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Teresina (PT), 03 de abril de 2017.

Assunto: Envio do Relatório PROGESTAO 2016, referente ao atendirnento das metas
de cooperacão federativa estabelecidas para o Estado no ano de 2016,
devidarnente ãcornpanhado de informaçöes sobre a aplicacão dos recursos
do Programa no estado ate dezembro de 2016.

Senhor Superintendente,
Corn Os flOSSOS cumprirnentos, e em atndimento ao Contrato
PROGESTAO no 086/ANA/2013 e a Resolução ANA no 1485/2013, estamos
encarninhando o Relatório PROGESTAO 2016, para fins de verificação do
atendirnento das metas de cooperacão federativa, estabelecidas no anexo do contraw
supracitado e detaihadas nos Informes Progestão enviados em 2016.
Atenciosamente,

DL,~CARL'HO
UE S~USA~
IQ~

LUIZ

5u
iF

ário de Estado do Meio Ambiente e Recursos HIdricos

CD-

eD

A Sua Senhoria o Senhor
H UMBER TO ('ARDOSO GONAL VES
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
HIdricos (SAS)
Setor Policial Area 5 Quadra 3 Bloco "U', Sala 203 DMsão deProtocolo e Expeio
70610-200 BrasIlia DF
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Rua 13 de Maio. 307.40 andar Centro/Norte. Teresina (P1) CEP: 64/O 0-V 50
Fone: (86) 3216.2033 Fax: (86) 3216.2032 I email: secscmar@semar.pi.QVr
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Apresentacäo

Em juiho de 2013, o Estado do PiauI aderiu ao Programa de Conso1idaço do Pacto
Nacional pela Oestào das Aguas - PROGESTAO. 0 governador Wilson Martins assinou o
Decreto Estadual n° 15270/20 13 que permite ao Estado participar do prograrna.
0 supracitado decreto indica em art. 1 0. paragrafo 6nico que "a Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hidricos do PiauI - SEMAR-PI, entidade integrante do Sistcrna
Estadual de Gerenciarnento de Recursos Hidricos. ficará responstvel pela coordenaço das
acOes do Podcr Executivo estadual inerente a implantaco do Facto.".
Findadas as prirneiras discussöes, reuniOes ternáticas, capacitaçOes e alinharnentos
interinstitucionais entre ANA e SEMAR-PI, e aprovadas todas as metas inerentes ao pacto,
bern corno o diagnóstico institucional da SEMAR-PI pelo Conseiho Estadual de Recursos
Hidricos (CERH), o contrato 086/ANA/2013 foi assinado em 16 de dezembro de 2013.
citando a Agéncia Nacional de Aguas (ANA) como contratante, a SEMAR-PI como
contratada e o CERH como interveniente.
Decorridos cerca de 04 (quatro) anos da assinatura do PROGESTAO/ANA, a
SEMARIPI ainda encontra dificuldades para cumprir as metas estahelecidas pelo prograrna.
principalmerite pela necessidade de ampliação de equipe técnica (principalniente efetivos) 1 e
de estrutura fisica, tendo a Superintendência de Recursos Hidricos (SRH) urn corpo técnico
ainda reduzido, contando atualmente corn 15 (quirize) profissionais para a Gesto de Recursos
Hidricos. Todavia, cabe ressalvar que no 2° semestre de 2016. a SRH/SEMAR, mediante
recursos do PROGESTAO, realizou a contrataçâo de 03 engenheiros civis para comporern
equipe técnica e auxiliar nas acöes de gestào de recursos hIdricos.
Durante ano de 2016, a SRI-1/SEMAR deu continuidade A inserçäo de cadastros no
sisterna CNARH, e corn a utilizaçäo de estagiários tern ampliado substancialmente a
quantidade de cadastros de usuários regularizados na plataforrna: tern buscado a participacio
do CONSELI-lO ESTADUAL nas decisöes quanto a gcst.o de recursos hIdricos do Estado
planejado campanhas de cadastrarnento de usuários. entre outras açOeS.
Grande parte do coipo técnico da SEMAR-PI 6 composta por funcionários cedidos ou tercerizados.
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Embora ainda tenha-se dificuldade na consecuço tanto das metas federais quanto
estaduais, (a arnpliaçào de equipe técnica e estrutura fIsica

SO

os principais percalcos)

considera que o Estado tern conseguido cumprir suas funcöes de maneira satisfatória.
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Metas de Cooperacâo Federativa

META 1.1 - INTEGRAcAO DOS DADOS DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS

Em 20 de abril de 2015. o CNARH 1.0 passou a ser ohrigatório para os novos
processos de pedidos de outorga, sendo condiçäo fundamental para a análise do pedido. 0 ato
foi oficializado por rneio da Portaria SEMAR-PI n° 81. de 26 de agosto de 2015.
Para os processos antigos e já regularizados pelo órgâo e aqueles que tivessefli
protocolado o pedido anterior a data do dia 20 de abril de 2015, a SEMAR-PI se
cornprorncteu a registrá-Ios no CNARH 40, tendo para isso designado 02 estagiários para
registrar os processos, por ser mais simples e exigir merios dados do que o CNARH 1.0.
Dc acordo corn o informe Progestão n° 02/20 16, o Estado do PiauI. inserido no grupo
de Estados que adotararn o ano de 2016 como 50 perIodo de c.ertificaçäo deve apresentar para
comprovaco da Meta I.I. a lista de usuários cadastrados no CNARI-1 e regularizados pela
SRI-1/SEMAR ate 2015 e ainda os cadastros e regulauizacOes realizadas durante o ano de
2016.
Nurn levantamento feito em dezembro de 2016 (tabela abaixo). forarn quantiticados a
quantidade de pedidos de outorgas por ano e totais existentes no Orgäo. Nela está destacado a
quantidade de processos (pedidos de outorgas), o nttmero de pedidos analisados e

0

nimerO

de cadastros ou outorgas emitidos por ano. Segue em anexo as planilhas corn a usia de
usuários cadastrados e validados (corn outorga emitida) no CNARI-1 1.0 e CNARI1 40.

Tabela 1. Quantitativo das emissOes de Outorga pela SRH/SEMAR ate 2016
ANO

NO

de Pedidos

I'edidos Analisados

Outorgas/Cadastro emitidos (*)

2009

964

964

3231

2010

412

412

393

2011

291

291

237

2012

1002

429

1686

688

2013

1

3_E_j
308J
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2015
426~

(*)

-

outorgas emitidas re/creates a peaicios ao ano e

au

urw

Urn fato importante a se ressaltar e que a SEMAR-PI, resolveu os processos, que
haviam sido analisados (2' coluna), mas no se obteve retorno do interessado. Além disso,
consegui u-se analisar todos os processos referentes aos anos de 2011 a 2013 ao 1na1 de 2015.
Cita-se tambérn que a SEMi\R-PI adotou

novos

procedimentos para aceitacâo dos pedidos de

outorgas (apenas sero aceitos a entrada de processos. os pedidos que apresentarem
docurnentaco completa) o que possibilitou a redução dos pedidos e agilizarani a analise dos
processos, urna vez que o técnico não precisa mais em listar os docunientos iali.antes.
No quadro a seguir é apresentado os quantitativos de usuários inseridos no CNARFI
que forarn regularizados pela SRH/SEMARaté 2015 e durante o anode 2016. e o quantilativo
de outorgas emitidas pela SRH/SEMAR ate 2015 e durante o anode 2016.

Quadro 01

-

Usudrios regularizados no CNARH e Outorgas emitidas pela SRH1SEMAR
CADASTROS/OUTORGAS
UsuáriosinseridOsnoCNARH

QUANTITATIVO
735

regularizados ate 2015
emitidas

Outorgas

pela

2466

2015
NARH

1
Usudrios

s no

420

regularizados em 2016
torgas

emitidas

pela

426

SRH/SEMAR em 2016

Conforme levantamento obtidos através da exportaço de dados de usuários cadastros
no CNARI-I1 .0 (Anexo 01). tern-se urn nñmero de 466 registros de usuárioS regularizados
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corn outorga ernitida ate o ano de 2015. e urn nümero total de 1629 usuários registrados no
CNARH 1.0. Durante o ano de 2016 foram verificados urn total de 201 cadastros
regularizados corn outorga emitida (Anexo 02). Esse nirnero menor de usuários
regularizados, em face ao total de usuários cadastrados., se justifica pelo fato do registro
autodeclaratório ter sido obrigatório, nos pedidos de'Outorgof

a SRH/SEMAR, sornente

a partir de Abril de 2015. Sendo que OS pedidos de Outorga que foram protocolados anteriores
a essa data foram cadastrados no CNARH 40, 0 que justifica uma major quantidade de
cadastros regularizados nessa plataforma (CNARH 40).
Quanto ao levantamento dos cadastros no CNARH 40 (Anexo 03), durante o ano de
2016 foram registrados urn total de 219 registros regularizados corn outorgas ernitidas. e ate
2015 verificou-se urn total de 269 registros regularizados. Essc riIrnero menor de usuários
regularizados (488 cadastros), em face ao total de 840 usuários cadastrados (equivalente a
50%), se justifica pelo fato de detectar-se algumas informacoes pendentes nos processos de
outorgas, tipo coordenadas e e-mail, as quais sâo obrigatOrias para preenchirnento e validaçäo
do regisro no CNARH 40. Verificou-se ainda que rnuitos processos se referiarn ao mesmo
ernpreendimento oil seja, para urn mesmo empreendirnento havia outorga preventiva, de
direito de uso ou ainda renovaçao. Ressalva-se ainda que a SEMAR possui deflciCncias
quanto

a

organizacäo de arquivos de processos, o que dificulta a localizaçâo. por parte de

equipe do Apoio/SRH. dos processos mais antigos que já possuem outorgas ernitidas.
Em suma, verilicando-se a relaçäo entre cadastros regularizados no Sistema CNARH e
Outorgas ernitidas pela SR1-1/SEMAR. apresentada no Quadro 01, tern-se urn total de 2.892
de usudrios
Outorgas emitidas em face a urn quantitativo de 1.155 cadastros no CNARH
regularizados junto a SR1-l/SEMAR
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META 1.2 - COMPARTILHAMENTO DE INFORMAcOES SOBRE AGUAS SUBTERRANEAS

Quanto

a meta 1.2 - Cornpartilharnento de lnforrnaçOes sobre águas subterrâneas, de

acordo corn o Informe Progesto N° 07 de 06 de Junho de 2016. ficou acertado que a
SEMAR, componente do grupo de Estados do

50

perIodo, deveria cadastrar 868 pedidos no

CNARH 40 referente a águas subterrâneas, no entanto, detectou-se urn total de 449 usuários
cadastrados e regularizados corn outorgas ernitidas junto

a SRH/SEMAR. em face a urn total

de 775 cadastros de usuários de águas subterrâneas no CNARH 40. Segue em anexo a
planilha de exportacão dos dados do CANRH 40 (Anexo 02), preenchida conforme
planliha modeto enviada pela ANA.
Corno no nosso Estado a grande maioria dos usuários é de águas subterrâneas (mais de
90%). logo essa meta e a meta 1.1 acabarn se confundindo, portanto, deve ser dada a inesma
explicação da meta anterior para o scu não alcance.
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META 1.3 - CONTRIBUICAO PARA DIFUSAO DO CONHECIMENTO
Corn relaçAo a esta meta, de acordo corn informe Progesto N° 02 de 08

(IC

Marco de

2016, a mesma consiste no compartilhamento de infbrrnaçOes sobre a situaç.o da gestâo das
águas para subsidiar o Relatório "Conjuntura dos Recursos HIdricos.
Portanto, tendo em vista que o Estado do PiauI através da SRH/SEMAR, enviou
mediante OfIcio GAB/SEMAR

NO

0706/16, todas as inforrnacOes solicitadas pela ANA

referentes ao Relatório Conjuntura - 2017, essa Meta 1.3 deve ser considerada como atendida.
Segue anexo em meio digital (arquivo doc.) oOficio enviado a ANA em 27/10/2016
(Anexo 04), e os dados em planilha Excel para comporern o Relatório Conjuntura 2017
(Anexo 05). referente a gestào dos recursos hIdricos no Estado do PiauI.
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META 1.4 - PRFVENçAO DE EVENTOS HIDROLOGICOS CRITICOS
A Sala de Situaço implantada no PiauI e sob a responsabilidade da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e Recursos HIdricos(SEMAR) no ano de 2016. funcionou de
acordo corn suas possibilidades, apesar do resumido quadro técnico especializado. l3ntretanto.
atendeu as exigências da Agência Nacional de Aguas (ANA), no que diz respeito

as

solicitacOes especIficas a prevencão de eventos hidrológicos crIticos.
0 funcionamento dos equiparnentos automáticos de coleta e transrnissäO de dados
hidrológicos foi satisfatOrio, corn Indice de Transmissão e Disponihilizacão de Dados
Telemétricos (liD) major ou iguais a 80%. As faihas de transmissão em algumas estaçOes
GPRS, por urn perIodo, forarn devidas ao tempo demandado pelo processo licitatório corn as
operadoras de celular. Ressalte-se. ainda, que a SEMAR-PI está mantendo contato corn a
CPRM e inclusive, realizando viagens de campanha de manutenção de PCDs.
Em se tratando da manutenção das estaçOes hidrolôgicas instaladas no PiauI. a
SEMAR-PI, ciente da responsabilidade e da necessidade de meihor desenvolver suas
atividades no setor de alerta de eventos crIticos relacionados ao clima e recursos hIdricos. já
preparou técnicos participaram de campanhas de manutenção preventivaIcorretiva e instalaçio
de EstaçOes de Coleta de Dados (PCDs), juntamente corn a CPRM. Assirn, a SEMAR-PI
poderá assumir essa atividade de manutenção corretiva das PCDs instaladas no territ.Orio
piauiense, faltando, somente, oficializarjunto a CPRM.
Em 2016 a Sala de Situacão da SEMAR-PI produziu boletins diários (Anexo I)
contendo informacOes hidrometeorolOgicaS, incluindo condiçOes de tempo C previsão diana
de tempo. A transmissão dá-se por meio de uma extensa lista de c-mails (Anexo 2) de orgaos
páblicos, agnicultores, imprensa e usuánios diversos.
Os

boletins

são

disponihilizadoS

na

página

WEB

p://www.sernar.pi.gov .hr!ho1etitThPhP?d=78), além da divulgaco em jornais e portais do
PiauI.
A Sala de Situação sempre esteve acompanhando os resultados do monitoramento dos
reservatórios hIdnicos (açudes/barragefls), corn divulgaçâo nos pnincipais meios de
comunicação e por meio de boletins expedidos pelo setor de Hidrometeorologia.
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Em 2016, em parceria corn a ANA. a SEMAR-PI iniciou conferência de instalação das
réguas em açudes/barragens do Piaui inseridas no Projeto de Monitorarnento de Seca, dando
continuidade no corrente ano de 2017.
A Sala de Situação esteve sempre presente na discussão e construção dos mapas do
Monitor de Secas do Nordeste.
Forarn instalados trinta pluviôrnetros convencionais em zona rural de municIpios do
Piaui, o que veio a contribuir para urn meihor monitorarnento das chuvas.

Observaçöes:
Seguern aiiexos de boletins (ANEXO 03, ANEXO 04. ANEXO 05 e ANEXO 06)
divulgados e lista de c-mails a quern são enviados os boletins.

ANEXO 06: Boletirn Hidrorneteorológico
ANEXO 07: Lista de c-mails
ANEXO 08: Boletim de lnforrnaçOes Clirnáticas
ANEXO 09: Previsão de Tempo

41w
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META 1.5 - ATUAçAO PARA SEGURANA I)E BARRAGENS
No estado do PiauI. ha 33 barragens cadastradas que se enquadram na lei federal n°
12.334/2010, PolItica Nacional de Segurarica de Barragens. Dessas, 14 barragens

SO

de

competência do Departarnento Nacional de Obras Contras Secas (DNOCS) e as dernais do
Instituto de Desenvolvimento do PiauI (IDEPI), a SEMAR-PI é. de acordo corn a lei, apenas o
Orgâo fiscalizador das barragens, näo detendo em sua competência a gestâo delas.
No ano de 2016. a Secretaria se concentrou em fiscalizar o quantitativo restante das
barragens que no forarn fiscalizadas no ano anterior (1 3 barragens) e classiflc'i-las quanto a
categoria de risco e dano potencial. 0 que tern se tornado uma tarefa bastante árdua, uma vez
que as barragens do Estado carecem de documentos a scu respeito e assirn. impossihilitando
urna classificacão mais exata.
Quanto

a revisäo do arcabouço legal pertinente a

seguranca de barragens, fbi criado o

Decreto Estadual N° 16.425 de 15/02/2016 que dispOe sobre a Fiscalizaçto. controle e gestão
de recursos hIdricos e sobre construço, gesto, operacào e manutençào de Barragens no
Estado do PiauI, definindo atribuiçOes e cornpetênciaS compartilhadas entre a SEMAR e o
IDEPI.
Tambérn foi regulamentado para o Estado do PiauI, mediante a Portaria GAB.
SEMAR No 002/2016, o art.

90

da Lei Federal N° 12.334/10, estahelecendo-se a

periodicidade, qua1ificaco da equipe responsável, conteido mInimo e nIvel de detaiharnento
das inspeçOes de seguranca regulares de barragens de acumulacäo de 'âgua.
Em suma, para fins de certificação da Meta 1.5, a SRH/SEMAR enviou a AiNA,
via sisterna RM (https:!/rnLanagov.h!1RM7, Portal/), todas as inforinaçöes necessárias
para a etaboracão do relatôrio de seguranca de barragens, contendo:
- Cadastro aprimorado corn a classificação das barragens quanto ao 1)PA e CR!;
- As regulamentacöes estaduais previstas na Lei 12.334/20 10.

1
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Aplicacäo dos Recursos do Progestão ate dezembro de 2016

No inicio de 2016 havia disponIvel na conta de movimentacto dos recursos do
Progesto urn saldo de R$ 715.563,94. Durante o ano de 2016 forarn aplicados pela SEMAR,
para fortalecirnento da gestão de recursos hIdricos no PiauI, urn montante total de recursos na
ordern R$ 554.871.54. Em setembro de 2016 foi repassado a valor de R$ 441.225,00 referente

a a parcela de recursos do Progrstäo, tendo disponIvel na conta em dez/20 16. urn saldo de R$
668.949,74.
A especificaco da ap1icacio dos recursos do Progestâo durante o ano de 2016.
incluindo o total das despesas e o saldo disponivcl em conta, sio apresentados no quadro a
seguir.

APLICAçAO DOS RECURSOS

2016

PROGESTAO

(RS)

Diárias

68.445.0()

Passagens

20.655,54

2017 TOTAL

Material de consurno
IE

Aquisicão de equipamentos e material
2.510,43

permanente

Contrataçäo de pessoal

283.267,18

Contrataçâo de estudos e projetos

34.5 14.10

Contrataçào (IC pianos e estudos de bacias
hidrográficas
Manutenço das estaçOes d
hidrorneteorológica
Despesas realizadas corn c
Açoes de capacitação e tre
Serviços de inforrnática
Reaiizaçio de eventos

-
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Outrasdespesas(perfuracào depoços)

145 479,29

TOTAL DAS DESPESAS 554.87 1,54
SaidodisponIveinôfinaldOafloaflterlor
(DezJ2015)
anoo

.••••
715.563,94
441 225 00

67.032,34 ... RendimentosobtidOsaOfiflaldoaflo
SALDO PROGESTAO668
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Anexos
Em cada subitem deste relatório está relacionado o anexo a que se refere.

Aplicação dos Recursos do Progestao ate dezembro (Ic 2016

No inIcio de 2016 havia disponivel na conta de movimentaçâo dos recursos do
Progesto urn saldo de R$ 715.563.94. Durante o ano de 2016 foram aplicados pela
SNMAR. para !'ortalccimcnto da gestão de recursos hIdricos no PiauI. urn montante total

de recursos na ordeni R$ 554.871.54. Fm sctcmhro de 2016 foi repassado o viilor de RS
441 .225.00 refcrcntc A 4a parccia (Ic recursos do Progrstâo. tendo disponivel na conta cm
dcz/2016. urn saldo de R$ 668.949.74.
A especificacao da aplicacäo dos recursos do Progestão durantc o ano de 2016.
i ncluindo o total clas dcspcsas c o saldo disponivel em conta. sao aprcscntados no qiiadro
a se(-'uir.

APLICAçAO DOS
RECURSOS
PROCESTA()

2013

2014

2015

(RS)

(RS)

(RS)

Diárias

46.4 18.16

Passaens

46.418.17

N'Iaterial de consut-no

679. 196.59

2016
(RS)
68.445,00
20.655.54

2017 TOTAL
114.863,16
67,073.71

679. 196.59

i\qiiisicio de cdluipamentos
e iimterial lcI'mancntc

2.510,43

2,510.43

C'ontratação de pessoal

283.267.1 8

283.267.18.

Contratação de cstudos e
pro] etos

30.000,00

34.5 14.10

64.5 14.l()

Coiitralaçio dc 1DJ anos C
estudos de bacias
hidrogr.i!icas
Manutençto das cstaçôes
da rede hidromctcorologica
I)cspcsas rca Ii zadas Corn
comitês c ('N RI I
AçOes de capacitacao) e
treinanlcnt()

9.800M0

Scrviços de inIrmñ1ica

84,116.74

9.800,00
84,116.74

Realizaçäo de eventos

256.2 10,00

Outras despesas
(perfuracao de poços)

298.905,26

TOTAL I)AS OESPESAS

0,00

256.210,00
145.479,29

1.451.064,92 0,00

Saldo disponIvel no final
do ano anterior (Dez/2015)
Parcela Progesto
transferida no ano

0,00

444.384.55
2.005.936,46

715.563,94

-

-

441.225,00

Rend irnentos obtidos ao
final do ano
SALDO PROGESTAO

554.871,54

/

67.032,34

-

668.949,74

668.949,74

