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Ofício nº 96/2015/SAS-ANA
Documento nº: 00000.043206/2015-19

Brasília,  24 de julho de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor
Marcelo Cauás Asfora
Diretor-Presidente
Agência Pernambucana de Água e Clima - APAC
Avenida Cruz Cabugá, no 1.111, Bairro Santo Amaro
50.040-905 – Recife – PE

Assunto:  Resultado da certificação das metas contratuais do Progestão referente ao exercício de 
2014 e cálculo do valor da 2ª parcela a ser transferida ao estado de Pernambuco.

Referência: Processo 02501. 002820/2013-43- Contrato no 064/ANA/2014

Senhor1 Diretor Presidente,

1. Vimos dar conhecimento ao estado de Pernambuco do resultado da certificação das 
metas contratuais do Progestão, estabelecidas nos Anexos III e IV do Contrato nº 064/ANA/2014, 
referente ao exercício de 2014.

2. Esclarecemos, conforme  Nota Técnica nº  1 7 /2015/COAPP /SAS de 23 de julho de 2015, 
que o estado  atendeu parcialmente  as metas previstas,  estando assim apto a receber a 2ª parcela   no   
valor de  723.870,00   ( setecentos e  vinte e três mil, oitocentos e setenta reais),  uma vez apresentados os 
documentos comprobatórios de sua regularidade fiscal previstos no Contrato.

3. Para a certificação das metas de cooperação federativa foram elaboradas Notas 
Técnicas pelas Unidades Organizacionais da  Agência Nacional de Águas  -  ANA (UORGs) responsáveis, 
tendo por base o Relatório Progestão apresentado pelo estado.

4. Com vistas a dar ciência do teor das análises realizadas, encaminhamos anexo a 
seguinte documentação:

 Nota Técnica nº 6/2015/COCAD   (Doc. nº 00000.026574/2015 -01 ) – Certificação da 
Meta de Cooperação Federativa I.1 referente à integração dos dados de usuários de 
recursos hídricos (CNARH);

 Nota Técnica nº 3/2015/COSUB   (Doc. nº 00000.020552/2015-29) – Certificação da 
Meta de Cooperação Federativa I.2 referente ao compartilhamento de informações 
sobre águas subterrâneas;

 Nota Técnica nº 17/2015/SPR   (Doc. nº 00000.023954/2015-85) – Certificação da 
Meta de Cooperação Federativa I.3 referente à contribuição para a difusão do 
conhecimento (Conjuntura);

 Parecer Técnico nº 219/SGH/ANA  (Doc. nº 00000.024 3 86/2015 -30 ) e  Nota 
Técnica nº  9 /2015/CO  ART  (Doc. nº 00000. 036660/2015-13 ) – Certificação da  Meta 
de Cooperação Federativa I.4 referente à prevenção de eventos hidrológicos 
críticos;

 Nota Técnica nº 16/2015/COSER/SER    (Doc .  nº 00000.025089/2015-10)  – 
Certificação da Meta de Cooperação Federativa I.5 referente à atuação para 
segurança de barragens;
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 Nota Técnica nº  1 7 /2015/COAPP  /SAS   (Doc .  nº  00000. 0 42921 /2015- 34 )   – 
Consolidação da certificação e determinação do valor da parcela a ser transferida.

5. Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
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