
Formulário de Autoavaliação 

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sist ema Estadual 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas· PROGESTÃO 

1) Identificação 

Entidade Estadual: l lnstituto Mineiro de Gcst3o das Aguas · IGA!-1 

Representante Legal:IMaria de Utima Chagas Dias Coelho 

Conselho Estadual:lconselho Estadual de Recu~os Hldrkos de Minas Gerais • CERH·MG 

Representante Legal:! Maria de Fatima Chagas Dias Coelho 

Decr<to Estadual:._14_6_.4_6-'S/_2_0_14 __________________ _. 

Período de Avallaçlo:~ 

2) Informações Gerais 

UF:~Contrato: 1 035/ANA/2014 

Tipolog"1 D 

O presente formularlo t em por objetivo permitir que as entidades estaduais ·possam realizar o processo de autoavaliação das varl.lvels de gest2o de águas em nivel estadual, o que 

sera subsidio para a certiflcaçlo das metas estabelecidas no ~mbito do Programa de Consolidaçao do Pacto Nacional pela Gestão das Aguas · PROGESTÃO, observados os requisitos e 
as condições gerais do regulamento do Programa (Resolução ANA 379. de 21 de março de 2013) e os nlvels de e•lgêr!cia definidos no Ane•o IV dos respectivos contratos. 

Todas as planilhas. Incluindo as planilhas inicial e resumo, após preenchidas. dever2o ser impressas e assinadas pelo representante legal da entidade estadual. 

O formulário de aut oavaliaçao devera ser submet ido à aprovação pelo Conselho h tadual de Recursos Hldritos ou entidade que e•ercer função correspondente. Após aprovadas. 

t odas as planilhas de avaliação (Pgs. 1 a 8) deverão ser rubricadas e a planilha final (Resumo) devera ser assinada pelos representantes legais da Entidade Estadual e do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos ou. cm sua au~ncia. pela entidade colegiada que exercer função correspondente. 

Após aprovaç2o pelo Conselho Estadual. o formul.lrio devidamente assinado dever~ ser encaminhado por correio à ANA no seguinte endereço: 

ANA · Agência Nacional de Aguas 
Setor Policial Sul, Arta S, Quadra 3, Blocos B, l e M 

CEP: 70610·200 . Brasília • DF 

3) Instruções para preenchimento 

O preenchimento das informações devera ser realizado pela entidade responsável pela implementoç.)o do Pacto acima identífic.ada, conforme designado pelo Decreto Estadual 
especlnco que trata da ades3o voluntária do estado ao Pacto. 

O formulário de autoavaliação contem 10 planilhas. sendo.1 planilha destinada à Identificação e Instruções (Inicial), 8 planilhas reservadas à avaliação das varlâveis de gesUo que 

determinam o alcance das metas estabelecidas (Pgs. 1 a 8), e l planilha que apresenta o resumo geral da avaliação realizada (Resumo). 

Nas planllhas reservadas à avaliação das variaveis de gest2o (Pgs. l a 8), deverão ser avaliadas. obrigatoriamente, todas as variaveis selecionadas para realização do processo de 

certificaç2o. constantes do Anc•o IV do Contrato PROGESTÃO. Para tanto.inicialmente deverá ser selecionado o nível correspondente à situação da variavel de gestao no perlodo 
• avaliado e. cm seguida, apresentadas. no campo próprio, Justificat ivas e outras Informações para descrição objetiva da vari4vel em questão (máximo de 1000 caracteres). 

A avaliação de variáveis não seleclo~adas é facultativa, e não terá efeitos para fins de determinaçfo do alcance das meta< estabelecidas no Contrato PRÇlGfSTÃO. 



\ 

Formulário de Autoavaliação 

Avaliação das Metas de Gestão.de Aguas no âmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Aguas - PROGESTÃO . . 
Variável 1.1. Organlia~ão Institucional do Sistema de Gestão 

Auto.1ult.i;Jo; u::=J 

. ANA 

2016 

Tem um1 Aírea tspecifk a da Admlnlstriçl o PUblica p.ara cestlo de recursos hkfrkos (Secretui.I e Or11nlsmo Gutor}. a qual encontra·se ruoavetmente estfuturada. e os problemu de falta de 
utlculaçJo, lncompatibílidades ou conflitos de competfncl.u com outru jreu {ex. obras. gestlo 1mbient1I) nio existem ou nSo sJo importantes. 

Justlficatfv1s/Esclarecimentos/Oescriç1o da situaç1o da v1rUvel avaltida: 

Cumprld1 • O Est1do de Mln15 Gorais possui u""' jrH espe<iflu d1 ~mlnlstroçJo Públlc1 poro 1 1estJo de recursos hldrlcos desde 1997, que 4 o IGAM, o que ' 11mb4m definido pelo Lei n• 
13.199/1999, oorma qve tamMm est abelece compet•ndas para a Autuqui.I. A Lei n• 12.584/1997, de e:r&açlo do IGAM, dbp.6. s.obre a oraanli-açlo, finalidades• compet•ndas d~ 11ut1rqull, 114m de 

tt1t1r de outru mat,rlu necess4riu para o fundonamento de um1 e ntidade pública. Essa Of11nlz1çlo, flmlidadts e compet•l')c:lu foram revistas pela lei nt 21.972/2016, alterada. pell lei nt 
22.073/2016, a qual criou mais duas dlretorlls no IGAM. ~ · 

Variável 1.2. Organismo(s) Coordenador/Gestor 

Auto1val~çSo: u::=J 
Os Org1nbmos Coordenador e Gestor exi.Jtem e s.io entid1du diferentes, ambu plen1mente estr'utyr1du,e operantes. 

Justiftcativ1s/Esct1recimentos/Oes.crt(lo da sltu1çlod1Y1rUvel1v1lild1: 

Cumprld1 • O or11nlsmo coorden•dor do SEGHR-MG é 1 SEMAD e o 0111nlsmo 1estor é o IGAM, conforme definido pelo Lei nt 13.199/1999, cumprindo, .,sim, • exlstfncil e diltlnçJo desses 
'... orsanlsmos, nos termos pre\'lstos,,.. na Meta 1.2. Ambls as lnsthulções e-stlo estruturadas e em fundonamento. A SEMAO Po!sul s~ estrutura, finlilldades 'e compet•nd11 est1bef.edd11 pela lel 1nts 

13.199/1999 e 21.972/2016 e pelo Decreto n• 45.824/2011. Por su1 vez, o IGAM possui su1 0111nluçJo, fln1lld1des e competlnclos 1st1ti.lecldu t1mb4m pelo Lei n• 12.584/1997, 13.199/1999 e 
21.972/2016, ti.m como pelo 01<roto n• 46.636/2014. 

' 
Variável 1.3. Gestllo de Processos 

Auto1v11iaçlo: 

O orcull:smo cestor dispôe de prcxusos 1erencl1ls e admlnlstr1tivos com fluxo e procedimentos bem est1belel:ldos (normu, "?'"u•ls, rotlnu opu1elon11is} ~ra execuçlo de 1!1umas de suas 
atribuições lnstitudon1ls. 

Pl1neJ1d1 ·O ôrslo 1estor pouut fluxO".s e procedimentos est11betecldos no1 proces.sos adminlstrattvos. Quanto 1os processos cei'endals, o óralo possui rotJnu opendonals mapeadas no documento 
Arqultetur11 de Ne&ôcio do IGAM (2010), nlo form1llz1das em normas e m1nu1ts para toda.s . ; atribu~ões. e necess.firio mapear e/ou 1tu1llnr todos os pnxe.nos 1erend1ls con.slder11ndo IS nov1s 
atribuições do IGAM •os modelos de 1tu1ç:.lo. Em 2015, o mapeamento das atividades foi par1llsldo devido à nov-a remodeltcem lnstftudoMI do lGAM, que e.st~ em curso. Acertou-se qu. 1 Aswssoril 
de Pl1ne)1mento-ASPLAM (equipe respondvel pelo conduçlb do proi.tos de otlml11çio do processos dentro do SISEMA) lrf, junt1men11como1polo dlS rospectlv1s11"ncils. rulllor a mod1l111m 
de processos p1r11 todas IS asas do SISEMA. após 1 condudo d11 rt modellaens ln1tttyc.ionals. 

Variável 1.4. Arcabouço lega l 

Autoav1li1çJo: l=:I::J 
H• um 1rc.1bou~o completo, com polltlc.1 est1du1I de recursos hkJrkos est1beledd1 por lei, bem como todos re1ul1mento1 e norm1ttvos complementares necesdrlos. 

Cumprida - A PoUtlca Est adu.al de Recursos HkJrk.os •o SEGRH·MG for11m utabe!eddos • re1ul1ment1dos pela lei nt 13.199/1999. re1ul1ment1da pelo Decreto nt 41.578/2001. Inúmeras deHberaçlSe• 
normatlv"u doCERH-MG e portariu do órslo'ae.stor/IGAM est1beSe-cem normts comp1ementare.s, formando um u cabouço'sufldente pua a a e.stlo de recursos hidricoi no Estado. 



Formulá rio de Autoavaliação 

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas· PROGESTÃO 

Variável 1.5. Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

. ANA 

2016 

Existe Conselho consti1uldo • atuante rui autlo de ~ltJU tdiversH ruoluções. m~c5es e oU1rn cfecb6es tom1du) e fund on11ndo em cond~~es 1deq:u.1du (reun16H per'6dk u , compueclmento 
s.atb fatórios dos HUS membros). 

Jus·tiOutiv1s/Escl1ru .imenlos/Oeic.riçlo da sltu1çJo da varUvel 1v1ll.ld1: 

CUmprld1. o Conselho Est1du•I de Recurso• Hldrkos de Mina Gt~ls foi crlldo polo Doer.to Estldu•I n• 26.961, de 28 de 1brll de 1987, a p1rtlr d• n1cusld1d1 d1 lnt11raçlo dos órslos pübllcos, do 
setor produtivo• da soded1d1 civil OIJ•nbada~ vlAndo HMl\lf'lf o controle d a j1u1 e su.a utlfiuçlo em quantidade 1 qualldade adequados. Tem por objetivo: promover o 1perf1'ç01mento dos 
mecanismos de pllnej.amento; comp,1tiblb.1çlo, 1vall:açlo 1 c:on1roN dos rTCUrsos hSdrkos do Estldo, tendo em·vbUi os requtshos de volume• qualidade nttc.SJ.6tios aos s.us múltiplos usos. O CERH· 

MG 4 composto por reprws.entantu do poder públko, de forma puiúr~ entre o Estado• os municlpiot e tepres•nUntu dos usuh 1os •de enUcS.des d1 soc::ied1dt dv~ U11du 1.os nc:unos Mdtk.os.~ de 
formo poriúrll oom o poder público. 

Variável 1.6. Comitês de Bacias ie Organismos Colegiados 

AYto1v1ll1çlo: ~ 
blstem comith ut1du1l:s e/ou orc1nismos cole1l4idos de recursos hkhkos em tocl1s as blclu/iruscrftk1s, 

Justlfkativu/btl1recimentos/Descriçlo d1 sltu1çlo d1v1tUv1l1v1lild1 : 

Cumprld1 ·O EJt1do' dividido em 36 Unld1du do Pl1ne)1m1n10 1 Gutlo de Rocursos Hldrkos (UPGRHa), Hndo que todos possuem comtth do blclls hldr°'r"icu (C8Hs) inJt1l1dos. O documento 
comprobltórlo ji foi 1ntr11u110 G1blnot1/11.1m 1 tratl·st de momorendo eo<rollclonando IS UPGR!ls, crlodts par melo d• Dellbcraçlo Nonnotlv1 do CERH nt 06. do 04 dii ovtubro do 2002, com os 
docntos do etbçJo do• rospoctivoJ cornhls. 

Varl~vel 1.7. Agências de Água e Entidades Delega tá rias 

Auto1v1U1çlo: ~ 

Hi apolo ao f\lnclon1m1nto dos oraa nlsrnos cole1Lldos e du sccret'1riu executlvu ~os Comith de 8Hll Hicho1.rifiu inst1lac!os, ruhndo pelo1 Admtnistnçlo Públic1 e, em 1!1un.s c.uos, por entich1des 
espectf;c_:u que atu1m como Aclndu de Acua ou e ntic:!ldes d1!e1~ui11.u de sun funç.Ms 

JustlflutNas/Esclueclmentos/Descri('.Jo da sltuaçlo da varijvel 1v1H1d1: 

Cumprld1 • Contratos dt Gostlo nos 001/2012. 002/2012, 001/2014, 002/2014, 001/2016 1 001/2017 usin1dos entro o IGAM 1 o 1810. ABHA. P1IK1 Vivo 1 AGEVAP para repasso dos recursos 
1rr1ad1dcn na• blclls dos rios Pinna• , Plredabl, S.nto Antanlo, Su1ç~Clr1tJna1, M1nhuaçu, Ar>1u1rl, Velhos, Preto/P1ralbuna, Pçmbl/Murll4 ~ Pori. 

-. 

Variável 1.8. Comunicação Social e Difusão 

Auton1U1cJo: 

Eab 1em •ltumu ações de comuniuçlo s.ocllt e drtus.Jodt Jnfo1m1c6cs em tem1s 1fctos à cest.Jo de recursos Mdricos. mu f1h1 bi s.e tfcnb p1ofiss10n.1I e/ ou pl1 n.cjamen10 para eun a(6es. 

Justlftcativu/Enlarecimtntos/DescriçJoda sltuaclo d1vnlJvel1v1Uad1; 

• Pltno)ld1 ·O pllno do tribolho de exec~Jo d1 mttl do.,. ri ser 1presontado Plfl 1prov1çJo d1 DU.çlo Gorai do IGAM at4 o fln•I do prtrnolro stmtstre para 1v1lllçJo 1 aprovoçJo ot6 30 do novembro 
1optosontaçlo10 Conselho EJtldual de Recursos Hlc!rico< no tounllo •c•nd•d• para 14 do de.zembro dt 2017. 



Formulári~ de Autoavaliação 

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

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

Variável 1.9. Capacltaç~o Setorial 

Autoavaliaçio: ~ 

. ANA 

2016 

Existe procruna de upacitaçJo em lmbito eu1du1I pua temu lfetos à ae..stlo de recursos hldricos, mu nSo 4 um proarama devidamente formalindo, feallndo de modo continuo• bue.do em 
estudos de dêtermln.1çio de demandu (por eiu:mplo. Otjl). 

Justifiu tivu/Esclaredmentos/Descrtçlo da situaçioda varlJvel 1v1li1d1: 

Pllnej.1d1 ·O plano de t1P1cit1çlodo IGAM foi elaborado• aprovado e em 2017, o mesmo s.eri exect.1t1do . 

. . 

Variável 1.10. Articulação com Setores Usuários e Transversais , 
Auto1v11i1ç-Jo: 

Hj 1l1um1 artkulaçlo do poder públkO com os setores usujrios e uansversab, mu restrita às at ividades. re11indu no l mblto do Conselho Ettadual, dos comitf:s • de outrosorsanlsmos coleai•dos de 
recursos hldrk:os (1ssoci1ções de usujrk>s. associações de açudes); 

Justific1ti'Vu/Escl1recimentos/Oes.criçJo cl• sttuaçSo d1 v1rijvel avaliada: 

Planejada - P1n 1dequ1d1 artkulaçJo com os setores uiu4íric» • tnnsveruds, o IGAM promover4í aç6es, como oflcJn1.s, semlMrios. ,.un'6es setorlals etc., com o intuito de pactuar aç6es e metas 

toniuntu vlnndo à mclhorla d1 qu1lld1de e quintidade d1 '1u1 no Estado de M
0

ln1S Gerils. Como referfntla, serio utill.t1dos documentos tf tnlcos, Relatório de GestJo o Sltui~So de Recursos Hldrltos, 
Plano útldu.al de Recursos Hldrkos e Planos de Bielas HÍdroir4íficu, qu~ subskftarlo a deflniçlo destu acendas setorilb. 

. . 
I 

Variável 2.1. Balanço Hídrico 

Autoav1li1çJo: 

tU um conheclmento adequado das demandu e du dlsponlbilld1des hidrku sob domlnlo estadual (jauas superftc:}jis e subterrlneu) 4!m todo territ6rto. por meio de estudos especifltos ou pl1nos de 
recursos hkhicos. 

Justifk:ativas/Es.clueclmentos/Descr~So da sit uaçJoda varljvel avallada: 

Cúmprld• · Existe o estudo de dlspcnlbilld1de hldna subterrlnu el1borodo pela COPASA que tribothi ni esula de 1:3.S00.000. P1r1 '1uis supen1Clals o Est1do " lu uso dos seaulntos estudos: 
Oeflúvios Superfld1b do Estado de Min11. Copas1 / Hlchoslstemu, 1993, • do Estudo de re1k1n1ll11çJo de vulo pa~1 o aprimoramento do ptocess.o de outot11 no Estado de Minas Gerais/ Grupo de 

Pesqubas em Recursos Hkfrlcos d1 UFV, Instituto Mineiro de Gestlo dlS Aauu. ·- Belo Horizonte, 2012. 

Variável 2.2. Divisão Hidrográfica 

Auto1v1l~ç-Jo: ~ 

H' uma c!Jvlsio hldro&rJfKa reconhecld1. conf~vel e form,almente estabelecida (Por Lei, por decreto ou por resoluçlo do Con.selho E.stadual). 

Justtfk1tlv1s/hclareclmentos/Descdçloda sltuaçlo da varlivel avallada: 

Cumprld1 • H• no Est1do um• dlvlslo hldrosr•f1t1 reconhetld1, confUvel • form1lmente est1beletld1, per melo d1 Oellberi~lo Norm1tlv1 CfRH·MG n• 06/2002, que EsUbelete as Unidades de 
Pl•nejamento e Gestlo de Recu~sos Hkfricos do Estado de Minas Gerals, e da Oellbera<.lo Nor"!_attva aRH·MG nt 36/2010, q~ padronl:z:a • vtll~•çlo dos nomes, slcLH e códisos du U.nldad11 de 

Pl1nej1mento e GestSo de Rotursos Hldrltos (UPGRH) do Estado de M inis Ger1ls . 

.. 



Formulário de Autoavaliação 

Avaliação das Metas de Gestão de Aguas no ãmblto do Sistema Estadual 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Aguas - PROGESTÃO 

Varl~vel 2.3. Planejamento Estratégico Institucional 

Auto1v1lilçlo: (:::2::) 

2016 

Hi um pl1nej1men10 u trat4alc.o 1prov1do p-1r1 º'S.n11r u ações da Admlnb.traçSo Públiu (Secretar~ e/o!J Oraanbmo Gestor)"' 1esdo cfe rtcuuos hldrkos, mn 1lnda hJ neceukt1dt dt crlu e/ou 
1prlmoru os in1·trumen1os e condições p.ara sua ef1Uv1 lmp!t m1nt1ç.lo (lndiudorts. metas. monhoramento. 111ndu propcsi1wu com os setores usuirios e/O'U tnnsvern b). 

Justlf.c.1tN1s/Escl1 recimentos/Descr;çJo d1 sltuaçlo da varUvel av1U1d1: 

Pl1n1)1d1 • Aprovaçlo do 01creto de re1ul1ment11lo do IGAM, crlaçlo dos car1os com• reforma admlnbtr>tlv• • lmplantaçlo da rustruturaçlo do IGAM. 

Va rl~vel 2.4. Plano Estadual de Recursos Hldrlcos 

Auto1v1ll.açlo: 

blstt Pllno Est1du1I dt Rtc\HlOS HkMcos aprovado pelo Connlho Est1du1I e 1tu1liudo, to mumo udi sendo devidamente aproprlldo pelos 1utoru pübJic.os e/ou 11entu sttor~is. 

Justlfk.1ttvas/E.sd1reclmentos/Descriçlod1 11tu1çlo d1vuijvel1v1ti;1d1: 

Cumprida . Plano 1provado poli 01líblraçlo Normativa CERH·MG n• 260. d• 26/11/2010 e pelo O.cr.to E111du1I n• 45.565. do 22/03/2011. Os rol116rlos do PERH MG forim enviados 101 munlcipicn e 

d1m1ls H~ores e 11mb4m ut' dlsponlvol no portal INFOHIORO 1m: http://portaílnfohldro.i.1m.ma.1ov.br/1es110-du·a1uu/planos/plan<HS11du1I. 

Varl4vel 2.5. Planos de Bacias 

h.11tlflc1tlv1s/Escllftclmentos/Oescrlçio da 11tu1çlo da vari~vel 1v1li1d1: 

Cumprida · Ou 36 UPGRHs no ~do. 28 J' possuem Planos Diretores de Recursos Hklrkos elaborados • 1prov1dcs pelos respectivo' c:omitls de bac~. o que representa 77, 77" dos tomlth mineiros. 
Rellt6rlot dos Planos disponlvll no portal INFOHIORO 1m: http://portallnfohidro. i11 rn.m1,1ov.br/planos-dlrtloros. 

Variável 2.6. Enquadramento 

Auto1Y11i1çlo: 

NJo eabt•m cor-po.i hldrkos ou hidroceoJóalitos •nQv1d~dos nos turnos du Resolu(6es CONAMA nos 357/2005 e 396/2008. mu edstem • tcun1 utudos ou prcpo1tu pua enqU1dr-.mento du •cuu 
subtenlneu e superfte:Yls de domtnio est1du1I. 

Jultlftc:1tlvu/Esclireclmentos/Oescriçlod1 sltu1çlo d1vuUvel 1v1ll1d1: 

Plan1)1d1 ·Ili Ap(OY•çlo de Ooliblraçlo Normlllv• do restriçlo de u.sos d1 '•"• polo CERH·MG • 2017; 
Z lmplomontaçlo dos PIOC• dlmlnlos osllbllecldos ~ O.liber1ç.lo Normativa do restrlçlo de usos e ld1ntlflca(olo d• jreu do restriçJo. 2017; 
2 S.leçlo de uma,,., do rostrlçlo pilot o par1 ru llnçlo d• estudo de vilbil'id1de do or1Quadramonto • 201.8; 
Z lmpt.m.nuçlo • opu1çJo do Monitoramento de •auas subt1rrine1s - 2018/2019; 
!! El1boraçlo de estudo de viabilidade pa~ 11abo11çlo d9 proposta de 1nqu.adrlm1nlo de 41uu subterrJnus - 2020. 



Formulário de Autoavaliação 

Avaliação das Metas de Gestão de Aguas no âmbito do Sistema Estadual 

· Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Aguas - PROGESTÃO 

Variável 2.7. Estudos Especiais de Gestão 

Autoav1li.iç-Jo: 

2016 

Eliistem estudos especllls pu1 diversos temas de interesse d1 aestio em nfvel estadual, e uns enudos estio 1tu1lindos e do suftdentes pari orientar u ações de cestJo nos aspectos por e lt 
1bordados. 

Jus·tifiutivu/E.scluec-lmentos/Oescrlçlo da situ1ç-Jo da vulj vel avaliada: 

Cumprfd• ·Temos: Estudo de re9ion•llz1çlo de vulo (2011), Estudo pua lmpltmentaçlo do cobrança nas bati., dos rios du Vllhos • An1u.rt (20091, Manual d• outor11 (2010), Estudo Oll1nóstko da 
bacio do Rlo Oaro (2013), Est.udo Dlasnóstk o da 'TPilntoçlo da Outor11 de lançamento de efluentes na bacia.do Ríbelrlo da Mlla t:zy13), Metodoloela d• Convocaçlo de Usulrtos C.dastrados na 
Campanha Acua: Faço o uso le11ll (2011), Estudo de ldentlficaçlo de munitlplos com condições critk;s de qualidade de leu. nu bacias dos rtos das Velhas, P1t1opeb1 e Par' (2013), Relatório de 
Shu1çlo d• R•cursos Hldricos de Minu Gerais elaborado; Estudo de criticidade de bati.as hidroariifas em Mlnu Gerais para 03 UPGRH.s elaborado; Estudo sobie 1d1rlnd1 dos usujrlos cadastrados na 
Campanha Acua Faça Uso le11l e recularlzaçlo das lnteMnções hldrlcas pira 04 UPGRHs. · 
Estudos disponibilizados no Pori.l lnfohldro no llnlc http:l/i>ort• linfohic:lro.111m.rrc.1ov.br/publitacoes·t•cnicas 

Variável 2.8. Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão 

Auto1v1h1çlo: 

Existem si.st emu e/ou modelos de niporte i declslo operacionais em Smbito est1du1I, mu su1 utilluç1o 4: ainda retativamente limitada . 

Justif1e1tivu/Escl11ecime ntos/Descri(Jo da situação d• v1rilvel 1v1liaid1 : 

Planejada · Conslstt nda do baMo de dados (Projeto em andamento na GEIRH), contrataçlo de manutençlo dos slstemH (Contrat1çlo de Ouuourclnc em 1ndamento), fnserçlo dos dados no SISCAO, o 
tadastro s.e tornu porta de entrada pani 1 re1ululzaçlo. ' · 

Variável 3.,1. Base Cartográfica 

Autoaval~çio: 

E.liste uma ' ''ªespecifica própri,, re:spondvel pekl procuumento de dados aeoueferenciados e capu de rntinr an!lbe do conteX1o 1eo1riftco pua 1estJo de recursos Mdrkos, a qual dlsp6e de 
uma bue di&ital em formato vetorial p1r1a1estJo de recurs.os hldrkos, proveniente d1 vetoriuçJo d1 urto1r1fla slstem,.tka (escalls de 1:1.000.000 at' 1:25.000} produild1 pelo IBGE ou OSG . 

Justlfiutlv1s/Esclareclme ntos/DescriçJod1 situ.1çi o d1 v1rijvel •v1lliid1: 

Cumprido ·O IGAM disponlbUiza no Portal lnfohic:lro • base cartoe~fica ottotodiflcada nas escolas de l :S0.000 ao sul• 1:100.000 10 nort• do Estado. 
http://port1llnfohidro.is1m.m,,1ov.br/downloods/m•polet1/4806-bases-ur101raflc•s 

Variável 3.2. Cadastros de Usuários e Infraestrutura 

Auto1v1!11çio: 

Existe Ciidutro de usu~rios (> 20% do universo de usvjrios c.idutrildos), bem como udutro de lnfrnstrutura htdrk.-1. 

JustJfkatlvu/Escluecímentos/OescrM;So d1 ilt uaçJoda varljvel 1v11i.1d1 : 

Cumprida · Atu1lmente, o Cldutro Nack>n.al de UsuJrk>s de Recursos Hlclrlcos - CNARH, base NI qual o Estado l'T\lnt4m os dados cad.utndos. pouul 50.513 empr9endlmentos usu,rios de '1u1, 
quantidade superior ao mlnimo e.xlsido para o cumprimento da meta. O Estado passuf, atualmente, o 54scad (Slstem• de Cadastro·de Usujrlos de Recuf'lOS Hldricos), que esU em fue de lnserçio de 
dados. úte sistem• conteri os d1dos de usos e us~rios de rec·ursos hldrkos, t>em como os d11dos de outor11 e de usos lnsflnltiantes du bati.as hldroeriflcl's est11du.ais que possuem u dastro. O 
cadastro de lnfratttrutura l\k1ric1 (Uso Nlo Consuntlvo, como bueiros. pontu, barn11n~. 1tc.). n1 m•did1 qu• nec1ssit1m de outora1 d• ~s.o, sio contempl1dos pelo sistem1 S~d. 
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Varl~vel 3.3. Monitoramento Hidrometeorológlco 

Auto1v11i1çlo: 

• . ANA 

2016 

b lst1m redes pfw k>m4:UkH e fluviom4:tric.u opcn1das em imbito es-ndual. pr6prlu ou m1sus, bf:m como um pt.u1ej1m1nto p.iíi implanuçlo, 1mp!i.iç.Jo e modern1nç1o denu redes. mu a 

cobe nura •infer ior 1 l 0% da rede pla nej11d1 . 

Junlfc atlvn/E.stli1rcclmen1os/Desct"Jo da situaç.lo da varUvel 1v1!11d1: 

Cumprido ·O IGAM opero 46 estoç6os conve ncionais, 35 utoç&s 11t1m4tricu (dblrlbuldu nu boclos do Slo Fronclsco, Poralba do Sul, Grondo, J1qultlnhonho, Muci.rl 1 Doce) d• rede próprio, do •no 

dt 2015 p1r1 2016 1 rtdt foi 1mpll1d1 com lnsl1loçlo d1 m1is 10 Hlaç6os. 

Vul~vel 3.4. Monitoramento de Qualidade ~e Água 

Auto1v1ll.lçlo: ~ 
Existi uma rede de qu1hd1d1 dt "1u1 mantida e m i mbito estadual com objetivo de 1v1ll1çlo de tencfincb. com pelo menos 30% dos pontos previstos na Red"e Hnlono1I de Qu.1lkf1de d e Acuu em 

oper1ç.Jo conforme difetrilts e proc.edlme ntos estabelecidos pelo Prosram1. N1ck>nal de Avalilçi oda Qu1.hd1de é e A.cuu (PNQA) e cs d1éos cer1dos dkponlbi'tr1doi 10 SNIRH. 

Justlfk 1Uvas/E.scl1reclme ntos/Oescriçlod1 sltu1çlo d1v1rUvel1v11i1d1: 

Cump.rkt1 - O IGAM OP4ra "4 pontos de monhoramento colnddtntu com 1 RNQA • 1nc1mlnhli os d1do1 do monitoramento d1 qu1lid1d1 d11 '1u11 para 1 ANA 11m1rtr1tm1nt1. con.sldu1ndo o 
QUALIAGUA. contrato flt l"Mdo com 1 AH.A. no qu1l 1111be&.ct, dentre ou'tfls metu. o envio dos d1do:s dt rnottlton mento com perlodicid1d1 estabtledd1. 

Varlhel 3.5. Sistema de Informações 

Existem Informações sobre recursos hkfricos ora1n9':1d,,s e si.s:tematlu da s e m b.lr.cos de didos. ma s nJo tJiUe feffimt nt11 compu11cioN IQUt' permiti 1c.esU-bs e 1n11tsJ-l1 s e m seu conjunto de form1 

1 permhlr su-a utilizaçl o nos procenos 1dmlnbtratfvos. cerenc.als • de recu~çliodo uso d• l &U11. 

Justlflc1tlv1s/Escl1reclmt1ntos/OescriçJo da situaç.Jo da v1ri.lvel 1vall1d1: 

Pl1ntj1d1 • Conslst•nclo do b1nco do d•dos, 1qulslçlo de scfvldoru dt dados, contr•laçJo dt m1nU1tnçlo de>s slstem11, lnst rçlo dos d•dos no SISCAD, o cadutro se torNr pgru dt e ntrada pora a 
r.culo rtnçlo. ~ 

. 

Var"vel 3.6. Pesquisa, Oesenv?lvlmento e Inovação 

Auto-1nH1çJo: 

ú b-tem 1!1umas aç6es ftn.incúidu e/ou pron'IO\lldu Mt Smbfto do sbtema est1du1l de 1erencQmtnto de recursos hkhkos, voltadas i puquha denlific.a e ao dutnvoMmt nto ttcnolô1ko de seu 
intuess• . mu uns ilio nJ o hiem paine de um p11no ou pro1r1m• m1is a mplo e estruturado. 

Justlfk attvas/Esclareclmt ntos/OescriçJo d1 sltuaç:lo d1v1rll vel 1v1tiada: 

Plontjld1 · I! M1pea monto do dornondu lnsllluclonols m '""do pesqulus cltn11fius •desenvolvimento t tcnolócic<>: 
Ili Propgslçlo de porurlls lnstltuclonols; 

Z Otflnlçlo dt linhos de pnquiso priotlt,rlo poro 1prl"'°"'monto d • Político público dt ''"'' 

Ili Crllçlo • enrvturoçlo de ~m bonco do proJttos poro cod1nror, dlvulcu o pesqulsu projelOl aprovados, J' desonvolvldos ou em dtsonvolvlmtnto no lmblto SEGRH·MG, ou par lnnllulç6os p1rcoiros; 
Ili Form1llnçlo do pucerlos lnnltucionals (tdll1ls/cooperoçlo/bol111 el<.J; • 

QI Bane.o de projttos pu-.<.1d1str1t, divut1ar • pesquisar projetos 1prov1dos, Jt des.nvof\lkllos ou·1m duenvofvtmento no lmbtto SEGRH·MG ou pot Instituições puctlru. 
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Vari.tvel 4.1. Outorga de direito de uso 

Hi eml.ss1o de 0Ytor11 de direito de recunos hidrkos ti.ara upt1~So de 4cva, bem como p1r1 l.int1mentode efluentes, tendo s ido outoraados m1b de 30% do unfverso de usu~rlos. 

JustifiUtivu/E.scluedmentos/Çescriçi o da situ1çio da vuijvel avaliada: 

PLlneJ1d1 • O pl1ne)1mento pua o cumprimento desta meti perpaua pela atu.aUz\tSo da le1lsl1çlo vfcente. bem como, 1 tmpl4tm•ntaçlo de normH relltlv11 à dlr.trlz.ts P,1ra 1 implemenU1çJo do 
enquadr-.mtnto pelos ccmltb de 81d1 e da defmlçlo de crtt4rlos de lançamentos de tHuentes considerados ln.slcniflcante.s, em._consonind1 com o §t• do An. 18 da Lei 13.199/1999, com posterior 
convogçlo dos usulitlos pelo IGAM, em cumprimento 10 disposto nos Arts. 8 • • 9• d.a Detlbentç.lo Norm1ttv1 CEAH nt 26, dt 18 de dez:êmbro de 2008. 

O Cronocram• p•ra o cumprlmonto d• mel• est4 demito n• No!> Ticnlco OPRE/PROGESTÃO n• 01/16 om •nexo. 

Varl.tvel 4.2. Fiscalização 

Auton1li.içJo: ~ 

H.j fisc11iuçJo dos t.1suJ1ios outor11dos 1trel.adas ao p;ocesso de re1ul1rlu çio do uso da Jaua (t1d1stnmento, outo111J, u11utul'J especlftta e pl1nej1mento ou proaramaçlo reaulu pua 
desenvolvimento du 1ções de fisc1tlz1çl o. 

Justificativu/Esclarecímentos/Oescriç.io d1 sltuaçJo d1 varlJvel1vall1d1: 

Cumprida .. ~nu1lmente,' feito o planejamento de flsc1lluçlo que con~a 1ÇÕ49:.s espedals, ordlnlirils e extraordinjíriu, conforme Rela tório Anual de Prestlçlo de Contu d1 FlscallzaçJo. 

Vari.tvel 4.3. Cobrança 

Autoavallaçlo: [I:l 
Existe cobr1nç1 por serviçoi de'' '" bruta e/ou pelo uso d1 Jcua em imblto estadual. mu o-s v1lores e mecanismos de cobranç1utUiudos1ind1 nJo estio 1tu11iudo1 ou nJo sJo adequados 10 alcance 
dos objet~os do Instrumento de gestl o. 

Justifk.ltivas/Escl11eclmentos/Oescrl(So da sltu1ç;Jo da varlJvel 1vall1d1: 

Cumprida ·Boletos de cobnnç.1 pek> uso de recursos hkfrkos nu badu dos rios Pl.ranaa, PlruJc1b1, Sinto Ant6nkt, Suaçul, Clr.tln11, Manhuaçu, Anauui, Velhu, Preto/P1r.ibun1 e Pomb1/Mur&1• . 

. -

Variável 4.4. Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão 

O sinema estadu1I de recursos hldrk os dispõe de fontes próprlas de arrecadaçlo (ex.: cobrança pelo uso da Saua, cobr11nç1 por servliços de S1u1 bruta, multu, tlxu, emolumentos, .e tc.). mas essa 
arrecadaçJo representa m1i.s de 20% dos recursos financeiros necndrios p1111111ntlr 1 sua sustentabilidad e fin1nc.ei11. 

Justiflc.1Uvu/Esdareclmentos/Oescrlçlo da situ1çJo da var!Jivel avaliada: 

Cumprida ·O SEGRH necenlt.1, pua 11r1ntlr su.1 suttent1bilid1de fin.1ncel1a de R$ 194.521.709,00 (tento e novent1 e qu1tro milhões, qulnh4ntos e vinte e um mil, setecentos e nove reais), • su1 
11rec:1daçlo própria. soma R$ 61.742.333,00 (iessenta • um mllh6e.s, setecentos e quarenta e dob mil, tr.,entos • Jrint1 e trls r11ls). Este valor representa 31.74%, do vak>r total neceuJrk> ao SEGRH, 
conforme tabelu .abaixo. 
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Varl~vel 4.5. Infraestrutura Hidrica 

Auto1v11l1çlo: 

2016 

A''º d • recunos hkStkos t em 111\lma p1rtlclp1çlo na 1esdo d• lnf11es:Uvh.1ra likh k .1 (planejamento de obus. adminbtr-.çlo. mantJtençSo, opençlo). mas ainda l1mh1d1 10.s aspectos re1ut.tórk>s 
Wsk os (1utorizaç6es. outorau. etc..). 

Jus:tifte1t1Yu/bd1reclmentos/Descrâçlod11 situ1çlo da vu1hel 1v1llld1: 

Cumprida· Elaborodo •aprovado o Proaramo Especlflto d• Es1ralf1i>s d• S.1uro"'a Hldrlea paro o Estado. 

Varl~vel 4.6. Gestão e Controle de Eventos Crftlcos 

Auto1v1t11clo: 

H• lnfrauUU'tuni e procedime ntos instituídos pua mon.iton mento de 'ventos crftlcos, bem como p~ntjamento e u:ecuçlo de ações de controle e mit'cac,lo dos efeitos de evrntos Mdrotóc icos • 

extremos, u .inindo adequada uticu&.çio entre os atores e inte1r1çlo federativa PI" lmpttm:4nt,tç$o duns 1ç6es. 

Juttlfi<1tlv1s/Escl.1rec1mentos/DescdçJo da sltuaçlo da varljvel avalilda: 

CUmprkta • foRm rt1UadH H se1ulntts 1ç6es: 

1 • Elobonçlo de Nota Ucnlca: •acomnci. d• evontos cr1tltos do lnuN!aç6es •d• soco nu boclls do Minas G•rols, ldontdca"ndo 11 10 UPGRHs mais ctltlcas, conformo Ati.s do VUlnorobQld1d• is 
lnund1ç6es; ou 10 UPGllHs mais etltkos com reloçlo l situoçlo d• seco•; 
2-Unhas do 1çlo fhldro: 1) Convlvlnclo com 1 s•co • mltlc1çlo d1 escaSHr hldrlca; b) Pt•wnçloe mltlcoçlod• cholu; 
3 - Elaboraçlodo Docume nto: •or .. nttçõu Bjslcu para Elabo~'lo de Planos Emer1tncllls de Controle de Qu1ntkh1de e Qu1lld1de de Re-cursOs tHdrkos em Minas Gtr11J•. 

4-Envk>s dt Mens11ens de alerta: For1m.1nvlldas 150.060 avisos, v&a SMS. conforme tabela 1bltxo . 

. Varl~vel 4.7. Fundo Estadual de Recursos Hfdricos 

Auto1v1ll1çlo: 

bbtt Fundo Est~du~I de Recursos Hkfriic.o prnl:sto em le i. JAi devkbmente re1ui..ment1do e opera ndo reaulllrmente. m1s 1 1plic1çlo dos seus recursos aind,1 nlo utAi de--iich1mentt n dcul1d1 com os 
dem1ts prouuos e lnsttumentos de autlo sob responubilld1dt do sls1trN tstldLtil dt recu:rsos hkSricos. 

Justifk 1ttvu/Esd1reclm1ntos/Desctiçlo d1 sl1uaçlo d1v1rijv1l1v1ll1d1: 

Cumptldl · O fundo Estadu1l exl>t•, sendo opera clona lindo re1ulormento com bau N lei nt U .910/200S • nos Decretos nts 44.314/2206, 44.1143/2008, 44,666/20()8, 45.230/2009 • 45.910/2012, bom 
como N RuoluçJo Conjunta 5EMAO/IGAM nt 1162/2010. 

Variável 4.8. Programas Indutores 

Aut01v1ll.ltJo; ~ 

ú:b1e m • !auns proanmas t/ou projetos lndu1ores Pifa a 1uUo dt • cursos hidricos em nlvel esudual (u .. lnct ntNc-s fis.t1ls, p111mento pct servltot a mbienu is. prtmltçlo de bou prlitk.as, etc.). mu 
enu dependem basicamente do apoio de setores usulirklt e d 1 soded1de civit eJd.S11ndo pouco ou nenhum suporte per parte da AdmintStrtçio Púbhc.1. 

Juitlhnttvas/Escl1reclmtntos/Oes(tjçJo da situa<lo da varUvel 1v11i1d1: 

Plano)od1 • Acuardando dtflnlçJo dos fontu para pa11mento do premlaçlo. 
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META 11.2- Variáveis 
legais, Institucionais e 
de Anlculação Social 

META 11.3 - Va rlávels 
de Planejamento 

META 11.4 - Variáveis. 
de Informação e 

Supone 

META 11.5 - Variáveis 
Operacionais 

Quadro-Resumo 

Varl4vels 

1.1) Organização Institucional do Modelo de Gestão 

1.2) Organismo(s) Coordenador/Gestor 

1.3) Gestão de Processos 

1.4) Arcabouço Legal . 

l.S) Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

1.6) Comitês de Bacias e Organismos Colegiados 

1.7) Agências de Água e Entidades Delegatárias 

1.8) Comunicação Social e Difusão 

1.9) Capacitação Setorial 

1.10) Articulação com Setores Usuários e Transversais 

Varl"1els 

2.1) Balanço Hídrico 

2.2) Divisão HidrogrMica 

2.3) Planejamento Estratégico Institucional 

2.4) Plano Estadual de Recursos Hídrico~ 

2.S) Planos de Bacias 

2.6) Enquadramento 

2.7) Estudos Especiais de Gestão 

2.8) Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão 

3.1) Base Cartográfica 

3.2) Cadastros de Usuários e Infraestrutura 

3.3) Monitoramento Hldrometeorológlco 

3.4) Monitoramento de Qualidade de Água 

3.S) Sistema de Informações 

3.6) Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

V1r16vei5· • 

4.1) Outorga de direito de uso 

4.2) Fiscalização 

4.3) Cobrança 

4.4) Sustentabilidade f inanceira do Sistema de Gestão 

4.5) Infraestrutura Hídrica 

4.6) Gestão e Controle de Eventos Críticos 

4.7) fundo Estadual de Recursos Hídricos 

4.8) Programas Indutores 

Maria de Fátima Chagas Dias Coelho 
stituto M ineiro de Gestão das Águas • IGAM 
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