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	 Programa de Consolidacão do Pacto Nacional pela Gestão das Aguas -

1) Identificaçào

Entidade Estadual:Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos do Estado de Goiás - SEMARH

Representante Legal: Jacqueline Vieira da Silva

Conselho Estadual: Conselho Estadual de Recursos HIdricos

Representante Legal:Jacqueline_Vieira da Silva

Decreto Estacluakin g 8.001, de 20/09/2013
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2) Informaçöes Gerais

O presente forrnuIrio tern por objetivo permitir que as entidades estaduais possam realizar o processo de autoavaliacào das va
sera subsIdio para a certificaçào das metas estabelecidas no âmbito do Programa de Consolidaçäo do Pacto Nacional pela Gestäo
as condiçöes gerais do regularnento do Programa (Resolucäo ANA 379, de 21 de marco de 2013) e os nIveis de exência detinidos

Todas as planilhas, incluindo as planilhas inicial e resumo, após preenchidas, deverão ser impressas e assinadas pelo representant

O formulário de autoavaliaçào deverá ser submetido a aprovaçäo pelo Conseiho Estadual de Recursos Hidricos ou entidade qu
todas as planilhas de avaliaçäo (Pgs. 1 a 8) devero ser rubricadas e a planilha final (Resumo) deverá ser assinada pelos represc
Estadual de Recursos Hidricos ou, em sua ausência, pela entidade colegiada que exercer funcao correspondente.

Após aprovação pelo Conseiho Estadual, o Forrnulärio devidamente assinado deverá ser encaminhado por correio a ANA no seguir

ANA - Agéncia Nacional de Aguas
Setor Policial Sul, Area 5, Quadra 3, Blocos B, L e M
CEP: 70610-200, Brasilia - DF

3) Instrucöes Para preenchimento

O preenchimento das informaçOes deverá ser realizado pela entidade responsável pela irnplementaçäo do Pacto acima identi
especifico que trata da adesäo voluntária do estado ao Pacto.

O formulário de autoavaliação contérn 10 planilhas, sendo 1 planilha destinada a identificaçào e instrucöes (Inicial), 8 planilhas
determinam o alcance das metas estabelecidas (Pgs. 1 a 8), e 1 planilha que apresenta o resumo geral da avaliaçao realizada (Resu

Nas planilhas reservadas a avaliaco das variáveis de gestäo (Pgs. 1 a 8), deveräo ser avaliadas, obrigatoriamente, todas as var
certificaço, constantes do Anexo IV do Coritrato PROGESTAO. Para tanto,inicialmente deverá ser selecionado o nivel correspor
avaliado e, em seguida, apresentadas, no campo próprio, justificativas e outras informaçöes para descriçao objetiva da variável en

A avaliaçäo de variáveis nào selecionadas 6 facultativa, e nào terá efeitos para fins de determinação do alcance das metas estabek
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Programa de Consolidacão do Pacto Nacional pela Gest

Variável 1.1. Organizaç5o Institucional do Sistema de Gestâo

Autoavaliaçao: 	 2

Tern alguma area da Adrninistraço Püblica atuando na gestão de recursos hidricos, mas esta area ainda no está
ambiental ou corn os setores usuários.

Justificativas/Esclarecirnentos/Descriçào da situaçäo da variave) avaliada:

Apesar de existir urna area responsável pela gestão de recursos hIdricos na Adrninistração Püblica, ainda existem
atribuiçoes da gestão, alérn de areas corn urn vazio jurIdico no que diz respeito a gestäo das águas.

Variável 1.2. Organismo(s) Coordenador/Gestor

Autoavaliaçäo:	 2

Os Organisrnos Coordenador e Gestor existern e säo uma mesma entidade, que ainda näo está plenarnente estrut
institucionais ainda näo so executadas).

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçào da situaçäo da variável avaliada:

A SEMARH exerce as funcôes de coordenador e gestor, entretanto, a area de recursos hidricos näo tern estrutura nec
previstos na IegisIaço de forma satisfatória.

Variável 1.3. Gesto de Processos

Autoavaliação:	 2

0 organismo gestor dispôe de processos gerenciais e adrninistrativos corn fluxo e procedirnentos bern estabeleci
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completamente estruturada e/ou existe algum tipo de conflito corn obras, gestào

conflitos corn outras areas no que diz respeito aos instrumentos degestäo e

urada (faltarn recursos rnateriais e hurnanos) e/ou operante (algurnas atribuico

:essária para atender as dernandas da gesto e implernentar todos os instrurnentos

dos(norrnas, manuais, rotinas operacionais) para execuço de algurnas de suas



atribuicöes institucionais.

Justificativas/Esclarecimentos/Descricão da situaco da variável avaliada:

Sornente alguns dos processos gerenciais e administrativos estho bern definidos e corn fluxo estabelecidos. Exempk
iesses procedirnentos, entretanto, as dernais 6reas carecern dessarnesma estruturaçäo para a execução de suas atrib

Variável 1.4. Arcabouço Legal

Autoavaliaçäo:	 2

Ha urn arcabouço básico (politica estadual de recursos hidricos estabelecida por lei), mas a major parte dos dispositivi

Justificativas/Esclarecimentos/Descricào da situacäo da variável avaliada:

da boa base legal existente no Estado, poucos instrurnentos ou dispositivos estão regulamentados, o que dific



) o Sistema de Outorga, para o qua[ está se buscando a Certiflcaço da Qual
uicOes.

s legais carecem de regulamentaçäo e/ou atua!izaçào.
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Variável I.S. Conselho Estadual de Recursos HIdricos

Autoavaliaçäo:	 I	 3

ite Consetho coristituido, mas o mesmo ainda näo é muito atuante e/ou funciona em condicöes precárias.

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situacão da variável avaliada:

fo Conseiho, como órgão formulador da Poiltica de Recusos Hidricos no Estado, existe e é atuante, entretanto, oexe
capaz de atendê-lo de forma plena, tornando a sua atuaçäo precária. Além da estrtutura, o interesse na participaçãc
dos recursos financeiros do Sistema de Gestão de Recursos HIdricos, que são geridos pelo Conseiho Estadual de Meio

Variável 1.6. Comitês de Bacias e Organismos Colegiados

Autoavaliação: 	 L 2

Existem comitês estaduais e/ou organismos colegiados de recursos hidricos em algumas das bacias/ãreas criticas (ár
existéncia de conflitos pelo uso da água e/ou aos aspectos de gestão da infraestrutura hIdrica).

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçäo da situacão da variável avaliada:

As principais bacias hidrográficas estaduals, no que diz respeito aos usos e conflitos, já possuem Comitês de Bacia
cobertura será extendida para todas as bacias hidrogrficas goianas ate 2015. Entretanto, estas unidades carecem
possam exercer plenamente as suas funcOes na gestão.

Variável 1.7. Agendas de Agua e Entidades Delegatárias

Autoavaliaçäo: 	 3

Ha apoio ao funcionaniento dos organismos colegiados e das secretarias executivas dos Comités de Bacia Hidro
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rcIcio de suas funcoes é prejudicado pela estrutura de apoio deficiente, que não é
no Conseiho é relativamente esvaziado, por ele não ser o responsvel pela gestäo

Ambiente, por meio do Fundo Estadual de Meio Ambiente.

eas de major complexidade para a gesto, devido ao comprometimento hIdrico, a

Hidrográficas. Ap-roximadamente 50% do Estado já está coberto por Comitês. A
Je estruturaçäo e recursos para o apoio ao seu funcionamento, de forma que eIas

grMica instalados, realizado pela Administraço Püblica e, em alguns casos, por



entidades especIficas que atuam como Agendas de Agua ou entidades delegatárias de suas funcôes.

Justificativas/Esclarecimentos/Descricäo da situação da variável avaliada:

uma estrutura minima de apoio aos Comitês no órgão, entretanto ela consegue atender as dernandas dos con
gestor, tern recebido apoio de representaçOes dos usuários para o seu funcionamento e o exercicio de suas funcöes.

Variável 1.8. Comunicaçâo Social e Difuso

Autoavaliaçào:	 1

Não ha ou existern poucas acöes de cornunicaço social e difuso de informacöes em temas afetos a gestäo de recurs

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçâo da situaço da variável avaliada:

Existem poucas acOes de diIusäo de informacão e de cornunicaçäo da area de recursos hidricos, restritas a carnpanh
instalaçäo dos Comitês e algumas campanhas exporádicas realizadas pelo órgão gestor e algus parceiros.



itês. Alguns comités, em funcäo das delicièncias na estrutura de apoio do órgã

Os hIdricos.

is voltadas para responsáveis técnicos dos processo de requerimento de outorga e



PROGESTAO
	

Formulário de Autoavaliacão 2'

	

16 4-6	
Avaliacâo das Metas de Gest5o de Aguas no âmbito do

a'
	

Programa de Consolidacão do Pacto Nacional pela Gest

Variável 1.9. Capacitaç5o Setorial

	

Autoavaliação:	 1

Não existe programa de capacitação em âmbito estadual para temas afetos àgestäo de recursos hidricos, realizado d

Justificativas/Esclaredmentos/Descrição da situação da variável avaliada:

Não existe programa de capacitação paa o sistema estadual de gestäo, nem para Os técnicos do órgäo gestor. Sào r
que são identificadas no transcorrer das execução das atividades.

Variável 1.10. ArticuIaço corn Setores Usuãrios e Transversais

	

Autoavaliação:	 2

[guma articulação do poder püblico corn os setores usurios e transversais, mas restrita as atividades realizadas r
recursos hidricos (associacöes de usuários, associacOes de acudes);

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçao da situaçào da variável avaliada:

Ha articulacäo do órgão gestor corn setores usuários e transversais, entretanto essas articulaçoes ainda são inscipient
do Sistema e dos instrumentos de gestão, para que se possa alcançar os resultados esperados.

Variável 2.1. Balanço HIdrico

Autoavaliação:	 1	 -

Não ha urn conhecirnento adequado das dernandas e das disponibilidades hIdricas sob dominio estadual (águas super
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2 modo continuado e organizado.

aIizados alguns treinamentos e capacitacöes especIficas de acordo corn demandas

io ârnbito do Conseiho Estadual, dos comitêse de outros organismos colegiadosde

es e situacionais, precisam ser fortalecidas e ampliadas buscando o fortalecirnen

ficiais e subterrâneas). 	 -
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Variável 2.3. Planejamento Estratégico Institucional

Autoavaiiaçäo: 	 2_J

H6 urn pianejamento estratégico aprovado para orientar as açöes da Administracão Pübiica (Secretaria e/ou Organis
aprimorar os instrumentos e condiçôes para sua efetiva irnplementaçào (indicadores, metas, monitoramento, agenda

Justificativas/Esciarecimentos/Descricào da situacäo da variãvei avaliada:

órgão gestor possue urn pianejamento para a as principals funcöes exercidas, notadamente, irnpiementacão de Cc
se pianejamento precisa ser aprirnorado, corn a definicão de indicadores, rnetas e rnonitorarnento etc, aiém de s
;ponsvei pela execucào das acOes pianejadas.

Variãvel 2.4. Plano Estadual de Recursos HIdricos

Autoavaliação:	 3

Existe Piano Estadual de RecursosHidricos aprovado peio Conseiho Estadual, mas ainda ha necessidade deatuaiizaçã

Justificativas/Esciarecimentos/Descriçao da situaçäo da variável avaiiada:

D Estado possue urn piano que foi eiaborado e aprovado por todas as instâncias necessárias, entretanto esse pianc
O mbiente, por meio do Programa interáguas, que já foi contratado e está em execuçäo, corn a previsào a previsào de

Variável 2.5. Pianos de Bacias

Autoavaiiaçäo:

Não existem pianos de bacias aprovados por comités estaduals.
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mo Gestor) na gestäo de recursos hIdricos, rnas ainda ha necessidade de criar e/ou
s propositivas corn os setores usuarios e/ou transversais).

mitès de Bacias Hidrográficas, Piano de Recursos HIdricos e Outorga, entrentanto,
r expandido para todas as areas da gestho. Além de adequar a estrutura da area

es, revisOes e/ou não existem instrumentos ou condicöes para sua implernentaçao.

está desatualizado desde 1999. 0 Estado, em parceria corn o Ministério do Meio
conslusão em dezembro/2014.



Justificativas/Esciarecirnentos/Descriçäo da situacäo da variável avaliada:

Não existem pianos de bacias estaduais. A area do Estado é abrangida por dois pianos de bacias de rnananciais federa

Variável 2.6. Enquadramento

Autoavaiiaçäo: 

FNão existern corpos hidricos ou hid rogeoiôgicos enquadrados nos termos das Resoluçoes CONAMA nos 357/2005 e 3
subterrâneas e superficlais de dominio estadual.

Justificativas/Esciarecirnentos/Descriço da situaçào da variávei avaiiada:

Existe a proposta de enquadramento eiaborada para os principals trechos dos afiuentes goianos da bacia do Rio par.
foi eiaborada em conjunto corn o Piano da Bacia e será apresentada aos Comitês e ao Conseiho Estaduai de Recursos



is, Araguaia/Tocantins e Paranalba.

6/2008, mas existem alguns estudos ou propostas para enquadramento das águas

naIba, respondendo par aproximadamente 45% da area do Estado. Essa proposta
Hidricos para análise de deliberaçäo.
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Variável 2.7. Estudos Especiais de Gest5o

Autoavaliaçào:	 2

Existern estudos especiais para aiguris ternas de interesse da gestäo em nIvei estadual, mas estäo desatualizados
abordados.

Justificativas/Esclareci men tos/Descriço da situacao da variável availada:

coritratada a elaboracão do Piano Estadual de Recursos Hidricos, desatualizado desde 1998, e estão em execuc
dual, previsto para dezembro de 2014, sero avaliados quais os estudos necessários para a gestao. Estäo sendo I

naIba, em conjunto com o Piano de Recursos Hidricos desta Bacia, recentemente aprovado.

Variável 2.8. Modelos e Sistemas de Suporte a Decisão

Autoavaliaçào:	 2_

Existem sisternas e/ou modelos de suporte a decisão operacionais em âmbito estadual, mas sua utiiizaçao é ainda rel,

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçao da situacäo da variável avaliada:

sistema de suporte decisäo existente não atende as demandas da Gestão, p015 foi contruIdo/adaptado corn bas
ndo poucas ferramentas para auxiliar no suporte a deciso e na gestão das aguas.

Variável 3.1. Base Cartográfica

Autoavaliação:

Näo existe uma area especIfica própria, responsávei pelo processamento de dados georreferenciados e capaz de real
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ou säo ainda insuficientes para orientar as acöes de gestào nos aspectos por

o convênios corn o Ministério da integração Nacional. Após a conclusäo do Piano
esenvoividos projetos de Pianos de Bacias para as bacias goianas afiuentes do Rio

tivamente iimitada.

;e no sistema de Licenciamento Arnbientai e é voitado para o controie processual,

izar anáiise do contexto geográfico para gestao de recursos hidricos.



Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situaçäo da variável avaliada:

Nào existe urna area especifica, própria ou não, responsável pelo processamento de dados georreferenciados
Georreferenciamento ligado a Secretaria de Gestão e Planejamento - SEGPLAN, mas näo atende as necessidade o
conhecirnento na area de geoprocessarnento que auxiliam na elaboração de mapas e dados para a gestho, notadan
em funco da estrutura e equipamentos disponibilizados, não sendo possIvel atender satisfatóriamente as demandas

Variável 3.2. Cadastros de Usuários e Infraestrutura

AutoavaIiaço:

Existe cadastro de usuarios (> 20% do universo de usuários cadastrados), bern como cadastro de infraestrutura hIdnc

Justiuicativas/EscIarecimentos/Descriço da situaçäo da variável avaliada:

o cadastro de usuario é formado pelos dados do Sistema de Requerirnetno de Outorga, conta corn aproximadam
hidrica, mas no existe, formairnente, urn Cadastro de Infraestrutura Hidrica no Estado.



voltados para a gestao dos recursos hIdricos. 0 Estado possul urn Sisterna
u demandas da gestäo de recursos hidricos. A SRH possui alguns servidores corn
iente para o Sisterna de Outorga, mas de forma inscipiente e precária, ate mesrno
do Sistema Estadual de Gestäo.

ente 80% dos usos consuntivos cadastrados, incluindo as obras de infraestrutura
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Variável 3.3. Monitoramento Hidrometeorológico

	Autoavaliação:	 3

Existem redes pluviornétricas e fluviométricas operadas em ârnbito estadual, próprias ou mistas, bern como urn
cobertura é inferior a 30% da rede planejada.

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçäo da situacäo da variável avaliada:

Rede Hidrorneteorológica do Estado estS sob responsponsabilidade da Secretaria de Ciência e Técnologia - SECTEC,

Variável 3.4. Monitoramento de Qualidade de Agua

	Autoavaliaçäo:	 L 3

F

tema rede de qualidade de água mantida em ârnbito estadual corn objetivo de avaliaçäo de tendéricia, com
 conforrne diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo Prograrna Nacional de AvaIiaço da Qualidade de P

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçao da situaçäo da variável avaliada:

ica de QualidadeAmbiental da SEMARH é a area responsável p&o Monitoramento da Qualidade da Ag

Variável 3.5. Sistema de Informacôes

	Autoavaliaçäo:	 2

istem informaçôes sobre recursos hidricos organizadas e sistematizadas em bancos de dados, rnas näo existefer
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planejamento para implantaçäo, ampliacào e modernizaçäo dessas redes, mas a

existe o planejamento da implementação, ampIiaço e niodernizaçäo da Rede.

elo menos 30% dos pontos previstos na RedeNacional de Qualidade de Aguas em
guas (PNQA) e os dados gerados disponibilizados ao SNIRH.

ua no Estado, e está implantando a Rede e disponibilizando as informacOes.

ramental computacional que permita acessá-Ias e analisá-Ias em seu conjuntode



forma a permitir sua utilizaçäo nos processos administrativos, gerenciais e de regulaçäo do uso da água.

Justificativas/Esclarecimentos/Descricao da situaçäo da variável avaliada:

o sistema existente diz respeito somenteâ reuIação dos usos, Sistema de Outorga, entretanto está sendo desenvc
informacOes sobre a gestao dos recursos hidricos, permitindo a utIizaco dos dados para a gestão e processos adm
como ferramenta de suporte a deciso.

Variável 3.6. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovaço

Autoavaliaçäo:	 - 1

Nào existe qualquer aço financiada e/ou promovida no âmbito do sistema estadual de gerenciamento de recurso
interesse.

Justificativas/EscIarecimentos/Descriço da situaçäo da variavel avaliada:

funcào da falta de recursos financeiros para o Sistema de Gestão de Recursos Hidricos, näo h6 a disponibilizaçâo
nvolvimento e cientifico e técnológico de interesse do setor.



Ivido urn novo Sistema, em parceria corn a SEGPLAN, que englobará as as dernais
inistrativos e gerenciais, além da meihoria nas funcoes de regulaçào, funcionando

s hidricos, voltada a pesquisa cientIfica e ao desenvolvimentotecnológicodeseu

le recursos, financiamento ou qualquer tipo de apolo financeiroàde pesquisa e ao
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Variável 4.1. Outorga de direito de uso

AutoavaIiaço:	 2

Ha ernissäo de outorga de direito de recursos hIdricos para captacäo de água, mas näo para Iançamento de efluentes.

Justificativas/Esclarecirnentos/Descrição da situaco da variável avaliada:

o Sisterna de Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidricos no Estado está consolidado, entretanto, atua
aproximadamente 85% dos usos consuntivos esteja cadastrados no Sistema, corn mais de 35 rniI usos registrados,
Estadual de Recursos Hidricos e a possibilidade de estruturaçäo do Orgão Gestor, espera-se que seja possivel avançar

Variável 4.2. FiscaIizaço

Autoavaliação:	 2

Ha fiscalização dos usuários outorgados, mas a mesrna decorre basicamente do processo de licenciarnento ambiental

Justificativas/EscIarecimentos/Descriço da situaçäo da variavel avaliada:

A SEMARH não dispöern de urna estrutura para a fiscalizacào dos usos, urna vez que a unidade responsável pela
licenciamento e denüncias, sendo verificado sornente a existência ou não da respectiva outorga. As acöes de fisc
Superintendência de Recursos Hidricos, de forma amostral ou no atendirnento a denüncias, sendo que é verificado qt
empreendirnento, não sendo realizado qualquer tipo de fiscalização ou acompanharnento das vazöes captadas.

Variável 4.3. Cobrança

Autoavaliaço:	 2 -

Não ha qualquer tipo cobrança - nern por serviços de água bruta, nern pelo uso da água - mas ja existern estudos ou
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;omente na regulacão das captaçöes. Segundo levantamentos do órgão gestor,1
considerando as 6guas superficiais e subterrâneas. Corn a atualizaco do Piano

também na outorga para iançarnento de efiuentes.

ou de outras acöes prôprias do setor ambiental;

tividade de fiscaiizacão atende somente as acöes da area ambientai e ligadas ao
tiizacào dos recursos hidricos, quando realizadas, são executadas por técnicos da
iase que somente o atendimento as caracterIsticas definidas na outorga quanto ao

regularnentos sobre o tema em âmbito estadual.



Justificativas/Esciarecimentos/Descriço da situacào da varivel avaliada:

Ainda não existe a cobranca pelo uso das águas no Estado. A cobranca está prevista em Lei, como instrurnento c
Hidrográfica, funcionando corn Agenda de Bacia para estes Comitês. 0 Comitê da Bacia Hhidrográfica do Rio Parana
as discussöes quanto a cobranca na bacia, estas discussOes envolverâo os Comités das Bacias goianas afluentes e
Jefiniçäo de uma Agência de Bacia.

Variável 4.4. Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gesto

Autoavaliação:	 L	 2 - -

o sistema estadual de recursos hidricos dispöe de fontes próprias de arrecadaço (ex.: cobrança peIo uso da ãgua,
arrecadação representa menos de 20% dos recursos financeiros necessários para garantir a sua sustentabilidade finar

Justificativas/EscIarecimentos/Descriço da situaçäo da variavel avaliada:

o Sisterna Estadual de Recursos Hidricos conta SOMENTE corn as taxa de ANALISE E VISTORIA e MULTAS do Siste
outro tipo de taxa ou recurso disponibilizado, apesar de a Legisiação Estadual definir que os recursos do Sistema sen
II- transferências da Unio ou de Estados vizinhos, destinadas a execução de pianos e prograrnas de recursos hIdr
decorrência dos aproveitarnentos hidroenergéticos em seu território; IV - parte da compensaço financeira que o Es
território, definido pelo Conseiho Estadual de Geologia e Recursos Minerals - CONGEMIN, pela aplicação exciusiva
recursos hidricos subterrâneos; V -resuitado da cobranca peia utilizaçäo de recursos hIdricos; Vi - empréstimos flack
e de acordos intergovernamentais; VII - retorno das operaçöes de crédito contratadas, corn órgos e entidad
intermunidipais, concessionárias de serviços püblicos e empresas pnivadas; VIII - produto de operacöes de crédito e
de rnuitas cobradas dos infratores da Iegisiaço de agua; X - recursos decorrentes do rateio de custos referentes a o
pessoas fIsicas ou jurIdicas, pübiicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou rnuitinacionais e recursos eventuais.



le gesto e a SEMARH está autorizada a execut-la onde existir Comitê de Bacial
iba aprovou recentemente o seu Piano de Recursos HIdricos e está encaminhando
o Conseiho Estadual de Recusos Hidricos de Goiás e as questöes relacionadas à

cobranca por serviços de água bruta, multas, taxas, emolumentos, etc.), mas essa
iceira.

•ma de Outorga, o que no é suficiente para a sua manutençäo. No ha qualquer
am: I - recursos do Estado e dos municIpios a ele destinados por disposiço legal;
icos de interesse comum; Ill - compensaçäo financeira que o Estado receber em
tado receber pela exploracäo de petróleo, gas natural e recursos minerals em seu1
em levantamentos, estudos e prograrnas de interesse para o gerenciamento dos
nais e internacionais e recursos provenientes da ajuda e cooperaçäo internacional

?S da administraçäo direta e e indireta do Estado e os MunicIpios, consórcios
s rendas provenientes da aplicacäo de seus recursos; IX - resultado de aplicaçöes

bras de aproveitamento mültiplo, de interesse comum ou coletivo; XI - doacôes de
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Variável 4.5. Infraestrutura HIdrica

Autoavaliaçäo:	 1	 1

Toda a gestäo de infraestrutura hidrica (planejamento de obras, adrninistraçäo, manutençäo, operacào) é exercida
influência da area de recursos hidricos nessa gestao.

Justificativas/Esclarecimentos/Descriço da situacäo da variável ava liada:

s obras de infraestrutura hidrica do Estado dizern respeito principalmente a area de lrrigaco, e estho ligadas a Sec
rrigacão - SEAGRO. 0 ünico envolvimento do órgäo gestor de recursos hidricos é na regulação do uso, por meio da o

Variável 4.6. Gestäo e Controle de Eventos CrIticos

Autoavaliaço:	 2	 -

Ha infraestrutura e procedimentos instituldos para monitorarnento de eventos criticos, mas ainda nào ha plan
hidrotógicos extremos.

Justificativas/Esclarecirnentos/Descriçäo da situacäo da variâvel avaliada:

Foi elaborado o Atlas de Vulnerabilidade Hidrica do Estado, em parceria corn a Agenda Nacional de Aguas e outros or
Secretaria de Ciênica e Tecnologia - SECTEC, mas ainda não ha o planejamento e execução de acöes de controle o
Defesa Civil.

Variável 4.7. Fundo Estadual de Recursos HIdricos

Autoavaliaço:	
I 	 1

IWo existe Fundo Estadual de Recursos Hidrico previsto em lei.
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)Or outras areas da Administraçäo PibIica, não existindo quaquer participação ou

retaria de Gestão e Planejamenot - SEGPLAN e a Secretaria Agricultura, Pecuaria e
itorga.

?jamento e execuço de acOes de controle e mitigação dos efeitos de eventos

gãos e entidades estaduais, bern coma a Sala de Situaco, sob responsabilidade da
mitigacäo de eventos hidrológicos criticos no Estado, excetuando-se as acöes da



Justifi cat ivas/Esclarecimentos/Descriçäo da situaço da variável avaliada:

Apesar de não possuir urn Fundo Estadual de Recursos HIdricos, a Estado de Goiás enfrenta uma situacäo peculiar,
de Meio Ambiente-FEMA, que é é gerido pelo Conseiho Estadual de Meio Ambiente - CEMAm, que está regularner
gestäo dos recursos é feita pela area ambiental, e não pela area de recursos hIdricos, par melo do Conselho Estadu.
recursos da Taxa de Anàlise e Vistoria e de multas aplicadas quanta ao descumprimento da legislação de recursos hIc
GEstão de Recursos Hidricos.

Variável 4.8. Programas Indutores

Autoavaliaça:	 2

Existem alguns prograrnas e/ou projetas indutares para a gesta de recursas hIdricos em nivel estadual (ex. incenti
mas estes dependem basicarnente do apaia de setares usuários e da saciedade civil, existindo pouco au nenhum sup

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçàa da situaca da variável avaliada:

Na Estado as principals programas indutores estàa ligados a area ambiental, coma ICMS-Ecológico e prerniacöes
programa, de pagarnento par serviços ambientais, a Pragrarna Produtor de Agua do Ribeirão Joo Leite, em fase de
da Bacia. Este programa conta corn a participaçäo de 21 instituiçöes, rnunicipais, estaduals e federals, onde a
responsabilizou pelo pagamenta dos servicos, e pela Agenda Nacional de Aguas, que alocou recursos para a execuçc



ois possui urna Conta Especial de Recursos HIdricos, dentro de urn Fundo Estadual
tado e em funcionarnento. Os problemas existentes são que: as diretrizes para a

al de Recusos Hidricos-CERHI, alérn de serem depositados nessa conta somente os
fricos, recursos que não são suficientes para a menutençäo do Sisterna Estadual de

vos fiscais, pagamento por serviços ambientais, premiaçäo de boas prticas, etc.),
)rte por parte da Adrninistracão Püblica.

por boas práticas. Referentes a gestao de recursos hIdricos existe somente urn
instalação, corn a execução da primeira etapa, que abrange aproximadarnente 7%
major esforco será feito por urn usuário, a Saneamento de Goiás S/A., que se
de obras de conservação do solo e estradas.
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Quadro-Resumo

Variáveis

1.1) Organização Institucional do Modelo de Gestão

1.2) Organismo(s) Coordenador/Gestor

1.3) Gestào de Processos
1.4) Arcabouço Legal

1.5) Conselho Estadual de Recursos HIdricos

1.6) Comitês de Bacias e Organismos Colegiados
1.7) Agéncias de Agua e Eritidades Delegatrias

1.8) Comunicaçäo Social e Difusào

1.9) Capacitaçäo Setorial

1.10) Articulaçào corn Setores Usuários e Transversais

NIvel Alcancado
(Autoavaiiacao)

2

2

2

2

3

2

3

1

1

2

META 11.2— Variáveis
Legais, Institucionais e
de Articulacäo Social

META 11.3— Variáveis
de Planejamento

META 11.4— Variáveis
de Informaçâo e

Suporte

Variáveis

2.1) Balanço HIdrico

2.2) Divisäo Hidrográfica
2.3) Planejarnento Estratégico Institucional
2.4) Plano Estadual de Recursos Hidricos
2.5) Pianos de Bacias
2.6) Enquadramento
2.7) Estudos Especiais de Gesto
2.8) Modelos e Sisternas de Suporte a Decisão

Variaveis

3.1) Base Cartográfica

3.2) Cadastros de Usuários e lnfraestrutura
3.3) Monitorarnento Hidrorneteorológico
3.4) Monitorarnento de Qualidade de Agua
3.5) Sistema de Iriformaçöes

3.6) Pesquisa Desenvolvirnerito e Inovaçäo

NIvel Alcançado
(Autoavaliaco)

1

3

2

3

1

2

2

2

NIvel Alcançado
(Au toava Iiacäo)

1	 Ap

3
	 Ap

3

3

2

1

Variveis
	 Nivel Alcançado

(AutoavaIiaco)

A 1,. ...	 .i _fl:._:.._
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;entar justificativas e descrição!

;entar justificativas e descriço!



4.2) Fiscalizaçäo
	 2

META 11.5 - Variáveis	 4.3) Cobranca
	 2

Operacionais	 4.4) Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestho
	 2

4.5) lnfraestrutura Hidrica
	 1

4.6) Gestào e Controle de Eventos CrIticos
	 2

4.7) Fundo Estadual de Recursos HIdricos
	 1

4.8) Programas Indutores
	 2
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