
De: Ludmila Alves Rodrigues
Para: "joacy@aesa.pb.gov.br"; "porfirioloureiro@aesa.pb.gov.br"; "waldemir@aesa.pb.gov.br";

"joacy@aesa.pb.gov.br"; "itaci@aesa.pb.gov.br"; "lovania@aesa.pb.gov.br"; "lovaniaw@yahoo.com.br";
"diegomagno@aesa.pb.gov.br"; "gerald@aesa.pb.gov.br"

Cc: José Carlos de Queiroz; Fernanda Laus de Aquino; Patrick Thadeu Thomas; Humberto Cardoso Gonçalves
Assunto: Resposta à contestação da meta 1.5 referente ao exercício 2015 do estado da Paraíba
Data: segunda-feira, 8 de agosto de 2016 10:33:00
Anexos: NT COSER_SRE 131 2016_Meta 1.5_2015_CONTESTAÇÃO_PB.pdf
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Prezada equipe Progestão Paraíba,
 
Vimos informar que, tendo em vista a contestação da Meta 1.5 da certificação do 4º período do
Progestão referente ao ano de 2015 no estado da Paraíba, enviada por meio do Ofício DP nº
196/2016, de 04/07/2016, foi encaminhada para a Superintendência de Regulação – SRE para a
devida análise técnica.
 
Encaminhamos anexo, para conhecimento a Nota Técnica nº 131/2016/COSER/SRE de
27/07/2016, onde a SRE ratifica o resultado anterior, ou seja, mantém o índice de atingimento
de 9,5 da Meta 1.5 (Atuação para segurança de barragens), uma vez que a regulamentação em
questão não foi publicada em 2015.
 
Por este motivo, esclarecemos que, nesta data, conforme Despacho 58 anexo, estamos
solicitando o pagamento da 4ª parcela ao estado no valor anteriormente informado de R$
746.250,00 (setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).
 
Att,
Ludmila Alves Rodrigues
Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público (COAPP)
Superintendência de Apoio ao SINGREH (SAS)

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
ludmila.rodrigues@ana.gov.br
61 2109.5326
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Nota Técnica nº 131/2016/COSER/SRE
Documento nº: 00000.042476/2016-93


Em  27 de julho de 2016.


Ao Senhor(a) Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos


Assunto:  Análise da contestação enviada pela  AESA/PB  ao resultado da  Certificação da Meta 


Federativa I.5 (Atuação para Segurança de Bar ragens) do Progestão, referente  ao exercício de 201 5  


- quarto período de certificação.


Referência: 00000.039162/2016-11


1. Esta Nota Técnica tem o objetivo de  analisar a contestação enviada pela AESA/PB ao 
resultado da certificação da meta federativa I.5 do Progestão, referente ao exercício de 2015.


2. No Ofício DP nº 196/2016 da AESA, a instituição informa que a regulamentação das 
inspeções de segurança de barragens foi publicada em julho de 2016. Como em 2015 (ano para 
cumprimento da meta) a referida regulamentação não havia sido publicada, sendo apresentada uma 
minuta para fins de certificação da meta, foi descontado meio ponto no índice de alcance da meta, 
totalizando 9,5.


3. Sendo assim ,  reitera-se que o estado da Paraíba atingiu o índice de alcance da meta I.5 de 
9,5, sendo o índice máximo igual a 10.


Atenciosamente,


(assinado eletronicamente)
FERNANDA LAUS DE AQUINO


Coordenadora de Regulação de Serviços Públicos e da Segurança de Barragens


De acordo, encaminhe-se à SAS para providências.


(assinado eletronicamente)
PATRICK THOMAS


Superintendente Adjunto de Regulação








Despacho no 58/2016/COAPP/SAS
Documento no 00000.044708/2016-48


Em  8 de agosto de 2016.


Ao Senhor Superintende de Apoio ao SINGREH


Assunto:  Pagamento e cancelamento do saldo de empenho da 4ª parcela dos recursos do Progestão 


ao estado da Paraíba.


Referência: Processo nº 02501.000944/2013


1. Informamos que o Ofício nº  41 /201 6 /SAS-ANA (Doc. nº 03 3225 /201 6 ), comunicando o 
resultado da certificação das metas contratuais do Progestão no estado d a   Paraíba   referente a o exercício 
de 201 5 , foi expedido para a  Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba   (AESA/PB)  
por meio de correspondência registrada com AR, sendo a entrega efetuada em 20/06/2016.


2. Em resposta, a  AESA , por meio do Ofício  DP  n º   196 /201 6  (Doc. n º  0 38593 /201 6 ), solicita 
revisão da meta 1. 5   referente à atuação para segurança de barragens e encaminha publicação da 
Resolução que regulamenta o art. 9º da Lei 12.334/2010.


3. A   referida  document ação   foi tramitada para análise técnica  d a Superintendência de   
Regulação (SRE) por meio do Despacho nº 50/2016/COAPP/SAS (Doc. nº 039162/2016) de 12/07/2016.


4. Tendo em vista  a solicitação,  a S R E  elabor a a Nota Técnica nº 1 31 /201 6 /CO SER /S R E 
(Doc. nº 0 42476 /201 6 ),  de 27/07/2016, esclarecendo que até  2015 (ano para cumprimento da meta) a 
referida regulamentação não havia sido publicada  e, portanto,   r a tifica o  resultado anterior , ou seja,    
índice de alcance desta meta de 9,5.


5. Desta forma,   vimos esclarecer   que será efetivado  o pagamento da  4 ª parcela do 
Progestão ,  no valor  anteriormente informado  de  R$  7 4 6 . 2 50,00  (se te centos e quarenta e  seis  mil, 
 duz entos e cin quenta  reais),  em favor da   AESA/PB, por meio   da Nota de Empenho n º  
2016NE000133 (Doc. nº 014404/2016). 


6. Por oportuno,  s olicitamos que o saldo remanescente da referida Nota de Empenho, no 
valor de R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais), seja devidamente cancelado.


Atenciosamente,


(assinado eletronicamente)
LUDMILA ALVES RODRIGUES


Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público


De acordo. À SAF para as providências cabíveis.


(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES


Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos







