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Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTA0 

Variável 1.1. Organização Institucional do Sistema de Gestão 

Autoavaliação: 
	 3 

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

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) é o órgão gestor estadual de recursos hídricos (Lei na 6.130/2007), tendo em sua estrutura organizacional, a Superintendência de 
Recursos Hídricos (SRH), a qual através da Lei nº 3.870/1997, se constitue no órgão operacional da gestão de recursos hídricos. A SRH tem como objetivo a promoção da organização, coordenação, 
execução, acompanhamento e controle das atividades da Secretaria relativas a recursos lildricos, sendo Integrada pelo Departamento de Planejamento e Coordenação de Recursos Hídricos e pelo 
Departamento de Administração e Controle de Recursos Hídricos. Dentre os programas e planos com ações relacionadas â Integração coma gestão ambiental e setores usuários, cita-se os Programas 
Águas de Sergipe e Água Doce e o Plano Diretor de Abastecimento de Água pare vários territórios do Estado. 

Variável 1.2. Organismo(s) Coordenador/Gestor 

Autoavaliação: 

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

institucionais ainda não são executadas). 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

Identifica-se a falta de recursos humanos, uma vez que o quadro de profissionais lotados na SRH é limitado, com grande parte dos técnicos pertencentes a outros órgãos da administração pública. A 
emissão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos para lançamento de efluentes, uma de suas atribuições institucionais, ainda não se encontra implementada. 

Variável 1.3. Gestão de Processos 

Autoavaliação: 
	

2 

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

institucionais. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

Dentre os processos gerenciais e administrativos existentes na SEMARH/SRH, oarn fluxo e procedimento bem estabelecidos, pode-se citar os manuais de Outorga, Realização e de Procedimentos Internos, 
os quais foram elaborados por empresa de consultoria especializada com recursos financeiros provenientes do Convênio n4 011/200S, celebrado entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e a SEMARH. 

Variável 1.4. Arcabouço Legal 

Autoavaliação: 
	

3 

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

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

A Política Estadual de Recursos Hídricos foi estabelecida pela Lei ne 3.870/1997. A referida Lel foi atualizada e aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 2011, estando aguardando 
regulamentação. A seguir, descreve-se alguns instrumentos legais que regulam o gerenciamento dos recursos hídricos em Sergipe: Decreto na 18.099/1999 (dispõe sobre o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos), Decreto na 18.456/1999 (regulamenta a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos), Decretos n2  19.079/2000 e ng 27.410/2010 (dispõe sobre a regulamentação do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos), Resoluções n4 01/2001 e na 20/2014 (dispõe sobre critérios para Outorga de Uso de Recuros Hídricos), Resolução 5403/2002 (dispõe sobre critérios para Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hidricos Subterrâneos nas Regiões de Aracaju e São Cristóvão), Resolução na 14/2012 (dispõe sobre procedimentos no Uso de Recursos Hídricos Subterrãneosa partir de Soluções Individuais de 

Suprimento de Água em áreas com Redes Públicas de Abastecimento Humano). 
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Variável 1.5. Conselho Estadual de Recursos HfdriCos 

Autoavaliação: 

0Conseihri.EstilUal:dé:ftêe0s<is'i-fh3Hebs'çd5RtiRi)fái CriaddralsidAks 	 n!7.8::DOB71.4B9. Desde então,  aprovou'2o Resolueb6-fidl, :ré dWdesos ikeiïas•relaeionadesa gestãiddé:.fdcul'ios 
49:  inideS: iãrdina ría 	 j.CtrãOrdinárias 	 • , 	_ , tendo' ocorrido  

presente aro  

Variável 1.6.:Comitêi de Bacias é OrganisMos Colegiados, 
- 	 . 	. 

Autoavaliação:'.  • 	 • 

FóráMkriadoS os comitês das:;bacia'S"hidrográ: r,,cas dos rios lapara—tütla, Sergipe  ,e Pi :f .- SÈAAAiii,l7'gdWritilO'CIO CdM:liéCla Baelídilifi'd. frc`a dê' Rio São Frarieleo Alguns servidores a  . u, e 
' 	''•'Técnica'èjkllki2di2 celeiiiieláektr 

ão 

membroseladro--: 'aras3'écnlcas''deste Convite.Falta, portanto,'a Criação-dos comité d 3, bd : <35 hidm,,,- '.',,,-.., dos nos Real e Vaza Barris. O Acordo de Cooperaçã 	n- 	, 	. 	. 

a ÁNA',. o Iristituto do Meio Anibierde is F ,,,,o , [111,,,, do E,t3do ,I E, JI-1, (;t 	o , ,,_ . , 	,, _ . 

baclas'cle rios de domínio:federal. 

0'"adõid ao filllOiOkaisn'éWód>di ,-'colileAs"dáss:batidsdos eidadaMeiba;'Sé:egipe 	Piaeí é 	 d6S sélMOs Oregfá-dr3s por técnicos perteorife s à0 

Planejamento e Codrdenaçao de Recursos Hídncos da SRH Ressalta sè que a Secretaria ÉxéeutillIO':tdenitA da bacia do rie Sergipe está idiada oas:déPeridéneias da 0111. :•ndo o so ,o,t),1, 	o. o 

ieeçld,s d,- 	S eoeri, ser di 	 iirciorinereto. 	 cls:; Bundo F-tadúalde Perurses 	lFdltSiERHI 

k- SRI,VriãopFiSsujerr:SUieStruturaWgatiiiiCióriaiSétoieSpeclfiCo"Para trata ride ta isifédiaão existe plínéfaMér•ità d:iira'0es reladóiádes 	S6'éláíë'ã'difilïâ:Odè informações referentes 

gestão de recursõs hídricos. 	 atividáddí acontecem' conforme as demandas mcimentsáldeaS e são eonduildas pela ASseSSoria de Ce,eueiea0o, Marketing e Eventos.(MCOM)dígÈMARft,Ksiiriv'por 

ocasião deesjentõs,rtáiSdconio:a Serriaria da Agua;:Otiroplada'Arribiental, Encontro cfè,Pecü.. ,e -  Hídricos FM Sergipe (FNREHSE) e de reLl,',1, relarionados a toirzática'dA-OZMO"déircurscss.tildriCo.béM 

como diante da•necéssidade dë divulgação de projetoS/açõeS/atividades, os seds dl SEI1 aP,ri ,2 da SRH 	 J':01Ç C> 
„ „ 

Existe Conselho constituído e atuante na gestão de águas (diversas resoluções, moções e outras decisões tomadas)..e funcionando em condições adequadas (reuniões periódicas, comparecimento 
satisfatórios dos seus membros). 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

Existem comités estaduais e/ou organlSmós cólegiados de recursos hídricos na maioria das bacias/áreas críticas. 

Justificativas/Esclarecimentos/Desérição da situação da variável avaliada: . 

Variável 1.7. AgênCias de Água.e Entidades Delegatárias 

Autoavaliação:' 

Há apoio ao funcionaMento dos organismos colegiados e das secretarias executivas;dos Cornités dp fiada Hidn,gráfica instalados realizado exclusivamente pela AdMinisração Pública. 

JustificatiVas/Esclarecimentos/DPscrição da situação da variável avaliada: 

Variável 1.8. Comunicação Social e Difusão 

Autóavaliação: 

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

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável'avaliada: ' 
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Variável 1.9. Capacitação Setoriál 

Autoavaliação: 

éé 

A. 	 
514-A4,4  

Fls.  

	

Processo 3 	13 

Rubrica 

NriiinkiodidéCada déj'2N30,édaiitiiiíõfi4e cdniUlfddaeSOeCiálit-idaiWatelábOra—çãOde um Plano de Capacitaçéo. E4tëiplano,frjéi'hj5;..‘dácijébégoCi a ser pléhaqlèChéVetivado A SRH tem promovido 
em gestão derecursdshICi4ïí'a nível de especialiAção comoapOlo 	Universidade Federal de S-ertOkii.Mj:V:Oigi,6dels 	 recursos or>ii,n 	do ijr.d4i4;.i, 

período 20W/2001: O segundo ocorreu com recursos prosjenlenteS do Fundo Estadual de Recursos HldricoS (FUNIÉRH) nd perlado (:)12/2013.;Éstes cursosativeram; essenlálthente, corno publied-alVo, 
componentes do Sistema Estadual de eiellciaJnenoide RecursõS FildriCoS Ressalta-se que este úhimo chrio indjulu a cda0C) 	,4,eãëé..;•eri,,reursos hícIdeos na 

refefida Universidade cm 2011 

artièïliOd'jdo poder públiCra—CCirn 	 efédilérdéT,'Wbiébliddrib'brerarlyTé`ó`ifiïdsto dor mc,iffrltirds repbe's'ehtiél'i*déi?,íïddér.  
JrfaiHrer:' 

estadual e municipal, poder legisla[, u,u. noc, d, 	cs 	c.np,ãoo.,->,ccc 	comitês de ba s 	9iogi3í e. nct.,duaís) e' dos comités dn r3cia (compos}16Sy,¡.p;5i,rdefribiti 

tidos a exeédéáé-'dd'b'ararï'ço I-gdjiçd'fias•'4)iérih'idrogrOfibasSãO ete ,Effi-ido .4iap.•ci:DeséFlçíols;frriénto:.dos Réeurs'os Hídricos 
Estádo d̀'e Sergipé̀ (2000), Estudo de DisponibiIidade'é Demanda de Água nas Unidades̀ de Bálaeço das Bacias Hidrográficas' do Estado dé Sebgipe(2603);.1,.:é6sbírbtcíre'biàursos Hídribos-dá Bacias 
Hidrográficas de Rios Afluentes do'São Frangi neo (1998),'`Plana Estadual de Réaiii,di:ildrk.O'S 	 em Vlsá2 a esCassei 	 por'oeasiW.á; 

elaboração destes estudos, obsêrva-se que os resultados cje."-ihna reavaliação.hleSte sentido, os baianos Icidncccd,c b:afias hidrografia, d., ne,..13p.-  -attiha, 

SnifrcHn r  Piavf rbt9ü.b,,de rrvisfnr, reffe rnornere.n, por orn7.15d do e!nhnrd 9br dnsplariésAe»as,baçl,:"-" 

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

Affie-saliiçãciW,'13/207.1. 	 Etédíbél'de RéérrosiHIdéés (CONERH1 3pri5v-dLi'o Plano Fiííídilia defRèèiéRcWlkIli•fileCjii jPFRW no q 	 ,;` 

Proposta da Divisão Hidrográfica ali Si agipe em Unidades de Planejamento è flaai Hidrográficas" (RE 21 
ácigj 

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

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

Variável 1.10. Articulação com Setores Usuários &Transversais 

Autoavaliação: 

Há alguma articulação do poder público com os setores usuário3 e transversais, mas restrita às atividades realizadas no âmbito do ConselhO Estadual, dos comitês ede-outros organismos coleglados de 
recursos hídricos (assoCiações de usuários, associações de açudes);.   

. 	. 

Justificativas/EsclareciMentos/DeScrição'da situação da variáUel avaliada: 

Variável 2.1: Balanço Hícir.  

Autoavaliação: 

Há um conheCimento adequado dasderbandas e' as:disponibilidades hídricas sob damínio estadual (águas superficiais eSubterrâneas)em algumas áreas; por meio de estudos específicos ou planos de 
recursos hídricos: 	' 	 "-•  

JustifiCatiVas/Esclarecirrentos/DeScricadaSitUaçSo da variável avaliada.: 

Variável 2.2. Divisão Hidrográfica 

Autoavaliação: 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da Uariávelavaliada:.  



EiTi.2011;"a:SEMARH:élabOriiii 6...k.ë.PlanejaniëiitO:es'tPági86'(PÉ)"tu3rp oToerldd&-2012-2015 'COhhjaosto de Mis, 	s"áloi•es,,Dfirizeí Estratégicas, 1:!i'ogí:ámas,-Ohjethii3i:elühhiaírde AO°, e o 
iritorpoi•oii ao Plano Pitiiianual (iPArclo'rnesriikpéfiodp, com ás'r.:netas especificas para cada'Ago:'iTanto o PE coa c o OPA ,t59 sendo Implemêntados desde ehtào e avahados atiavéso indicadores 
definidos, porém há ã uhe,,Síidade de sua apri' 	 p0 	 tAr+Wzizg 

4".r,4'.ttt • 

Ef'plarOd'EútadiialdeRêcurjOsHídrküo(PERH)ce aprÀsiddb ¡seio ConS-ël,o 	rdéJ drP0fiusos Flídhieds.'(CONERN)afrüét,dáláéüil4dntt 1312011, porém as açõe 
frarn.  implementadas O Programa Águas de Sérglèe,,que.enèèntra-se 	tdse dd ettelc adntditd, tdpreSe'rát 	 complemento e

- 
 pa,rá ihnplèrn‘.., entaçáo 	 Piano  

dé'fiacursos.H!drfO%'O rMo,ndd'arngoto 	maram-  d 	 . 	 „ 

t3kt:4ttft 

dTütitt 

Variável 2.5. Planos de Bacias 

Autoavaliação: 

Não existem planos de bacias aprovados por comitês estaduais. 	• 

	

, 	• . 	. 	. 
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Variável 2.3. Planejamento Estratégico Institucional 
 	• 

Autoavaliação: 

Há um planejamento estratégico aprovado para 	as ações da Administração Pública (Secretaria e/ou Organismo Gestor) na gestão de recursos hídricos, mas ainda há.necessidade de criar e/ou 
aprimorar os instrumentos e condições para sua efetiva implementação (indicadores, métas, monitoramento, agendas proposithras com os setores usuários e/ou transvérsais)... 

• . 	. 	 . 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da 'situação da variável avaliada: 	• 	 •' 

Variável 2.4. Plano Estadual de Recursos Hídricos 

Autoavaliação: • 

Existe Plano Estadual de RekursoS Hídricos aprovado pelo Conselho Estadual, mas ainda'há necessidade deatualizações, rèvisões e/ou não existem instrumentos ou condições para sualinplementação. • 
. 	. 	• 	, 	. 	. 

. 	. 	. 

Justificativas/EsdareciMentos/Déscrição da situação da variável avaliada: 	 . 	, • 	 • 

Justificativas/Es clarecimentos/Desciição da situação da variável avaliada: • . 

,láboVaÇãoW0hihõS'da,.. 	 Sr. 	 LI1 

Variável 2.6. Enquadramento 

Autoavaliação: 

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

JustificatiVaVEsciarecimentos/Descrição da sitta06 da variável avaliada: 

" Phogramá,désEh'ijdadr'amento dosCiiisos"d'Áüido'EStado"deSergipílc aco7d6'e63n a Resol3çõ5 CONAMA nt 20/1966", á t',';''ár',T.Wfiá'h?pi'Jhe ffiás 

superfc ais do Estadoirealda.dPi'fflh?.i4,93: Este estyt;!!"f03.t4Ptado para a Resoluç3o CONAMA e2 35.7/2.905 .,.por 	 elaboracãe,  do Plano Estadual de fie 	1 7C1,, qu,1 tírteseht t im, 

xl ri, espec tco sobre esse nem (6cm g  dramento dos Corpos á Água do Estado de Seruipe (Res;:640'Co'nAmA 	 (RU-4)). O Programa Agiras de 	p Que rncoaira-:oem fase de 

implementação, apresenta 'uma-atividade intitulada 'Estudo: CCM picro critoros ddo,i-npkPr. drdtdçe, d, P: de Ettdtd-13: do Recursos H dePc; o e ng ut,dr3rdpedet do, corpos d'águ.,' 
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Variável 2.7. Estudos Especiais dè Gestão 

Autoavaliação: 

PROGESTÃO 

11149 
p,it/ G) G-A  4 

Eis. 	31(6 
Processo 4 3 

brica 
Existem estudos especiais para alguns temas de interesse da gestão em nível estadual; e esses estudos estão atualizados e são suficientes para orientar as açbes de gestão nos aspectos po 
abordados. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

EXISFeM'nO.âMbitó:Cla SÉIQIÀKI'l/SfkH:.• 	cilifersos',6fiiabs que subSidlaeri.li géSiào scle reversosos Iffelelékl&:.ébtre os'quâis destacam-sei Planos Diretó-rs de R&EreS'ofildiléê ldái:.(3kiàlElidir'pgeàfie4i.0'.0i4i • 	• 	. 	• 	 .•    
'Afluentes dc•SãciFrancisco-MBE();,;EStúdo para:6Désenvorvirnénte• 00. ,Recuros Hídricos -6o 	SerglErell(2000)Ai.aliaç-ãé Hidrogeológica e ifidroquimica.ielókAqi.Ffeios;de:Arapajpe:586.chitóvãci 
(2ódi):.P. roii-a má de. 	Aenpliaç2o 6óperaçác -da:Rede,Áidrométéreálógica écla Qualidade da 	do EStad6 de Sergipe (2601), !eisgrar'ea.dê 	 d6 Estado de.Sergipa& 
acordo toma ResOlue.SOCONiAii./iA,riá .20/10861/003); Estudo:de Disponibilidade -  eDemanda Yde -Água nas Unidades de,:Báláno.das• 	-11drcgl'âficás doEstado de :Sergip6-(2002), Avaliação 
'(4.iiiëráióica. e'HiárOoriltnicad6s'ACiifetcShas Microrregier:s a;-: P.e 	 A.grest, de Idsg.drtn (26,0') e Pisno EstdddnI 	PPCJ,O, Hidr,cs 	 r;;;,dc:. 

em rééréoc(piar-(iihcersereM"átuálliaCiciserevisados. 

Às i0fagérdélSPPTiéfiisiénte.Ávbá 59H cóbreni;tcidd;Est:áad'iii601á'1,250,50 e são réfèrentes ao período 20E1572006 -Já as fotografias aer'eas, com escala 1:Y 000, sào r,.ferr-e'n'tei!aS'Sedes'imunicipaiçe 
área ocupada péleilitorálsergipainc. ,e10 	á u ,10d1J 22.,T7 2011.A ba_.e rar, 	3 ca encontra 	r d, r„ 	, 	Pd.:0, 	 qual foi 	, I ce ai„ 1 25.67 

Variável 2.8. Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão 

Autoavaliação: 

   

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

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição dá sitUaçãO da variável avaliada: 

N5b!--te'tein Vin Mddelci de serOorte à deeisào irrilãrèmeni!ã'd 	 ..-.1.ovk'Areente e 
	

pmí•isro ,o sr1,Sdo d&P,Nr- ,is 	CU., de 5,frfre 	 1,t14143';3a ' D,f1'15,±"dfd,_•rft,1rds eeiorg 
ilnorteiciSidé.slenula236.éSiiiemas de apoio à decrS5o" 

Variável 3.1. Base Cartográfica 

Autoavaliação: 

Existe uma área específica própria, responsável pelo processamento de dados georreferenciados e capaz de realizar análise do contexto geográfico para gestão de recursos hídricos, a qual dispbe de uma 
base digital em formato vetorial para a gestão de recursos hídricos; proveniente da vetorização da cartografia sistemática (escalas de 1:1.000.006 até 1:25.000) produzida pelo IBGE ou DSG e de acervo 
recente de mapas da cartografia-sistemática e/ou imagens de sensores remotos aerotransportados ou orbitais (data de mapeam'ento ou de geraçãci das Imagens até dois anos* anteriores, inclusive), que 
permitem atualizar a geometria e os temas da base digital em formato vetorial do nível preeedente, para gestão de recursos hídricos. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação"Cia variável avaliada: 

Variável 3.2. Cadastros de Usuários e Infraestrutura 

Autoavaliação: 

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

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável 'avaliada: 

adraS, 	 er/eofitrákéibiséllidolnáll'AtlaiS Digital efe'ReiériiiSbsi-treferebSláleüál 	 uih-SRfgca de 16f6ima''"cbe   s• Geográfica 
(,S,..19).:T.:,éM.,...-fSCadaStb5e,9Suári0...S:é,...dbi'aS•hiclraulicas,dáS.,1eilios hos Sergib'é,'Plaflili. 142ra  1uba,`reálizád6jpo..petáo, elèi200±i200atE...1,,,,,.de contratos remados com os seguintes órgãos, 

Ernpresa:d:peSenv61!iim.....entO•AgrppéCUário de Sergipe (E1,,ábiáG RO) 	eadastrámeOtO ená manaociaissOPerfi.....  	C 	 se,ã oMpanhia de Desenvosto 	Recursos Hídricos e Irrigação;  de Sergipe .... 

	

ambos encontram-se em0lanilhas Acess e em neioyfsied O adastredeisuários de água:F,ãce do no são Francisco foi 	 em 

2005 e'atualizado- em-2009 pelaÉMDlsGRO,:atravésdë o 	 -OeOOpeeaçbà-Teenie ehrte6sSa empresa e a SEMARH, 
 

no árnbito,co,CObvenio: 6F 011/2005, eelebrado entréa ANA e á SEMARN.l0 

usüarlosoutor{ados, os quais se 	 moem nos maiores tguk6s, encaritram-secadástradéis no Atlas Digiral. A atuan:aç:io du dddlssdrd dds 	• b,dddd 	Sr egla,iserà previ:ia rio 
árfiblib:à6 Prograina'Água dè ergipe, na atividade intitiiladi.lifii6li'záS6 de Cadastro de Água'  
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Variável 3.3. Monitoramento HidrometeOroIngico 

Autoavaliação: 

As:,re.désp1"tiVi 	 MPP.  
Ministériorios de 	 com o 

a utornatizadas.iTéFriiü um total delS taiepluivib.Matros (adquiridaVEdfri'irê'e 
s9m 

 
Jecnológlai(.. 	 de eteorologia.(I-MET) é,EMpre 

Brai'ileira'Cepesqi;isà:4róiigíáa:(ÉKI  	 a á as ernicurios d 	19 e,t,3rC,-, 1,, m,;-•triea instalados em reservatóriesA 
ação e manutenção esiá a C.a 	d 	 Tatáda para tais , fins,  (Contrato n2  01/2912:EMARH). — „ 

A;rede.degalidide da;áÉba'codterri"Ola 7/-  übn"ibs de monitofbriáento loca(iià'dús ao lori&O:'daitodas as baéiás hidrógráficâs, abrangendo 50 % dos pCiEit'as,Külstosi'Oela-„Rede,NaCie-eal 
compatibd2açãb entre asa iie'dds6üvidibetrteas e de qualidade de égua. bevidoab fato da opar4.id 	 gerados ainda riú;ft'iMrn dispomhllda dos Ma SNIRH: A operação 
da rede de dualIdade de água está a cargo do les' tn T,2r2.11;2,12e 	 1 Pes u 	d, 	 nop4i1vpnior2 C,1,,212 	 d 	n 

de rnuR IP'ir;frftnIa0é-i'sóbre rácilesoshtddè'ÕS','Frias,'ata o momento,'-giraii'idaOaria"dki , 	 4Indá'eãO"'Sa'teiri 
uma faarnente compu..raanal visando ü .i..esso e anlise'das informações. A RéSoluCáo 	CO'. To, de 12 d,2,12, 	22'14, aprovou 	rataç.áo de, emp.  res, 	 especializada   
para eiabr 	or do Sete oolo Infor 	 F.d2un,o11-1irns ck,  S._ n.9p, 

Térn=se Úrti prOjeib'ide5agO-ülia'leritidadeP"EdiiiiifiSra-Mi'a'nfb e 	 1 do dà''SErirP-SUb's-E;;Iá"EZi-  s , ................................... será real'i-Tdo 	 n,  13/712-fsseo ab 
peenvOlvirnento de Políticas Públicas para o Estado de Seipe)pr,,p,,to pala Fundaef. On Apoio Pese.ias r 	Iri o, :_ ,.`o 	cenlóica do Estado'dè Sergipe 1F‘nITEC,'SEj 

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

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação dá variável avaliada: 

Variável 3.4. Monitoramento de Qualidade de Água 

Autoavaliação: 

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

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

Variável 3.5. Sistema de Informações 

Autoavaliação: 

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

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

Variável 3.6. Pesquisa, gesenvolvimento e Inovação 

Autoavaliação: 

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

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 
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As a çõesSlefibialii'dção são geséhvoMdas pelo: Petoito de Pdlibia Aerib'knt,11, cern 1:13,, no Tri'i'fo deCooperaeao 	n 	2(213, 	d-,dr.,trr SEN1A11,; 
Militar e•iiiiii'dMinistração Éstadual do Meio Ambiente. A atuação, atúanin nto 	 de denúncias; 

N‘iável 4.3. Cobrança 

Autoavaliação: 

è'èï.17"." Pübt raa.  a Po'fnY 

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

lustificativas/Esclarecimentos/DeScrição da situação da variável avaliada: 

II, da dd,,;^;.3 ,À; 	 4ons 	 dd, Aadurdd, 
Hídricos 1 . ' 
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Variável 4.1. Outorga de direito de uso 

Autoavaliação: 

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

Justificativas/Esclareclmentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

5:ititotgã'.de.dlreiter. de:kéiu'rsosliidricos 	 200-0;:Tem-aie 	manual pera'ãutisidiar 	 da, 	 cu,:o57d-purd 	 d - 	Idanz, 	 não Ofidê 
fatiii iãà'à6'érá.dé'e,¡;Ilâar!)iè,:iiïCorprid'4iJ:égkirído a le(1 :0iiel'i'vigentti 

' 

Variável 4.2. Fiscalizãção 

AutoaValiação: 

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

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

Variável 4.4. Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão 

Autoavaliação: 

  

   

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

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçâo da situação da variável avaliada: 

À- :fcifié?,dë'-iftéOdit4b së réfílii-Oiii,Mid~- rWê-~W.6,4'4!)»~C)~64'.6 27 110/201f. 	 .,r6i,r uirWúLçiii,nt.ik.56rdd'Fiiii'd6:~iin I da 	 rfiNgP11), de df.':"Wii'á'ta 
Leiiilë:96412016;dei;"tre es' quei dest,cain se emo'un,,,to., 	 dos 	 dude-44gta_cu iAdd c exo!ad,çein de patrelee, 	rd-durai 	e 

outros reeatrsos minero i5 (2%1e iereidUto'd3 ru-dcd ddçd dos 	pduted e. ta,  doeu èddid,! 

b6. 
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Variável 4.5. Infraestrutura Hídrica 

O'sistema.4é.,•aléria.;de:Prelisão dé eventos 	 críficos d4Eiei:déibmaSalaiae Situação e de uma rede de mófriitoraméhtt, 
sujeitos a‘aotrênçla de enchentes (Ãcor'dóde'Cdopera)çãO TéniCa:n2  07/2011, celebrado entre 

Situação,feielaisteradó ern fevereiro do carrete ano Corn 	rir.,1,rnçru, 	 t. 	,[ 	r 	o p Arr..; 

dos'êventpí.críticós, 

composta OOr 9 1, -.1,,ç3es Có^M.rredk66).Oé "auva e nível d'água.  
SEMARH). A vers e preliminar dotelari4 de' Operação da Sala de 

?„ ocrntr, 	, 	 , r 	do'_ 

O'Fiüidii)EfidãOrdé,Recursos Híd 	,°(Ç13NFFN1 f 	 r.,  3 S OJ1pp7 c.fregtilarnen 
pdlcilDéeretti n° 27.410/2010. 

l9i079/2.1209'"itni 2910 as, a ser 	 ,?,L11,---nontad5 

Tén1"25é•:frrií,mmi ,-..","r -ojptr..,v rarvr,-.4 .SFMARI-i iétiiii5'ibiri;j4áriibi',ibOiri 	rátlitioiréi)74O:';':<•,""O-ãs o ddf,k,á"- 'íi-).',7 
rOo 	 rr bitò <16 Progr:rr,035., 

-"ArribiA-Afibif 

Autoavaliação: 

A área de recursos hídricos tem alguma participação na gestão de infraestrutura hídrica (planejamento de obras, administração, manutenção, operação), mas ainda limitada aos aspectos regulatários 

básicos (autorizações, outorgas, etc.). 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

Aiáà'rticIpaçãO na 	 3tFaVés 	emissáoidê outorga's t> . 	.  

Variável 4.6. Gestão é Controle de Eventos Críticos 

Autoavaliação: 

r
Há infraestrutura e procedimentos instituídos para monitoramento de eventos críticos, mas ainda não há planejamento e execução de 
extremos. 

ações de controle e mitigação dos efeitos de eventos hidroldgicos 

• 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

Variável 4.7. Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

Autoavaliação: 

Existe Fundo Estadual de Recursos Hídrico previsto em lei, já devidamente regulamentado e operando regularmente, mas a aplicação dos seus recursos ainda não está devidamente articulada com os 

demais processos e instrumentos de gestão sob responsabilidade do sistema estadual de recursos hídricos. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 

Váriável 4.8. Programas Indutores 

Autoavaliação: 

Existem alguns prograihas e/ou projetos indutores para a gestão de recursos hídricos em nível estadual (ex. incentivos fiscais, pagamento por serviços ambientais, premiação de boas práticas, etc.), os 

quais contam com a participação e apoio dos atores sociais e da Administração Pública. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da situação da variável avaliada: 



Quadro-Resumo 

Veriave 
Nível Alcançado 
Autoavaliação) 

1.1) Organização Institucional do Modelo de Gestão 3 

1.2) Organismo(s) Coordenador/Gestor 2 

1.3) Gestão de Processos 2 

1.4) Arcabouço Legal 3 

1.5) Conselho Estadual de Recursos Hídricos 4 

1.6) Comitês de Bacias e Organismos Colegiados 3 

1.7) Agências de Água e Entidades Delegatárias 2 

1.8) Comunicação Social e Difusão 2 

1.9) Capacitação Setorial 2 

1.10) Articulação com Setores Usuários e Transversais 2 

META 11.2 - Variáveis 
Legais, Institucionais e 
de Articulação Social 

Variáveis 
Nível Alcançado 
(Autodvdhação) 

2.1) Balanço Hídrico 2 

2.2) Divisão Hidrográfica 3 

2.3) Planejamento Estratégico Institucional 2 

2.4) Plano Estadual de Recursos Hídricos 3 

2.5) Planos de Bacias 1 

2.6) Enquadramento 2 

2.7) Estudos Especiais de Gestão 3 

2.8) Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão 1 

META 11.3 - Variáveis 
de Planejamento 

Variáveis 
Nivel Alcançado 
(Autoavalráçào) 

3.1) Base Cartográfica 4 

3.2) Cadastros de Usuários e Infraestrutura 3 

3.3) Monitoramento Hidrometeorológico 4 

3.4) Monitoramento de Qualidade de Água 4 

3.5) Sistema de Informações 2 

3.6) Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 2 

META 11.4 - Variáveis 

de Informação e 
Suporte 

Apresentar justificativas e descrição! 

Apresentar justificativas e descrição! 

Vd1-13Vel5 
Nivel AVdnyddr, 

Autoavalia0o) 

4.1) Outorga de direito de uso 2 

4.2) Fiscalização 4 

4.3) Cobrança 1 

4.4) Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão 2 

4.5) Infraestrutura Hídrica 2 

4.6) Gestão e Controle de Eventos Críticos 2 

4.7) Fundo Estadual de Recursos Hídricos 4 

4.8) Programas Indutores 3 

META 11.5 - Variáveis 
Operacionais 

Geniva 	Silva 
Secretaria de Estado do Mei 	e te e dos Recursos Hídricos 

Ge 
Conselho Estad i 

iv 	es Silva 
Re 	rsos Hídricos - CONERH 

ANA 

1 
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