ao exercIcio fiscal da 

aprovacäo das metas ou ao exercIcio subsequente, conforme cronograma dos Quadros de Metas 

(Anexos Ill e IV) aprovados pelo Conselho de Recursos Hidricos do Distrito Federal ou pela 

entidade que exercer funcão correspondente. 

	

4.3 	Ao longo do periodo de certificaç5o, a entidade distrital deverá informar a ANA sabre a 

ocorrência de fatos supervenientes que possam vir a comprometer o alcance das metas 

pactuadas para o perIodo. 

	

4.4 	A ANA, a seu exclusivo critério, poderá desconsiderar para efeito de cálculo d10 
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repasse no perlodo em questão (Vparceia), os pesos atribuldos as metas que foram prejudicadas 

pela ocorrência de fatos supervenientes. Neste caso, o somatório dos pesos das metas (Pmáx) será 

equivalente ao das metas näo prejudicadas. 
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ANEXO II 

VARIAVEIS DE GESTAO E NIVEIS DE EXIGENCIA PARA CERTIFICAcAO DAS METAS DE 
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS EM AMBITO DISTRITAL 

META 11.2 - VARIAVEIS LEGAIS, INSTITUCIONAIS E DE ARTIcuLAcA0 SOCIAL 

	

1.1 	Organizaço Institucional do Sistema de Gestão 

A 0RGANIzAcA0 INSTITUCIONAL E 0 ARRANJO POR MEIO DO QUAL o ESTAD0 EXERCE AS FuNcOEs DE GERENC$AMENTO 

DE RECURSOS HIDRICOS, PODENDO EXISTIR UM ORGAO OU UMA UNIDADE DE ALGUMA SECRETARIA QUE RESPONDE 

PELA c00RDENAcA0 E GESTAO OU UM ORGAO GESTOR ESPECIFICO. E NECESSARIO QUE ESTA 0RGANIzAcA0 DISPONHA 

DE PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO COM COMPETENCIAS SUFICIENTES A UMA SATISFATORA GESTAO DOS 

RECURSOS HIDRICOS, DOTADA DA INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA SEU FUNCIONAMENTO. 

NIvel 1: Não existe 6rea da Administração Püblica atuando na gestão de recursos hIdricos. 

NIvel 2: Existe uma area da Administração PtbIica atuando na gestão de recursos hIdricos, mas 

esta ainda não está estruturada em termos de recursos materials e humanos necessarios ao 

desempenho de suas atribuiçOes. 

Nivel 3: Existe urn organismo gestor razoavelmente estruturado, mas existem problemas de falta 

de recursos materials e humanos e algumas das atribuicoes institucionais ainda não são 

satisfatoriamente desempenhadas. 

NIvel 4: Existe urn organismo gestor estruturado e as atribuiçöes institucionais são 

desempenhadas, embora existam problemas de falta de recursos materials e humanos. 

NIvel 5: Existe urn organismo gestor plenamente estruturado e as atribuiçoes institucionais são 

satisfatoriamente desempenhadas. 

	

1.2 	Gestão de Processos 

A GESTAO DE PROCESSOS REFLETE 0 N1VEL DE INSTITUCIONALIZAcAO DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DO ORGANSMO 

GESTOR. SUA OBSERVANCIA GARANTE ADEQUADO NIVEL DE CONTROLES INTERNOS, IDENTWICAçAO DOS FLUXOS DE 

TRABALHO E SEUS RESPONSAVEIS, CLAREZA DA COMUNICAcAO INSTITUCIONAL E TRANSPARNCIA ACERCA DOS 

TRAMITES OPERACIONAIS E ESTRATEGICOS DA ORGANIZAcAO. 

NIvel 1: 0 organismo gestor não dispöe de processos gerencials e administrativos corn fluxo e 

procedirnentos bern estabelecidos (normas, manuals, rotinas operacionais) para a execução de 

suas atribuiçOes institucionais. 

NIvel 2: 0 organismo gestor dispöe de processos gerenciais e administrativos corn fluxo e 

procedimentos bern estabelecidos (normas, manuals, rotinas operacionais) para a execução de 

algurnas de suas atribuiçöes institucionais. 
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NIvel 3: 0 organismo gestor dispöe de processos gerenciais e administrativos corn fluxo e 

procedimentos bern estabelecidos (normas, rnanuais, rotinas operacionais) para a execucão da 

maioria de suas atribuiçöes institucionais. 

1.3 Arcabouço Legal 

0 ARCABOUO LEGAL E 0 CONJUNTO DE NORMAS (LEI5, DECRETOS, PORTARIAS, DELIBERAçOES, RESOLUcOES ETC.) 

QUE REGULAMENTAM A AcAo DO PODER PUBLICO PARA 0 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS EM AMBITO 

ESTADUAL. DEVE SER ADEQUADO A COMPLEXIDADE DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS 

EXISTENTES. ASSIM, PRESSUPOE-SE QUE A REGULAMENTAcAO DOS INSTRUMENTOS NECESSARIOS DEVE FAZER FRENTE 

AOS DESAFIOS ENFRENTADOS PELO ESTADO, EM CONSONANCIA COM A TIPOLOGIA DE GESTAO ADOTADA. 

NIvel 1: Não existe polItica estadual de recursos hIdricos estabelecida por lei. 

NIvel 2: Ha urn arcabouço basico (polItica estadual de recursos hIdricos estabelecida por lei), mas 

a major parte dos dispositivos legais carecem de regulamentação e/ou atualizaçao. 

NIvel 3: Ha urn arcabouço basico (poiltica estadual de recursos hIdricos estabelecida por lei) e a 

major parte dos dispositivos legais encontrarn-se regularnentados e atualizados. 

NIvel 4: Ha urn arcabouço robusto, corn poiltica estadual de recursos hIdricos estabelecida por 

lei, bern corno a rnaioria dos regulamentos e norrnativos complernentares necessários a 
adequada gestho. 

1.4 Conselho Estadual de Recursos HIdricos 

OS CONSELHOS ESTADUAIS DE RECURSOS HIDRICOS SÃO OS ORGAOS COLEGIADOS SUPERIORES, COM ATRIBUIcOES DE 

CARATER DELIBERATIVO OU CONSULTIVO, NO AMBITO DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HDRICOS DOS ESTADOS. 

NIvel 1: Não existe previso de Conselho no arcabouço legal existente. 

NIvel 2: Existe Conselho previsto em Lei, mas o mesmo ainda no foi constituldo. 

NIvel 3: Existe Conselho constituldo, mas o rnesrno ainda não é rnuito atuante e/ou funciona em 

condiçöes precárias. 

NIvel 4: Existe Conselho constituIdo e atuante na gestão de águas (diversas resolucoes, rnoçöes 

e outras decisöes tomadas) e a mesrno exerce parcialmente as suas atribuiçOes previstas na 

legislação estadual. 

NIvel 5: Existe Conselho constituIdo e atuante na gestão de águas (diversas resoluçöes, rnoçöes 

e outras decisöes tomadas) e o rnesrno exerce plenarnente as suas atribuiçöes previstas na 

legislação estadual, havendo reuniöes periódicas e comparecimento satisfatórios dos seus 

mernbros. 

1.5 	Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados 	 "I) 

OS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS SÃO ORGANISMOS COLEGIADOS DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO 

DE RECURSOS HIDRICOS - SINGREH, COMPOSTOS POR REPRESENTANTES DOS PODERES PUBLICOS, DOS USUARIOS DE 

AGUA E DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA QUE DISCUTEM, NEGOCIAM E DEIJBERAM SOBRE A GESTA LOc L DAS 
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AGUAS, UTILIZANDO-SE DE INSTRUMENTOS DE GESTAO E ESTRATEGIAS DE NEG0cIAcA0, EM FAVOR DA PRoMocAo DOS 

USOS MULTIPLOS DA AGUA DE MANEIRA SUSTENTAVEL. A CONCEPcAO DOS COMITS COMO ENTES DE NATUREZA 

POLITICA, INTEGRANTES DO SINGREH NA ESFERA DA BACIA HIDROGRAFICA, BEM COMO 0 ROL DE COMPETENCIAS 

LEGAIS, CONSULTIVAS OU DELIBERATIVAS, QUE ORIENTAM SUA ATUAcAO, COADUNAM-SE COM OS FUNDAMENTOS DA 

DESCENTRALIZAcAO E DA PARTIcIPAcA0 PUBLICA PRECONIZADOS PELA POLITICA NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS. 

NIvel 1: Não existem comitês estaduais de bacias instalados nem organismos colegiados de 

recursos hIdricos (associacoes de usurios, associaçöes de acudes ou similares). 

NIvel 2: Existem comitês estaduais de bacias e/ou organismos colegiados de recursos hIdricos 

(associacöes de usurios, comissöes de acudes ou similares), mas estes não foram instalados ou 

nao funcionam de forma adequada. 

NIvel 3: Existem comitês estaduais e/ou organismos colegiados de recursos hIdricos (associacöes 

de usurios, comissöes de açudes ou similares) instalados, mas a maioria no funciona de forma 

adequada. 

NIvel 4: Existem comitês estaduais e/ou organismos colegiados de recursos hIdricos (associaçoes 

de usuários, comissôes de açudes ou similares) instalados e a maioria funciona de forma 

adequada. 

1.6 	Agendas de Agua ou de Bacia ou Similares 

As AGENCIAS DE AGUA OU DE BACIA OU ENTIDADES QUE EXERCEM FUNcOES SIMILARES SÃO ENTES INTEGRANTES DO 

SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS, COM vuNcOEs DE APOIOTECNICO E ADMINISTRATIVO 

AOS RESPECTIVOS COMITS DE BACIAS HIDROGRARCAS. 

NIvel 1: Não existem agências de 6gua ou de bacia ou similares exercendo quaisquer funcöes 

junto aos respectivos comitês de bacia ou organismos colegiados, previstas na Iegislacão. 

NIvel 2: Ha agendas de água ou de bacia ou similares exercendo funço de secretaria executiva 

dos respectivos comitês de bacia ou organismos colegiados instalados, em algumas bacias 

hidrogrMicas. 

NIvel 3: Ha agências de água ou de bacia ou similares exercendo função de secretaria executiva 

dos respectivos comitês de bacia ou organismos colegiados instalados, na maioria das bacias 

hidrograficas. 

NIvel 4: Ha agendas de água ou de bacia ou similares exercendo plenamente as funçöes previstas 

na legislação, em algumas bacias hidrogrMicas. 

NIvel 5: H6 agências de égua ou de bacia ou similares exercendo plenamente as funçöes previstas 

na legislação, na maioria das bacias hidrográficas. 	 ( 
1.7 	Comunicaco Social e Difusão de lnformaçôes 

A coMuNlcAcÃo SOCIAL BUSCA DESENVOLVER E MANTER FERRAMENTAS, CANAlS E AcOES DE COMUNICAcA0 PARA 05 

PUBLICOS INTERNO E EXTERNO, DE FORMA A GARANTIR INF0RMAcOE5 DE FACIL ACESSO E COMPREENSAO SOBRE AS 

AcOEs EXECUTADAS PARA IMPLEMENTAR OS INSTRUMENTOS DE GESTAO E SEUS RESPECTIVOS RESULTADOS, 0 

MONITORAMENTO E A CONJUNTURA DOS RECURSOS HIDRICOS E SER CAPAZ DE AUMENTAR A TRANSP 1q 
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SETOR, BEM COMO 0 CONHECIMENTO, INTERESSE E ENGAJAMENTO DE TODA A SOCIEDADE SOBRE A GESTAO DE 

RECURSOS HDRICOS. 

NIvel 1: Näo ha ou existem poucas acôes de comunicaço social e difusão de informacoes em 

temas afetos a gestão de recursos hIdricos. 

NIvel 2: Existem algumas açöes de comunicacão social e difusão de informaçoes em temas afetos 

a gestão de recursos hIdricos, mas säo insuficientes e/ou faita base técnica profissional e/ou 

pianejamento para essas açöes. 

NIvei 3: Existem diversas açöes de comunicacào social e difusão de informacOes em temas afetos 

a gestão de recursos hIdricos, realizadas a partir de uma base técnica profissional e de um 

pianejamento adequado. 

1.8 Capacitacâo 

SEGUNDO A RESOLUcAO CNRH NQ 98/2009, 0 DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES EM GESTAO INTEGRADA DE 

RECURSOS HIDRICOS CONSISTE EM PROCESSOS FORMATIVOS QUE CONTRIBUEM PARA A AMPLIAcA0 DE 

CONHECIMENTOS E COMPETENCIAS DE INDIVIDUOS E GRUPOS SOCIAIS, CONTRIBUINDO PARA A QuALIFIcAcA0 DAS 

INSTITUIcOES DO SINGREH, PARA A GESTAO INTEGRADA DOS RECURSOS HIDRICOS E PARA A ,MPLEMENTAcAO DA 

POLITICA NACIONAL DE RECURSOS HIDRIcOs. 

SEGUNDO 0 DECRETO FEDERAL N2 5.707/2006, A GESTAO POR COMPETNcIAS E DEFINIDA COMO "GESTAO DA 

CAPACITAcAO ORIENTADA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO CONJUNTO DE CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES 

NECESSARIAS AO DESEMPENHO DAS FUNCOES DOS SERVIDORES, VISANDO AO ALCANCE DOS OBJETIVOS DA 

INSTITUICAO”. 

NIvei 1: Não existe piano de capacitaçao em âmbito estadual para temas afetos a gestho de 

recursos hIdricos, implementado de modo contInuo e baseado em mapeamento por 

competências. 

NIvei 2: Existe piano de capacitaçao em âmbito estadual para temas afetos a gestão de recursos 

hIdricos, mas não é urn piano devidamente formalizado, nem impiementado de modo contInuo 

e baseado em mapeamento por cornpetências. 

NIvei 3: Existe piano de capacitação em âmbito estadual para ternas afetos a gestao de recursos 

hIdricos, devidamente formalizado e impiementado de modo contInuo, baseado em 

mapeamento por competências. 

NIvei 4: Existe piano de capacitaçao em âmbito estadual para temas afetos a gestão de recursos 

hIdricos, baseado em mapeamento por competências, devidamente formalizado e 

impiementado, de modo contInuo, por um setor com atribuiçöes especIficas de planejamento e 

coordenacão de atividades de capacitação em recursos hIdricos. 

1.9 	Articuiaçâo corn Setores Usuários e Transversais 

VARIAVEL QUE MEDE 0 GRAU DE ARTIcuLAcA0 DO ORGANISMO GESTOR COM OS SETORES USUARIOS (IRRIGACA0, 

INDUSTRIA, ABASTECIMENTO HUMANO, GERAcA0 HIDROELETRICA, PECUARIA) E COM SETORES TRANSVERSAIS COMO 

MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, TRANSPORTES, SAUDE E EDUCAcAO, DENTRE OUTROS. 
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NIvei 1: Não ha articuiação do poder püblico corn os setores usuarios e transversais. 

NIvei 2: H6 articulação do poder püblico corn os setores usuarios e transversais, mas restrita as 

atividades realizadas no ãrnbito do Conseiho Estadual, dos Comitês e de outros organismos 

colegiados de recursos hIdricos (associaco de usuários, cornissöes de acudes ou sirnilares). 

NIvei 3: Ha articuiação do poder pübiico corn os setores usuários e transversais, não restrita as 

atividades realizadas no ârnbito do Conseiho Estadual, dos Cornitês e de outros organismos 

colegiados de recursos hIdricos (associacôes de usuários, cornissôes de açudes ou similares). 

NIvei 4: Ha processo consolidado de articuiacao do poder pibIico corn os setores usuários e 

transversais (parcerias, acordos de cooperaçào, convênios ou outros instrumentos). 

META 11.3 - VARIAVEIS DE PLANEJAMENTO 

3.1 Baianço HIdrico 

RELAcAO ENTRE AS DEMANDAS HIDRICAS/USOS DA AGUA E AS DISPONIBILIDADES HIDRICAS (SUPERFICIAL E 

SUBTERRANEA). COM ESTA RELAcA0 E POSSIVEL IDENTIFICAR AREAS COM CRITICIDADE EM RELAcA0 A QUANTIDADE DE 

AGUA DISPONIVEL. 

NIvel 1: Não ha urn conhecirnento adequado da relacào entre as demandas e disponibiiidades 

hIdricas sob domInio estaduai (águas superficiais e subterrâneas). 

NIvel 2: Ha urn conhecirnento adequado da reiação entre as demandas e disponibiiidades 

hIdricas sob dornIrno estadual (águas superficiais e/ou subterrâneas) em aigumas areas, por rneio 

de estudos especIficos ou pianos de recursos hIdricos. 

NIvel 3: Ha urn conhecirnento adequado da reiaçao entre as demandas e disponibiiidades 

hIdricas sob dornInio estadual (águas superficiais e/ou subterrâneas) em todo o território, por 

rneio de estudos especIficos ou pianos de recursos hIdricos e h6 estudos que promovern o 

aprimorarnento do conhecimento sobre as dernandas e disponibiiidades hIdricas das águas 

subterrâneas. 

NIvei 4: Ha urn conhecirnento adequado da reiaço entre as demandas e disponibilidades 

hIdricas sob dornInio estaduai (águas superficiais e subterrâneas) em todo o território, por meio 

de estudos especIficos ou pianos de recursos hIdricos. 

3.2 Divisão Hidrográfica 

A DIVISAO HIDROGRAFICA E BASEADA EM INF0RMAcOES PRECISAS DE RELEVO E FORNECE A DELIMITAçA0 DAS 

UNIDADES DE GESTAO E PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS EM AMBITO ESTADUAL. 

NIvei 1: Ha urna proposta de diviso hidrografica, mas a rnesma nao encontra-se em escala 

adequada e não é reconhecida. 

NIvei 2: H6 urna proposta de divisão hidrografica em escaia adequada, mas no formalmente 

estabeiecida (por Lei, por Decreto ou por Resoiuço do Conseiho Estadual). 
-- 
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NIvel 3: Ha uma diviso hidrografica em escala adequada e formalmente estabelecida (por Lei, 

por Decreto ou por ResoIuço da Canseiha Estadual). 

NIvel 4: H6 uma diviso hidragráfica em escaa adequada e farmalmente estabelecida (por Lei, 

por Decreto au por Resaluçäa da Canseiha Estadual), utilizada coma unidade de gestàa pela area 

de recursas hIdricas e ambiental. 

3.3 Planejamento Estratégico 

o PLANEJAMENTO E UM PROCESSO COMPOSTO DE MOMENTOS - ESTRATEGICO, TATICO E OPERACIONAL - QUE 

INTERAGEM ENTRE SI E SE REPETEM CONTINUAMENTE E NAO carvia UM CONJUNTO DE FASES ESTANQUES QUE SE 

SUCEDEM CRONOLOGICAMENTE. 

ESTRATEGIc0: ENVOLVE A DEFINIçAO DO RUMO A SER SEGUIDO PELA 0RGANIzAcAO, COM OBJETIVOS E METASA SEREM 

ALCANADOS NUM DETERMINADO PERIODO E ENVOLVIMENTO DA DIREcAO. 

TATICO-OPERACIONAL: ENVOLVE a DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, ACOES E ATIVIDADES 

NECESSARIAS PARA IMPLEMENTAR OS PROGRAMAS E PROJETOS E ATINGIR OS OBJETIVOS E METAS. 

NIveI 1: Não ha urn planejamento para orientar as acöes da Administração Pibiica (Secretaria 

e/au Organismo Gestar) na gestàa de recursas hIdricas. 

NIvel 2: Ha urn planejamento tática-aperacianal para orientar as açOes da Administraça Pübiica 

(Secretaria e/au Organismo Gestar) na gesta de recursas hIdricas. 

NIvel 3: H6 urn planejamento tática-aperacianaI e estratégica apravada para orientar as açöes 

da Administração Pübiica (Secretaria e/ou Organismo Gestor) na gestãa de recursas hIdricos, rnas 

ainda ha necessidade de criar e/au aprimorar as instrurnentas e condiçoes para sua efetiva 

impIementaço (indicadares, metas, monitaramento, agendas propasitivas cam as setares 

usuárias e/au transversais). 

NIvel 4: Hj urn planejamento tatico-operacianal e estratégica aprovada para orientar as acöes 

da Adrninistraça Pibiica (Secretaria e/au Organismo Gestar) na gestha de recursas hIdricas, 

conternplanda as instrumentas e as candicöes para sua efetiva impiementação (indicadares, 

metas, manitaramenta, agendas prapasitivas cam as setares usuarios e/au transversais). 

3.4 Piano Estadual de Recursos HIdricos 

Os PLANOS ESTADUAIS DE RECURSOS HIDRICOS (PERH) SÃO PLANOS DIRETORES DE LONGO PRAZO, COM HORIZONTE 

DE PLANEJAMENTO COMPATIVEL COM 0 PER1000 DE IMPL.ANTAcA0 DE SEUS PROGRAMAS E PROJETOS E, EM GERAL, 

CONTEMPLAM 0 DIAGNOSTICO DA S1UAcAO DOS RECURSOS HIDRICOS; 0 BALANO ENTRE DISPONIBILIDADES E 

DEMANDAS FUTURAS DOS RECURSOS HDRICOS, EM QUANTIDADE E QUALIDADE, COM IDENTIFICAcAO DE CONFLITOS 

POTENCIAIS; PRIORIDADES, DIRETRIZES E CRITERIOS PARA DIREITO DE USOS E COBRANA DE RECURSOS HIDRICOS; ALEM 

DE PIANOS DE AcAO DE CURTO, MEDIO E LONGO PRAZOS, BASEADOS EM CENARIOS, PARA ATENDIMENTO DAS METAS 

PRE VISTAS. 

NIvei 1: Não existe Piano Estadual de Recursos HIdricos. 

NIvel 2: Não existe Piano Estadual de Recursos HIdricos, rnas existem aiguns estudos que 

permitem algum nIvei de planejamento em âmbito estadual. 
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NIvei 3: Existe Piano Estaduai de Recursos HIdricos, mas ha necessidade de atuaiizaçOes e 

revisöes ou sua impiementação e incipiente (ate 10% de açöes impiementadas). 

NIvel 4: Existe Piano Estadual de Recursos HIdricos vigente, mas o grau de impiementaco é 

insatisfatório (de 10% ate 30% de açöes impiementadas). 

NIvel 5: Existe Piano Estaduai de Recursos HIdricos vigente e o mesmo vem sendo impiementado 

(mais de 30% de acöes implementadas). 

3.5 Pianos de Bacias 

Os PLANOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS SÃO PLANOS DIRETORES, DE NATUREZA ESTRATEGICA E OPERACIONAL, QUE TEM 

POR FINALIDADE FUNDAMENTAR E ORIENTAR A IMPLEMENTAcÃ0 DA POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS H(DRICOS, 

COMPATIBILIZANDO OS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO USO DAS AGUAS, DE MODO A ASSEGURAR AS 

METAS E OS USOS NELES PREVISTOS E GARANTIR OS USOS MÜLTIPLOS DE FORMA RACIONAL E SUSTENTAVEL, NA AREA 

DA BACIA OU UNIDADE DE GESTAO HIDROGRAFICA CONSIDERADA. EM GERAL, 0 PLANO DE BACIA, INSTRUMENTO DAS 

POLITICAS ESTADUAIS DE RECURSOS HIDRICOS, E APROVADO PELO RESPECTIVO COMITE DE BACIA, 0 QUE LHE CONFERE 

CARATER PARTICIPATIVO NA SUA ELABORAcAO. 

NIvei 1: No existem pianos de bacia vigentes. 

NIvei 2: Pianos de bacia vigentes em ate 50% das unidades de gestão hidrográfica. 

NIvei 3: Pianos de bacia vigentes entre 50% e 75% das unidades de gestão hidrograficas. 

NIvei 4: Pianos de bacia vigentes em mais de 75% das unidades de gestäo hidrográfica. 

3.6 Enquadramento 

O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA E 0 ESTABELECIMENTO DO NIVEL DE QUALIDADE A SER ALCANADO OU 

MANTIDO EM UM SEGMENTO DE CORPO D'AGUA AO LONGO DO TEMPO. MAI5 QUE UMA SIMPLES cLAssIFIcAcAo, o 

ENQUADRAMENTO DEVE SER VISTO COMO UM INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO, POIS DEVE ESTAR BASEADO NAO 

NECESSARIAMENTE NA coNDIcÃo ATUAL DO CORPO D'AGUA, MAS NOS NIVEIS DE QUALIDADE QUE DEVERIAM POSSUIR 

OU SER MANTIDOS NO CORPO D'AGUA PARA ATENDER As NECESSIDADES ESTABELECIDAS PELA SOCIEDADE. (PORTAL 

PNQA/ANA) 

NIvei 1: Não existem corpos hIdricos superficiais ou subterrâneos enquadrados nos termos das 

Resoiucöes CONAMA nos  357/2005 e 396/2008, nem estudos ou propostas para enquadramento 

das águas subterrâneas ou superficiais de domInio estadual. 

NIvei 2: Não existem corpos hIdricos superficiais ou subterrâneos enquadrados nos termos das 

Resoiuçöes CONAMA n°5  357/2005 e 396/2008, mas existem aiguns estudos ou propostas para 

enquadramento das aguas subterrâneas ou superficiais de domInio estaduai. 

NIvei 3: Existem alguns corpos hIdricos superficiais ou subterrâneos enquadrados, 

respectivamente, nos termos das Resoiuçöes CONAMA ns  357/2005 e 396/2008. 

NIvei 4: Maioria dos corpos hIdricos superficiais ou subterrâneos já foram enquadrados 

respectivamente nos termos das Resoluçöes CONAMA n°5  357/2005 e 396/2008. 

3.7 Estudos Especiais de Gestão 
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SÃO LEVANTAMENTOS REALIZADOS PARA TEMAS ESPECIFICOS DE INTERESSE DA GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS, TAIS 

COMO, ESTUDOS HIDROGEOLOGICOS, ESTUDOS HIDROLOGICOS DE PEQUENAS 8ACIAS OU EM BACIAS COM POUCOS 

DADOS, ESTUDOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS EM REGIOES ESTUARINAS, RISCOS DE INuNDAcÃ0, AREAS UMIDAS, 

SITuAcA0 DAS NASCENTES, ASPECTOS REFERENTES A SEGURANCA HIDRICA PRINCIPALMENTE NO SEMIARIDO E EM 

REGIOES METROPOLITANAS, AvALIAcÃ0 DA QUALIDADE DA AGUA, REUSO DA AGUA ETC. 

NIvel 1: Não existem estudos especiais de interesse da gestäo estadual de recursos hIdricos. 

NIvel 2: Existem estudos especiais para alguns temas de interesse da gestão em determinadas 

regiOes ou bacias hidrográficas, mas estão desatualizados ou são ainda insuficientes para orientar 

as açöes de gestão nos aspectos por ele abordados. 

NIvel 3: Existem estudos especiais para alguns temas de interesse da gestão em determinadas 

regiôes ou bacias hidrogrMicas, e esses estudos estão atualizados e são suficientes para orientar 

as acOes de gestão nos aspectos por ele abordados. 

NIvel 4: Existem estudos especiais para diversos temas de interesse da gestão em determinadas 

regiöes ou bacias hidrográficas, e esses estudos estão atualizados e são suficientes para orientar 

as acOes de gestão nos aspectos por ele abordados. 

META 11.3 - VARIAVEIS DE INF0RMAcA0 E SUPORTE 

3.1 	Base Cartográfica 

A BASE CARTOGRAFICA PARA A GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS DEVE SER EM FORMATO DIGITAL, EM ESCALA 

ADEQUADA PARA PERMITIR A vISuALIzAcÃo DOS CORPOS HIDRICOS, TIPOS DE SOLO, AQU1FEROS, vEGETAcÃ0, 

USUARIOS, USOS E INTERFERNCIAS DE RECURSOS H1DRICOS E POSSIBILITAR ANALISES ESPACIAIS PARA DIAGNOSTICOS E 

PROGNOSTICOS DA SITUAcÃO DOS RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO. PARA TANTO, DEVE CONTAR, DENTRE OUTRAS: 

COM UMA REPRESENTAcAO DA HIDROGRAFIA EM REDE UNIFILAR ORIENTADA E TOPOLOGICAMENTE CONSISTENTE; COM 

UMA REPRESENTAcAO DAS MICROBACIAS DE DRENAGEM POR TRECHO (SEGMENTO DE CURSO D'AGUA ENTRE 

CONFLUENCIAS/VERTICES) DA REDE HIDROGRAFICA, PREFERENCIALMENTE DERIVADA DE MODELO DIGITAL DE 

TERRENO E CODIFICADA PELO MET000 OTTO PFAFSTETTER; COM REPRESENTAçAO VETORIAL DOS RECURSOS 

HIDROGEOLOGICOS, MAPEAMENTO DOS AQUIFEROS E USOS DE AGUAS SUBTERRANEAS; E COM REPRESENTAçAO 

VETORIAL DOS POLIGONOS DAS MASSAS D'AGUA (LAGos, RESERVATORIOS ETC.). 

NIvel 1: Não existe uma area especIfica própria, responsavel pelo processamento de dados 

georreferenciados e capaz de realizar analise do contexto geogrMico para gestão de recursos 

hIdricos. 

NIvel 2: Existe uma area especIfica própria, responsável pelo processamento de dados 

georreferenciados e capaz de realizar analise do contexto geografico para gestão de recursos 

hIdricos, a qual dispöe de uma base digital em formato matricial da cartografia sistemática 

(escalas de 1:1. 000.000 ate 1:25.000) produzida pelo IBGE ou DSG. 

NIvel 3: Além dos requisitos estabelecidos no NIvel 2, dispöe ainda de uma base digital em 

formato vetorial para a gestão de recursos hIdricos, proveniente da vetorização da cartografia 

sistemática produzida pelo IBGE ou DSG, em escala de 1:250.000 ou maior, em bacias crIticas do 

estado. 
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NIvel 4: Além dos requisitos estabelecidos no NIvel 3, dispöe de acervo recente de mapas da 

cartografia sistemtica e/ou imagens de sensores remotos aerotransportados ou orbitais (data 

de mapeamento ou de geraço das imagens ate dois anos* anteriores, inclusive), que permitem 

atualizar a geometria e os temas da base digital em formato vetorial do nIvel precedente, para 

gestäo de recursos hIdricos. 

NIvel 5: Além dos requisitos estabelecidos no NIvel 4, dispöe de acervo recente de mapas 

cadastrais e/ou imagens de alta resoluço de sensores remotos aerotransportados ou orbitais 

(data de mapeamento ou de geraço das imagens ate dois anos* anteriores, inclusive), que 

permitem atualizar a geometria e as temas da base digital em formato vetorial do nIvel 

precedente, para gestào de recursos hIdricos, em escalas maiores que 1:25.000. 

3.2 Cadastro de Usuários, Usos e lnterferências 

o CADASTRO DE RECURSOS HIDRICOS REFERE-SE AO CONJUNTO DE DADOS E INF0RMAcOEs SOBRE USUARIOS, USOS E 

INTERFERENCIAS NOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRANEOS, DECORRENTES DE QUAISQUER ATIVIDADES 

OU INTERvENcOEs QUE ALTEREM 0 REGIME, A QUANTIDADE E QUALIDADE DE UM CORPO HIDRICO, TENDO COMO 

OBJETIVO 0 CONHECIMENTO DA DEMANDA PELO USO DA AGuA PARA DAR SUPORTE A IMPLEMENTAcA0 DOS 

INSTRUMENTOS DA POLITICA DE RECURSOS HIDRICOS E A FlscAuzAcAo DOS USOS E INTERFERENCIAS NOS RECURSOS 

HIDRICOS. 

NIvel 1: Não existe cadastro de usurios, usos e interferências. 

NIvel 2: Existe cadastro de usurios, usos e interferências para ate 50% da demanda estimada. 

NIvel 3: Existe cadastro de usuários, usos e interferências para mais de 50% da demanda 

esti mad a. 

3.3 Monitoramento Hidrometeorológico 

0 MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO CONSISTE DE INSTALAcAO, 0PERAcA0 E MANUTENcAO DE REDE DE 

COLETA DE DADOS HIDROLOGICOS (FLuvI0METRIc0S) F METEOROLOGICOS (PLuvI0METRIc0, TEMPERATURA, 

EVAPORACAO ETC.) COM DENSIDADE ESPACIAL £ PERIODICIDADE DE MEDIcOES ADEQUADAS A DETERMINAcA0 DE 

DISPONIBILIDADES HDRICAS PARA A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS. 

NIvel 1: Nào existem redes pluviométricas e fluviométricas operadas em âmbito estadual, 

prOprias ou mistas (operadas em articulação corn ANA/CPRM), a não ser aquelas operadas pelos 

setores usuários. 

NIvel 2: No existem redes pluviométricas e fluviométricas operadas em ârnbito estadual, 

próprias ou mistas (operadas em articulaço corn ANA/CPRM), mas h6 urn planejamento para 

irnplantaçào das mesmas. 

NIvel 3: Existem redes pluviométricas e/ou fluviométricas operadas em âmbito estadual, 

próprias ou mistas, mas não ha urn planejamento para implantaçäo, ampliaço e modernizaçäo 

dessas redes. 
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NIvel 4: Existern redes pluviométricas e fluviométricas operadas em âmbito estadual, prOprias 

ou mistas, bern corno urn planejarnento para implantação, ampIiaco e rnodernização dessas 

redes, mas a cobertura é inferior a 50% da rede planejada. 

NIvel 5: Existem redes pluviométricas e fluviométricas operadas em âmbito estadual, próprias 

ou mistas, bern corno urn planejarnento para impIantaço, ampliaç5o e modernizaço dessas 

redes, e a cobertura é igual ou superior a 50% da rede planejada. 

	

3.4 	Monitoramento de Qualidade de Agua 

MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE AGUA ACOMPANHA AS ALTERAcOE5 NAS CARACTERISTICAS FISICAS, QU IMICAS 

E BIOLOGICAS DA AGUA DECORRENTES DE ATIVIDADES ANTROPICAS E DE FENOMENOS NATURAlS. E FUNDAMENTAL 

QUE, ASSOCIADO A ESTE MONITORAMENTO, SEJA FEITA A DETERMINAcA0 DA DESCARGA LIQUIDA, DE FORMA A 

DETERMINAR A CARGA DE POLUENTES AFLUENTE. 

NIvel 1: Não existe rede de qualidade de água mantida em ârnbito estadual corn objetivo de 

avaliação de tendéncias, mas somente redes especIficas operadas pelos setores usurios e 

ernpreendirnentos licenciados (saneamento, indüstria, energia e outros); 

NIvel 2: Existe urna rede de qualidade de 6gua mantida em âmbito estadual corn objetivo de 

avaiação de tendência, mas reponde por menos de 15% dos pontos previstos na Rede Nacional 

de Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais (RNQA) em operação conforme diretrizes 

e procedimentos estabelecidos pelo Programa de EstIrnulo a Divulgação de Dados de Qualidade 

de Agua (QUALIAGUA) e Os dados gerados disponibilizados ao SNIRH. 

NIvel 3: Existe urna rede de qualidade de 6gua mantida em âmbito estadual corn objetivo de 

avaliaçao de tendéncia, corn pelo menos 30% dos pontos previstos na Rede Nacional de 

Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais (RNQA) em operaco conforme diretrizes e 

procedirnentos estabelecidos pelo Programa de EstImulo a Divulgacào de Dados de Qualidade de 

Agua (QUALIAGUA) e Os dados gerados disponibilizados ao SNIRH. 

NIvel 4: Existe uma rede de qualidade de 6gua mantida em âmbito estadual corn objetivo de 

avaliação de tendência, corn pelo menos 50% dos pontos previstos na Rede Nacional de 

Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais (RNQA) em operação conforme diretrizes e 

procedirnentos estabelecidos pelo Programa de EstImulo a Divulgação de Dados de Qualidade de 

Agua (QUALIAGUA) e Os dados gerados disponibilizados ao SNIRH. 

	

3.5 	Sistema de Informacôes 

SISTEMA DE INF0RMAc5Es SOBRE RECURSOS HIDRICOS CONTEMPLA A AQUISIcA0 E MANUTENcA0 DE INFORMAcOES 

HIDROLOGICAS QUALI-QUANTITATIVAS, INCLUINDO DADOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS, CADASTROS DE USOS E 

USUARIOS, OUTORGAS CONCEDIDAS, COBRANcA, DENTRE OUTRAS, DEVIDAMENTE ORGANIZADAS, ATUALIZADAS, 

SISTEMATIZADAS, VALIDADAS E INTEGRADAS EM BANCO DE DADOS, ALEM DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS QUE 

PERMITAM ACESSA-LAS E ANALISA-LAS EM SEU CONJUNTO, DE FORMA A PERMITIR SUA uTILlzAcAo NOS PROCESSOS 

GERENCIAIS E DE REGULAcA0 DO USO DA AGUA, ALEM DO ACOMPANHAMENTO PELA SOCIEDADE. 

NIveI 1: Nao existem informaçöes sobre recursos hIdricos organizadas, atualizadas e 

sisternatizadas em base de dados, nem existem ferramentas computacionais que. pe,rrn.tam 
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acess-Ias e analisá-Ias em seu conjunto, de forma a permitir sua utiIizaço nos processos 

gerenciais e de regulação do uso da 6gua. 

NIvel 2: Existem informacOes sobre disponibilidade e demanda de recursos hIdricos organizadas, 

atualizadas e sistematizadas em base de dados, mas no existem ferramentas computacionais 

que permitam acessá-Ias e anaIis-Ias em seu conjunto, de forma a permitir sua utilizaçao nos 

processos gerenciais e de reguIaço do uso da 6gua. 

NIvel 3: Existem informacöes sobre disponibilidade e dernanda de recursos hIdricos organizadas, 

atualizadas e sistematizadas em base de dados, bern como ferramentas computacionais que 

permitam acess-Ias e anaIis-Ias em seu conjunto, de forma a permitir sua utilizaço nos 

processos gerenciais e de reguIaco do uso da 6gua, bern como seu acompanhamento pela 

sociedade. 

NIvel 4: Existe processo permanente de aquisico e manutençào de informaçöes hidrográficas e 

hidrológicas quali-quantitativas (incluindo outras como, monitoramento, cadastro de usos e 

usuários, outorgas, cobranca, IegisIaco e normas pertinentes, etc.), organizadas, atualizadas, 

sistematizadas, validadas e integradas em banco de dados corporativo, bern como ferramentas 

computacionais que permitam acessá-Ias e anaIis-Ias em seu conjunto, de forma a permitir sua 

utilização nos processos gerenciais e de reguIaco do uso da água, além do acompanhamento 

pela sociedade. 

3.6 	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

A PESQUISA, 0 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INovAcAo (PDI) NA GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS CONSISTEM 

NO DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS OU PROCEDIMENTOS TECNICOS QUE VISEM SUPERAR PROBLEMAS INTERNOS 

DOS ORGANISMOS GESTORES DE RECURSOS HiDRCOS NO SENTIDO DE, POR EXEMPLO, AGILIZAR SEUS PROCESSOS 

INTERNOS, PROMOVER MELHOR ARTCULACAO COM SETORES USUAROS, FACUJTAR A REGuLARIzAcAO DE USUARIOS, 

MELHORAR ASATIVIDADES DE MONITORAMENTO E ANALISE DE DADOS E INFORMAcOES EM RECURSOS HIDRICOS, ENTRE 

OUTRAS. 

NIvel 1: No existe qualquer acão ou uma polItica permanente de PDI, financiada e/ou 

promovida no âmbito do sistema estadual de gerenciamento de recursos hidricos, voltada a 
pesquisa aplicada e ao desenvolvimento tecnológico que resulte em inovação para o 

aperfeicoamento das atividades realizadas pelo organismo gestor. 

NIvel 2: Existem algumas açöes financiadas e/ou promovidas no âmbito do sistema estadual de 

gerenciamento de recursos hIdricos, voltadas a pesquisa aplicada e ao desenvolviment 

tecnolOgico que resultam em inovação para o aperfeiçoamento das atividades realizadas pel 

organismo gestor, mas essas não fazem parte de uma polItica permanente de PDI e os resultados 

nao sao internalizados no cotidiano do órgao. 

NIvel 3: Existem acôes financiadas e/ou promovidas no âmbito do sistema estadual de 

gerenciamento de recursos hIdricos, voltadas a pesquisa aplicada e ao desenvolvimento 

tecnológico que resultam em inovaçao para o aperfeiçoamento das atividades realizadas pelo 

organismo gestor, as quais fazem parte de uma polItica permanente de PDI, mas os resultados 

ainda nao sao internalizados no cotidiano do orgo 
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NIvel 4: Existem açOes derivadas de uma polItica permanente de PDI, financiadas e/ou 

promovidas no âmbito do sistema estadual de gerenciamento de recursos hIdricos, voltadas a 
pesquisa aplicada e ao desenvolvimento tecnológico que resultam em inovacão para o 

aperfeiçoamento das atividades realizadas pelo organismo gestor, sendo os resultados 

internalizados no cotidiano do órgão. 

	

3.7 	Modelos e Sistemas de Suporte a Decisão 

FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA sIsTEMATIzAcA0 DOS PROCEDIMENTOS DE ANALISE TECNCA NECESSARIOS AO 

CUMPRIMENTO DE ATRIBuIcOES DO ORGAO GESTOR, AJUSTADAS A REALIDADE TECNICO-INSTITUCIONAL. 

NIvel 1: No existem sistemas e/ou modelos de suporte decisão operacionais em âmbito 

estadual. 

NIvel 2: Existem sistemas e/ou modelos de suporte a decisão operacionais em âmbito estadual, 

mas sua utilização é ainda relativamente limitada. 

NIvel 3: Existem sistemas e/ou modelos de suporte a decisão operacionais em âmbito estadual, 

os quais estão devidamente integrados as rotinas operacionais e/ou aos processos gerenciais e 

finalIsticos (planejamento, outorga, cobrança etc.). 

	

3.8 	Gestão de Eventos CrIticos 

ESTA VARIAVEL DESCREVE 0 QUAO PREPARADO ESTA 0 ORGAO GESTOR ESTADUAL PARA ACOMPANHAR, PREVEMR E/OU 

MINIMIZAR OS EFEITOS DE EVENTOS 1-IIDROL613ICOS CRITICOS (sEcAs E INuNDAcOEs), INCLUINDO SUA CAPACIDADE DE 

ARTIcuLAcA0 COM AS INsTANcIAs/INsmuIcOE5T0MAD0RAs DE DECISAO. 

NIvel 1: Não h6 qualquer infraestrutura e/ou procedirnentos instituIdos para gestão de eventos 

crIticos. 

NIvel 2: Ha infraestrutura e procedirnentos instituIdos para gestho de eventos crIticos, mas ainda 

nao ha planejamento e execuço de açöes de prevençao e mitigacao dos efeitos de eventos 

hidrológicos extrernos. 

NIveI 3: H6 infraestrutura e procedirnentos instituldos para gestão de eventos crIticos, bern como 

planejamento e execuçao de açöes de prevenço e rnitigaco dos efeitos de eventos hidrológicos 

extremos, existindo, contudo, necessidade de malor articulaçao entre os atores e integracão 

federativa para impIementaço dessas açôes. 

NIvel 4: H6 infraestrutura e procedirnentos instituldos para gestão de eventos crIticos, bern como 

planejamento e execucão de acöes de prevenção e rnitigação dos efeitos de eventos hidrológicos 

extrernos, existindo, contudo, necessidade de rnaior articulação entre os atores e integraçäo 

federativa para irnpIernentaço dessas açôes. 

META 11.3 - VARIAVEIS OPERACIONAIS 

4.1. Outorga de Direito de Uso dos Recursos HIdricos 

INSTRUMENTO DE COMANDO E CONTROLE QUE ASSEGURA AO USUARIO A GARANTIA DE ACESSO A AGUA. 
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NIvel 1: No ha ainda emissão de outorga de direito de recursos hIdricos para captaço de água 

ou para lançamento de efluentes. 

NIvel 2: H6 emissão de outorga de direito de recursos hIdricos para captacäo de água, tendo sido 

outorgados ate 50% da demanda estimada. 

NIvel 3: Ha emissão de outorga de direito de recursos hIdricos para captaço de água, tendo sido 

outorgados mais de 50% da demanda estimada. 

NIvel 4: Ha emissào de outorga de direito de recursos hIdricos para captaço de água e para 

Iançamento de efluentes, tendo sido outorgados mais de 50% da demanda estimada. 

4.2. Fiscalizacão 

As ATIVIDADES DE FIscALIzAcAo DE USOS DE RECURSOS HIDRICOS TM COMO OBJETIVOS PRINCIPAlS A vERIFIcAcA0 

DO CUMPRIMENTO DE TERMOS E CONDICOES PREVISTOS NAS OUTORGAS, A IDENTIFICAcAO E AUTUAcAO DE USUARIOS 

IRREGULARES E A GARANTIA DOS USOS MULTIPLOS DAS AGUAS, BUSCANDO ASSIM, DIRIMIR CONFLITOS PELA UTILIZAcAO 

DA AGUA. Possul CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO/REPRESSIVO, VISANDO AO CUMPRIMENTO DA LEGIsLAcA0 

PELOS USUARIOS, E EDUCATIVO PARA INFORMAR AOS MESMOS SOBRE OS PRECEITOS LEGAIS E OS PROCEDIMENTOS 

ADM INISTRATIVOS PARA SUA REGuLARIzAcA0. 

NIvel 1: Não ha qualquer tipo de fiscalizacào dos usuários de recursos hIdricos. 

NIvel 2: Ha fiscalizaçào dos usuários de recursos hIdricos, mas a mesma decorre basicamente do 

processo de regularizaço do uso da agua (cadastramento, outorga), ou do processo de 

licenciamento ambiental ou de outras açöes próprias do setor ambiental, não havendo estrutura 

especIfica para desenvolvimento das açôes de fiscalizaço. 

NIvel 3: H6 fiscalizaço dos usuários de recursos hIdricos atrelada ao processo de regularização 

do uso da agua (cadastramento, outorga), e estrutura espedfica para desenvolvimento das açöes 

de fiscalizacão, não existindo ainda planejamento ou programaco regular para fiscalização, 

podendo ocorrer em decorrência de denüncias. 

NIvel 4: H6 fiscalizaco dos usuarios de recursos hIdricos atrelada ao processo de regularizaço 

do uso da agua (cadastramento, outorga), estrutura especIfica e planejamento ou programação 

regular para desenvolvimento das acöes de fiscalização. 

4.3. Cobrança 

INSTRUMENTO ECONOMICO DE GESTAO DE RECURSOS FI(DRICOS CUJOS VALORES VISAM A RECONHECER A AGUA COMO 

BEM ECONOMICO, ESTIMULAR o usa RACIONAL E ARRECADAR RECURSOS PARA A GESTAO E PARA A RECUPERAcAO DOS 

RECURSOS HIDRICOS. 

NIvel 1: Não W cobranca, estudo ou regulamento sobre o tema em âmbito estadual. 

NIvel 2: Não h6 cobrança, mas ja existem estudos ou regulamentos sobre o tema em âmbito 

estadual. 

NIvel 3: Existe cobranca em alguma bacia hidrografica. 

/ 
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NIvel 4: Existe cobrança na maioria das bacias hidrogrMicas, mas os valores e mecanismos de 

cobranca utilizados ainda não estão atualizados ou não são adequados ao alcance dos objetivos 

do instrumento de gestäo. 

NIvel 5: Existe cobranca na maioria das bacias hidrográficas 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 

RAzA0 ENTRE 0 MONTANTE DE RECURSOS EFETIVAMENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL 

DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS E 0 VALOR MINIMO DE RECURSOS NECESSARIOS AO SEU PLENO 

FUNCIONAMENTO. TAIS RECURSOS PODEM CONTEMPLAR A coMpENsAcAo FINANCEIRA PELO USC DOS RECURSOS 

HIDRICOS PELO SETOR ELETRICO, A COBRANA PELO USC DA AGUA, TAXAS, MULTAS, EMOLUMENTOS, RECURSOS DO 

ORAMENTO ESTADUAL ETC. 

NIve$ 1: 0 sistema estadual de recursos hIdricos não possui arrecadação própria. 

NIvel 2: 0 sistema estadual de recursos hIdricos dispöe de receita decorrente de transferências, 

como compensação financeira, e de fontes próprias de arrecadação (ex.: cobrança pelo USO da 

água, cobrança por serviços de água bruta, multas, taxas, emolumentos etc.), mas esse montante 

representa menos de 20% dos recursos financeiros necessários para garantir a sua 

sustentabilidade financeira. 

NIvel 3: 0 sistema estadual de recursos hIdricos dispãe de receita decorrente de transferéncias, 

como compensação financeira, e de fontes próprias de arrecadação (ex.: cobranca pelo uso da 

água, cobranca por servicos de água bruta, multas, taxas, emolumentos etc.), e esse montante 

representa entre 20% e 50% dos recursos financeiros necessrios para garantir a sua 

sustentabilidade financeira. 

NIvel 4: 0 sistema estadual de recursos hIdricos dispöe de receita decorrente de transferências, 

como compensação financeira, e de fontes próprias de arrecadacão (ex.: cobranca pelo uso da 

água, cobrança por servicos de água bruta, multas, taxas, emolumentos etc.), e esse montante 

representa mais de 50% dos recursos financeiros necessários para garantir a sua sustentabilidade 

financeira. 

4.5. Infraestrutura HIdrica 

PARTICIPAçAO DA AREA DE RECURSOS HIDRICOS NA GESTAO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA (PLANEJAMENTO DE OBRAS, 

ADM INI5TRAcA0, MANUTENcAO, OPERAcAO ETC.). 

NIvel 1: A irea de recursos hIdricos não tern participacão na gestão de infraestrutura hIdrica 

(planejamento de obras, administraçào, manutençào, operação etc.) ou sua participacão é 

limitada aos aspectos regulatórios básicos (autorizacöes, outorgas etc.). 

NIveI 2: A 6rea de recursos hIdricos tern participação e influência na gestão de infraestrutura 

hIdrica (planejamento de obras, adrninistração, rnanutençào, operação etc.), não restrita apenas 

aos aspectos regulatOrios básicos (autorizacOes, outorgas etc.), mas participando da definic59de 

normas gerals, manuats, modos operacionais, modelos de execução de obras etc 
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NIvel 3: A 6rea de recursos hIdricos planeja e gerencia diretamente a infraestrutura hIdrica 

existente, corn a perspectiva dos usos mltiplos e da segurança hIdrica para os diversos setores 

usurios, havendo a articulaçao corn a operação da infraestrutura de aproveitarnento de águas 

de domInio da Unio e de estados vizinhos. 

4.6. Fundo Estadual de Recursos HIdricos 

FUNDO CRIADO PARA DAR SUPORTE FINANCEIRO, DE CUSTEIO E INVESTIMENTO, AO SISTEMA ESTADUAL DE 

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS, A P0LITIcA ESTADUAL DE RECURSOS HiDRicos E AS AcOES PREVISTAS NOS 

PLANOS DE RECURSOS HIDRICOS, CONSTITUIDO DE DIFERENTES FONTES DE FINANCIAMENTO DESTINADASA GESTAO DOS 

RECURSOS HIDRICOS. 

NIvel 1: Náo existe Fundo Estadual de Recursos HIdrico previsto em lei. 

NIvel 2: Existe Fundo Estadual de Recursos HIdrico previsto em lei, mas o mesmo ainda não foi 

regulamentado. 

NIvel 3: Existe Fundo Estadual de Recursos HIdrico previsto em lei, j6 devidamente 

regulamentado, mas o rnesmo ainda não está operacional. 

NIvel 4: Existe Fundo Estadual de Recursos HIdrico previsto em lei, já devidamente 

regulamentado e operando regularmente, mas a aplicação dos seus recursos ainda não est 

devidamente articulada corn os demais processos e instrumentos de gestão sob responsabilidade 

do sistema estadual de recursos hIdricos. 

NIvel 5: Existe Fundo Estadual de Recursos HIdricos previsto em lei, j6 devidamente 

regulamentado, recebendo os aportes previstos e operando regularmente, e a apIicaço dos seus 

recursos est6 devidamente articulada corn os demais processos e instrumentos de gestào sob 

responsabilidade do sisterna estadual de recursos hIdricos. 

4.7. Programas e projetos indutores 

PROGRAMAS E PROJETOS INDUTORES TEM POR OBJETIVO INCENTIVAR A IMPLEMENTAcA0 DE AcOES COM VISTAS A 

PROMOVER A PR0TEcAO E CONSERVAcAO DO SOLO E DOS RECURSOS HIDRICOS E 0 USO RACIONAL DA AGUA. 

NIvel 1: No existe qualquer tipo de programa ou projeto indutor para a gestão de recursos 

hIdricos (ex. incentivos fiscais, pagamento por serviços ambientais, premiaço de boas práticas 

etc.). 

NIvet 2: Existem programas e/ou projetos indutores para a gestão de recursos hIdricos em 

determinadas regiOes ou bacias hidrográficas (ex. incentivos fiscais, pagamento por serviços 

ambientais, premiaco de boas prticas etc.), mas estes dependem basicamente do apoio de 

setores usuários e da sociedade civil, existindo pouco ou nenhurn suporte por parte da 

Administração Püblica. 

NIvel 3: Existem programas e/ou projetos indutores para a gesto de recursos hIdricos em 

deterrninadas regiöes ou bacias hidrográficas (ex. incentivos fiscais, pagamento por serviços 

ambientais, premiaçäo de boas prticas etc.), os quais contam com a participaçào e app19.dos 

atores sociats e da Administraco Publica 
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METAS DE INVESTIMENTOS EM VARIAVEIS CRITICAS DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 
HIDRICOS EM AMBITO DISTRITAL 

META 11.7 - INVESTIMENTOS EM VARIAVEIS CRITICAS DO MODELO LOGICO DO PROGESTAO 

Organ izaço Institucional do Sistema de Gestâo 
Investimentos corn recursos orçamentrios estaduais voltados ao reforço de pessoal a ser 

alocado nas atividades de gerenciamento de recursos hIdricos, a aquisiçöes para estruturaço 

em terrnos de recursos materials necessrios ao desempenho satisfatório das atribuiçOes das 

entidades integrantes do sistema estadual ou em estudos ou implementação de açôes relativas 

a arranjos institucionais locals para a gestão das 6guas. 

Comunicaçâo Social e Difusâo de informaçöes 
investimentos corn recursos orcamentrios estaduais voltados ao desenvoivimento e 

manutenção de ferrarnentas, canais e açöes de comunicacão em temas afetos a gestão de 

recursos hIdricos para os püblicos interno e externo, realizados a partir de uma base técnica 

profissional, contemplando, dentre outros, notIcias, boletins informativos, organizaco de 

eventos e criaçao de rede de cornunicadores dos comitês, página de internet corn inforrnaçOes 

atualizadas sobre norrnativos, membros, calendrio de reuniöes e decisöes de conselho estadual 

e comitês de bacia, pianos estadual e de bacias de recursos hIdricos, cadastro e outorga, 

prograrnas em andamento, mapas tematicos de recursos hIdricos, etc. 

Pianejamento Estratégico 
investimentos corn recursos orcamentários estaduais voltados a elaboraçao e impiernentaçào de 

acöes do pianejamento estratégico corn vistas a orientar as acöes da Administraco Püblica 

(Secretaria e/ou Organismo Gestor) no atingimento de objetivos e metas estabelecidos para a 

gestão de recursos hIdricos, contempiando instrumentos corno indicadores, metas, 

rnonitoramento, agendas propositivas corn os setores usuários e/ou transversais, etc. 

Piano Estaduai de Recursos HIdricos (PERH) 
investirnentos corn recursos orcamentarios estaduais voltados a elaboraco, atualizaçáo, reviso 

Cu implementação de açöes previstas no PERH contempiando indicadores de acompanhamento 

e monitorarnento. 

Sistema de informaçöes 

investimentos corn recursos orçamentários estaduais voltados a methoria, aperfeicoarnento ou 

aquisiçao e rnanutençào de informacoes hidrográficas e hidroiOgicas quali-quantitativas 

(inciuindo monitoramento, cadastro de usos e usurios, outorgas, cobrança, iegislaçao e normas 

pertinentes, etc.) de forma organizada, atualizada e sistematizada em base de dados, corn 

ferrarnentas computacionais que permitarn acessá-ias e analis-Ias em seu conjunto, permitindo 

sua utiiização nos processos gerenciais e de regulação do USC da agua, bern corno seu 

acompanharnento pela sociedade. 
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Outorga de Direito de Uso dos Recursos HIdricos 
Investirnentos corn recursos orcamentários estaduais voltados ao aperfeiçoamento dos 

procedirnentos para análise e concessào de outorga para captaco de água ou para lançamento 

de efluentes, tais como, elaboração de estudos hidrológicos e hidrogeológicos, revisáo ou 

meihoria do balanço hIdrico disponIvel, sistema de suporte a deciso para outorga de 6guas 

superficiais e subterrâneas, consistência de banco de dados cadastrais, anIise de dados 

regressos, automatizacão de processos de outorga, etc. 

Fiscalizaçâo 
Investirnentos corn recursos orçarnenthrios estaduais voltados a atividades que promovam a 

fiscalização dos usuários de recursos hIdricos de forma atrelada ao processo de regularização do 

uso da agua (cadastramento, outorga), corn estrutura especIfica e planejamento ou programacao 

regular para desenvolvirnento das acöes de fiscalização. 

Recornenda-se que a declaração dos investirnentos realizada pela entidade coordenadora do 

Pro grarna contern pie urn corn parativo do orçarnento estadual no gestão dos recursos hIdricos nos 

üItimos 5 anos, ou seja, desde 2013. 
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I A 
Anexo III - Quadro de Metas de Cooperaco Federativa no âmbito do SNGREH 

Pacto Nacional pela Gesto das Aguas 
AG.C;ANO'. SE AGUS 	 _____ 

SA E I. N1 	. B S Co 	
Programa de ConsoIidaço do Pacto Nacional pela Gestäo das Aguas - PROGESTAO/22 ciclo 	 Un/dade da Federaç3o (UF):IDF 

Entidade Estadual: Agência Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento do DF - ADASA = Decreto Estadual:1N9 35.507 de 05/06/2014 	 I 
Conseiho Estadual: Conseiho de Recursos Hidricos do Distrito Federal -CRH 	 Agente Certilicador:jAgencia Nacional de Aguas e SaneamentoBá 

CRONOGRAMA DE ExEcucAo  
METAS' 

________________ ________________ 

Periodo/Parcela 1 Periodo/Parcela 2 PerIodo/Parcela 3 Periodo/Parcela 4 Periodo/Parcela S 

Identiflcaçâo 
L Tipo(21 	Peso 2020 2021 2022 	- 	- 2023 2024 

Meta 1.1 
Dodos de usudrios de Dodos de usuOrios de Dodos de usudrios de Dodos de usu6r,05 de Dodos de usuários de 

lntegraç3o das bases recursos hidricos de dominio recursos hidricos de dominio recursos hidricos de dominio recursos hidricos de dominio recursos hidricos de dominio 
cadastrais de águas NC 	10% 

estodual otuolizodos no estodual otuolizodos no estodual otuolizodos no estodual otuolizados no estodual otuolizodos no 
superficiaise CNARH CNARH CNARH CNARH CNARH 
subterráneas  

Meta 1.2 lnsercao de dodos no !nsercbo de dodos no !nsercôO de dodos no 

sisterno de inforrnoçoes sistemo de inforrnocaes 
!nserçäo de dodos no sis terno lnsercao de dodos no sis temo 

sisterna de inforrnocaes 
Capacitaç3o em NC 	10% 

sobre copocrtocao poro o sobre copocitocào poro o 
de inforrnoç3es sobre de inforrnocöes sobre 

sobre copocitocão poro o 
Recursos Hidricos 

S/NGREH S!NGREH 
copacitocâo poro o SINGREH copacitocâo para o S/NGREH 

S/NGREH 

Meta 1.3 
I Dodos disponibilizodos para Dodos disponibilizodos para Dodos disponibilizodos paro o Dodos disponibilizodos poro o Dodos disponibilizodos poro 

Contribuiç3o para I 
NC 	10% Re! otdrio "Conjunturo dos Re!otdrio "Conjunturo dos Relotdrio "Conjunturo dos Re!atório "Conjunturo dos Relotdrio "Conjunturo dos 

difusBo do 
Recursos Hidricos no Brosi!" Recursos Hidricos no Brosil" Recursos Hidricos no Brosi!" Recursos Hidricos no Brosil" Recursos Hidricos no Brosil" 

conhecimento 

Meta 1.4 Protocolo de oç&es e Protocolo de oco"es e Protocolo de oçBes e bole/ins Protoco!o de oco"es a bole/ins Protocolo de acBes e 

bo!etins produzidos e boletins produzidos e prod uzidos a manutençBo produzidos e rnonutenca"o bole tins produzidos a 
Prevenç3o de Eventos NC 	10% 

rnonutencBo corretivo do rnonutencBo corretivo do corretivo do rede te/ernétrico corretiva do rede te/ernétrico monutencBo corretivo do 
Hidrologicos Criticos 

rede te!ernétrico reolizodo rede te/ernétrico reolizodo reolizodo reolizodo 

RegulomentocBo do PNSB no 

rede telernétrico reolizodo 

RegulomentocBo do PNSB no Meta 1.5 Regu!ornentocBo do PNSB no RegulomentocBo do PNSB no Regu!ornentocBo do PNSB no 

Atuac3o para drnbito do estodo corn cirnbito do estodo corn dmbito do estodo corn Brnbito do estodo corn Brnbito do estodo corn 

Segura nça de 
NC 	10% 

ins ercBo dos dodos dos insercBo dos dodos dos insercBo dos dodos dos insercBo dos dodos dos inserca"o dos dodos dos 

Barragens borroqens no SN/SB a RSB borrogens no SN/SB e I/SB ,Jsrrogej no SN/SB a RSB borrogens no SN/SB e RSB borrogens no SNISB e I/SB 

(1) Os instrumentos, requisitos e critérios de avaliaç3o das metas s3o aqueles constantes no Anexo 	nt 56 

va  (2);Poorn

Agin 	

pv u M 	

Agenda Regulado a de Aguas, Energia e Saneamento do 

ZL~ 

 OF. ADASA 

,(I 

.s:m!? 
l 
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Anexo IV - Quadro de Metas de Gestâo de Aguas no âmbito do Sistema Estadual 
>ANA 

Pacto Nacional pela Gestao das Aguas 
AGCIA5ACO.'AL SE AGUAS 

€ Sf,NEAM€TO BASCO 
Programa de Consolidacão do Pacto Nacional pela Gestao das Aguas - PROGESTAO/22  ciclo Tipologia de Gestão: 	C 

Entidade Estadual: lAgenca Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento do OF- ADASA 	 becreto Estadual:N5 35.507 de 05/06/2014 	 - 

Conseiho Estadual: Iconseiho de Recursos Hidricos do Distrito Federal - CRH 	 61 nte Certificador:ICRH e ANA 

METAS1'131 
CRONOGRAMA DE EXECucA0  

Anol Ano2 Ano3 Ano4 AnoS 

Identiflcaçäo Tipo' Peso 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta 11.1 

Definição das metas Metos oprovodos pelo 

para fortalecimento do 
NC 25% 

Conseiho Estoduol 

-- 

SEGREH 

Meta 11.2 
A!cance dos niveis de Alconce dos niveis de exigêncio Alconce dos niveis de Alconce dos niveis de 

Instrumentos legais, 
CM 10% -- 

. 
exigenclo em pelo menos 5 

. 
em pelo menos 6 vorioveis de 

. 
exigenclo em pelo menos 6 exigencia em pelo menos 7 

instutucionais e de . 	- 
vor,ove,s de ges too 

.. 
ges too 

.. 	. 	- 
vor,ove,s de gestoo 

.. 	. 	- 
vorlovels de gestoo 

artuculaçao social 

Meta 11.3 
Alconce dos niveis do Alconce dos niveis de exigêncio Alconce dos niveis de Alconce dos niveis de 

Instrumentos de CM 5% -. exigfncia em pelo menos 4 em pelo menos 4 voriOveis de exigêncio em pelo menos 5 exigêncio em pelo menos 5 

planejamento voriáveis do gestao gestâo voriá eels de gestao voridveis de gestao 

Meta 11.4 
Alconce dos niveis do Alconce dos niveis de exigêncio Alconce dos niveis de Alconce dos niveis de 

Instrumentos de CM 5% -- exigëncio em pelo menos 5 em pelo menos 6 voriáveis de exigéncio em pelo menos 6 exigèncio em pelo menos 7 

nfomiação e suporte voridveis do gestao gestSo vorid eels de gestao vu rid eels de gestao 

Meta 11.5 
Alconce dos niveis do Alconce dos niveis de exigéncia Alconce dos niveis de Alconce dos niveis de 

Instrumentos CM 5% -. exigèncio em pelo menos 2 em pelo menos 3 voridveis de exigfnclo em pelo menos 4 exigêncio em pelo menos S 

operacionais voridveis de gestao ges tao varidveis de gestao vorid eels de gestao 

Os instrumentos, requisitos e critérios de avaliação das metas são aqueles constantes do Anexo I do C9R9'atc' 

Tipos: Não cu 	iva (NC) e 	ulativa (CM). 

No caso 	etas 1.2 a I .5, incluidas odas as variáveis de atendimento obrigatono, contorr{e71  do ontrato, item 2.1.2, inciso II, Tabela 2. 

7. 
,_/  

L ISANDR 	 RAIMUND 	VA BEIRONETO 	 JO SARNEYFILHO 

gé cia Nacional de 	as 	 Agenda ReguIado ds, Enera e Saneamento do DF- 	 Conseiho de We.rHIdricos do Disthto Federal - CRH 
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A N A 	
Anexo IV - Variáveis de Gestäo (Detaihamento) 

Pacto Naaonal pela Gestão das Aguas 

Programa de ConsoIidaço do Pacto Nacional pela Gesto dos Aguas - PROGESTAO/2! ciclo 	 Tipoloua de Gesl3o:l C 

Enlidade Estadual: L 	 nergia e Sameamento do %SA - - 	Decreto Estadual:1N9  35.507 do 0S/06/2014 

Consetho Estadual: Conselho de Recursos Hidricos do Distrilo Federal - CRH 	 I Agente Cenificador:ICRH e ANA 

Varidveis Avaliaç3o? 
Nivel do ExigAncia 

 
Minimo Motado 

1.1) Organuzaç3o lnst4ucional do Modelo de Gestlo Sim 3 4 

1.2) Gest3o de Processos Sim 2 3 

META II.2-Variiveis 1.3) Arcabouco Legal Sim 4 4 

Legais, lnstituaona 	° 1.4) Conselho Estadual do Recursos Hidncos Sim 4 5 

do ArticuIacO Soäal 
1.5) Comi(Rs do Bacuas e Oulros Organismos Cologuados Sim 3 4 

1.6) Agéncuas do Agua ou de 8acia ou Similares Sim 3 5 

1.7) Comunicac3o Social e Difus3o de lnfornsaçAes Sim 2 3 

1.8) Capacitac2o Sim 3 3 

1.9) Artictilac3o corn Setores Usu3nos o Tranworsais Sim 3 3 

Varláveis Avaliaç3o? 
Nivel do ExigAncia 

Minimo Adotado 

2.1) Balausço Hidruco Sim 3 3 

META 11.3- Variâvels 
2.2) Dinisäo Hidrogräfica Sim 3 4 

do Planejamento 2.3) Planejamento Estrateguco Sim 2 3 

2.4) PIano Esladual do Recursos Hldricos Sim 4 5 

2.5) PIanos do Bacias Sim 2 4 

2.6) Enquadrarnento Sim 2 4 

2.7) Estudos Especiais do Gestlo Sim 3 3 

Vandveis Avaliaç3o? 
Nivel de Exigenaa - 	-. 

Minimo Adotado 

3.1) Base Carlogr4fica Sim 3 3 
METAII.4- Varsaves 

do lnformaç3o e 
3.2) Cadastros do UsuárIos. Usos e lnterforências Sim 3 3 

Suporte 3.3) MOflutoramento Hudrorneteorológico Sim 4 5 

3.4) Monuloramonto da Qualudado do Agu,a Sim 3 4 

3.5) Sistema do lnformaçôes Sim 3 4 

3.6) Pesquisa, Desenwolsuinsenlo e lnovaç.So Sim 3 3 

3.7) Modelos e Sistemas do Suporte I Oecis2o Sum 3 3 

3.8) GesE3o de Evenlos Criticos Sum 3 3 

Variâveis 

META 11.5- Vartâveis 

Operadonais 

AvaliacAo? 
Nivel do Exigéncia 

Minimo Adotado 

Suufl 4 4 

Sim 3 4 

Sim 3 4 

Sim 3 4 

Sim 3 3 

Sim 3 3 

Sim 3 3 

All 	I 
(flHA 

RAIMUND OSILVA RI IRO NETO 	 (J )€IS SARNEY FILHO 

AgRncia Rogt&,ra do Aguas. Enorgia e 	 Conseh4de(ursos Hidricos do Distrito Federal 

Sanearnerfo do OF- ADASA 	
/ 	

CRH 

4.1) Outorga do Duroito do Usc, 

4.2) Fiscalizacão 

4.3) Cobrança 

4.4) Sustentabiludade Fioanceura do Sustema de (test3o 

4.5) lnlraeslrutura Flidrica 

4.6) Fundcu Estadual de Recursos Hidrlcos 

A 71 °'"s e Projelos Indutores 
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ANA 	
Anexo V - Quadro de Metas de Investimentos no âmbito do Sistema Estadual 

- 
Pacto Nacional pela Gestao das Aguas 

AGNCANACIONA. OEAGUAS 
E SANE',lENTO BAS!CO 	 - 	 - 	- 	 - 

Programa de Consoludacao do Pacto Nacional pela Gestao das Aguas - PROGESTAO/22  ccIo 	 Tipologia de Gestâo: C 

Entidade Estadual: Agência Reguladora de Aguas, Energia eSaneamento do DF - ADASA 	J Decreto Estadual:[N2  35.507 de 05/06/2014 	 1 
Conselho Estadual: Conselho de Recursos Hdricos do Distrito Federal - CRH 	 [CRH e ANA 	 I 

CRONOGRAMA DE EXECUcAO 
METAS111131  DETALIIAMENTO DOS 

OpcAO Mo 1 I 	Ano 2 Mo 3 Mo 4 Mo 5 

Identificaço - 
INVESTIMENTOS 

Tipo 	Peso - 2020 
I 

2021_ 2022 2023 2024 

Metas de investimentos em Metas oprovodos 
Meta 11.6- Definiç3o das 

NC 	25% 	variáveis criticas do Modelo -- pelo Conselho -- - -- -- 
metas de investimentos 

Lógico do Progestao 
I 

Estadual 

Orgonizocöo Ins titucional do 

Sistemo de Gestâa 
No 

Comunicoçâo Social e 
Não 

Difusao de lnformacoes  

Plonejomento Estratdgico Não 
Meta 11.7 -  Metas de 

investimentos (valor PIano Estoduol de Recursos 

minimo de R$ 25 mu por 
CM 	25% 	. 	. 

H,dr,cos 
Nä o 

ano)  
Sistemo de Informocoes Sim 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Outorgo de Direito de Uso 
No 

dos Recursos Hidricas 

Fiscolizocâo No 

VALOR TOTAL DOS INVESTIMENTOS (R$) 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Os instrumentos, requisitos e critérios de avaIiaco das metas so aqueles constantes do A exo I 	Contrato. 

Tipos: Nào cuniau 	( 	e Cumulatu (CM). 

Metas de inve timent s em 	rsos or mentáriosaserem alocados pelos estad s 	aS arV eis selecionadas. 

I ANDRE MN1Z RAIMU 	0 DA S VA RIBEIRO NETO 

Agènci 	Nacional de Aguas Agência 	egulad 	a de Aguas, Energia e 
. Saneamento do OF - ADASA 
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