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Ofício n.º 704/2017/GAB/SEMA.                                                                                                           

                                Rio Branco - Acre, 05 de julho de 2017. 

A Sua Excelência o Senhor 
Humberto Cardoso Gonçalves 
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SAS) 
Agência Nacional de Águas – ANA  
 
 
 
Assunto: Contestação às Notas Técnicas n.º 22/2017/COART/SOE e n.º 107/2017/COSER/SRE 
 
 
 
           Senhor Superintendente, 
 
 

Cumprimentando-o, apresentamos a contestação à Nota Técnica nº 22/2017/COART/SOE, Documento 
nº 00000.030260/2017-66, que avaliou o item “Produção de boletins diários” da Meta de Cooperação Federativa 
I.4 – Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos. 

Consta ao final da referida Nota Técnica que a SEMA teria cumprido apenas 76,2% da parte relativa à  
“Produção de boletins diários”,  referente à Meta de Cooperação Federativa I.4 – Prevenção de Eventos 
Hidrológicos Críticos.  

Conforme argumentação constante na Nota Técnica, o percentual de 76,2% teria sido obtido com base 
na “comprovação do número de boletins emitidos durante o ano de 2016 ... feita através do  acesso  ao  site  do  
IMC  que  contém  um  repositório  de  boletins  emitidos  no  período  de  setembro  a dezembro de 2016”. 
(grifo nosso) 

Assim, com base na análise do site do IMC, disponível em http://imc.ac.gov.br/?page_id=993, a SEMA 
teria produzido apenas “72 boletins diários no ano de 2016”, menciona a Nota Técnica.  

Os boletins emitidos pela SEMA no período de janeiro a agosto de 2016, que foram disponibilizados no 
site http://sema.ac.gov.br  foram ignorados da análise apresentada na Nota Técnica, sob a argumentação de que 
“o site da SEMA apresenta tão somente o boletim do dia atual, ou  anterior, não dispondo de repositório para 
aferição de boletins emitidos durante o ano de 2016”. 

Todavia, os boletins do período de janeiro a agosto de 2016 foram realmente produzidos, emitidos e 
publicados no site da SEMA.  

Estes meses, que correspondem a mais de 66,6% do período avaliado, foram ignorados na referida 
análise apresentada na Nota Técnica  nº 22/2017/COART/SOE. 

A limitação do servidor web da SEMA, utilizado até agosto de 2016, que permitia a exibição apenas de 
um boletim de cada vez, não descaracteriza o fato de que tais boletins foram publicados e divulgados 
diariamente. 

Conforme pode ser comprovado ao final, no Anexo I, a SEMA produziu e publicou no seu site,  
disseminou por meio de correio eletrônico um total de 224 (duzentos e vinte e quatro boletins) em 2016, o que 
corresponde a um percentual de 91,8% , levando-se em conta que nesse ano houveram 244 dias uteis ( Anexo 
II). 
 

 

http://imc.ac.gov.br/?page_id=993
http://sema.ac.gov.br/
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Estes 224 boletins, além de terem sido publicados na internet, foram enviados diariamente para mais de 
300 destinatários (inclusive todos os órgãos e instituições parceiras e seus integrantes atuantes na gestão 
compartilhada da Unidade de Situação), em conformidade com o assinalado na própria Nota Técnica que 
mencionou: “considera-se, para efeitos de avaliação, que a gestão compartilhada  entre  vários  órgãos  equivale  
ao recebimento  dos  boletins  por  esses  órgãos”. 

Em relação à Nota Técnica n.º 107/2017/COSER/SRE, Documento n.º 00000.030939/2017-55 - Agência 
Nacional de Águas-ANA, que atesta o cumprimento da meta de Cooperação Federativa 1.5 – Atuação para 
Segurança de Barragens no quarto período de certificação, ano 2016, o Instituto de Meio Ambiente do Acre-
IMAC apresenta as ponderações constantes em nota anexa a esta ofício. 

Desta forma, a SEMA vem contestar o resultado da certificação apresentada nas Notas Técnicas nº 
22/2017/COART/SOE e  n.º 107/2017/COSER/SER, e pugnar uma nova análise pela UORG da ANA. 

 
Atenciosamente, 
 
 

 
Carlos Edegard de Deus 

Secretário de Estado de Meio Ambiente 
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Anexo I – Relação dos Boletins do Tempo armazenados no servidor da Unidade de Situação do Acre 
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SETEMBRO OUTUBRO 

NOVEMBRO DEZEMBRO 
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Anexo II – Feriados e Pontos Facultativos do Acre em 2016 
 

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE CONFECÇÃO DOS BOLETINS DO TEMPO EMITIDOS NO ANO DE 
2016 

No ano de 2016, onde houve 365 dias, foram registrados no estado do Acre 12 feriados e 5 pontos facultativos 
em dias úteis, totalizando 17 dias. 
 

Ano 
Boletins 

Confeccionados 
Boletins 
Faltantes 

FR e PF 
Dias 
úteis 

Ano Dias FS 

2016 224 20 17 244 365 104 

 
Abaixo estão listada as datas dos feriados do ano de 2016: 
-1 de janeiro (sexta): Confraternização Universal (feriando nacional) 
-23 de janeiro (sábado) : Dia do Evangélico (feriado estadual) 
-8 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo) 
-9 de fevereiro (terça): Carnaval (feriado nacional) 
-10 de fevereiro(quarta): Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo) 
-11 de março (sexta): Dia Internacional da Mulher (feriado estadual) 
-24 de março (quinta): Quinta -feira Santa (ponto facultativo) 
-25 de março (sexta): Paixão de Cristo (feriado nacional) 
-21 de abril (quinta): Tiradentes (feriado nacional) 
-1º de  maio (domingo): Dia  Mundial  do  Trabalho  (feriado nacional) 
-26 de maio (quinta): Corpus Christi (ponto facultativo) 
-15 de junho (quarta) : Aniversário do Estado do Acre (feriado estadual) 
-6 de agosto (sábado) :Início da Revolução Acreana (ponto facultativo) 
-5 de setembro (segunda) : Dia da Amazônia (feriado estadual) 
-7 de setembro (quarta):  Independência do Brasil (feriado nacional) 
-12 de  outubro (quarta): Nossa  Senhora Aparecida  (feriado nacional) 
-28 de outubro (sexta): Dia do Servidor Público (ponto facultativo) 
-2 de novembro (quarta): Finados (feriado nacional) 
-15 de novembro (terça): Proclamação da República (feriado nacional) 
-18 de novembro (sexta) :Tratado de Petrópolis (feriado estadual) 
- 25 de dezembro (domingo): Natal (feriado nacional) 
Link: http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2016/01/acre-tem-12-feriados-e-5-pontos-facultativos-em-dias-uteis-em-
2016.html  
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