


Formulário de Autoavaliação ~ANA 
Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

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

Variávell.l. Organização Institucional do Sistema de Gestão 

AutOIVJUaçio; 

Tem ~lguma ~ru da AdmlninraçJo PUblica a tuando na gestão de recursos hldricos, a qual encontra-se razoavelmente estruturada, sem conflitos com obru, g0$tlo ambiental ou com os setores usuários. 

Justific<itlv•s/Escl~reclmentos/Oescri;io da s!tuaç-~o da varf~vel a:vali1da: 

A fEMt~RH possui Olretolia de Recursos H(drlcos com Divisão de Outora:a, p1•neJamento hldrlco e apolo a cestào de bac•as hidrogr.áf~as. Em vfrtude de pl'Obfernas ffnanc:elros enfrentados pelo estado nio 

houve ampli~~lo d• dlvfsões onde estava inserido no pla:nejamento a dfvlsio do seaur.nça de barns:en.s. 

Variávcl1.2. Orga nlsmo(s) Coordenador/Gestor 

AutoavaliaçSo: 

Os Ore•nismos Coordenador e Gestor existem e são uma mesma entidade, quo est' plenamente estruturada {dispÕ--es dos recursos materiais e humtnos ncceuárlos) e operante (todas atribuiÇÕ('S 

institucionais sio executadas sat isfatoriamente) 

Justifltltiv~s/Escltreclmentos/Oescriçào da sttuação da va rl~vel avali1da: 

Ocorreu 1 el•bonçio do PCCA, em virtude de prcblemis fin1nc-eiros enfre ntados pelo estado não houve reestruturação institucional. 

Variável 1.3. Gestão de Processos 

O oraanlsmo costor dispÕe de processos G,erenciais e idministrativos com fluxo e procedlrntntos bem esubeleddcs (normas, manuais, rotinas operadol'llls) Plfl execução de t odu s u1s itribuições 
institucJonais. 

Justlflc.atlvas/Esclareclmentos/Oescrição da situação da variável avaliada: 

existo um plano de açlo metodologic.a e de metas norteando as ações de cada uma das dfretorias da FEMARH. Foi imptantado o processo de automatlzaçJo do lleendamento. A pane de outorga será 

efetivtada na seeunda etapa. 

Variável1.4. Arcabouço l egal 

Autoavaliatio: 

H i um arcabouço bhlc.o (política estadual de recursos hídricos estabelecidl por lti). e a rn.1iot parte dos dl~positlvos legais e ncontram·s-e regubmen1ados e at ualizados. 

JustiOc.ttivu/Esclaredmentos/Oescrição da situação da variável avaliada: 

Foi publ cad~t a lnurvçJo NorrnJtfva de n2 03/2017, qoe rtgulaménta o art. 9 da PNSB. Revlslo dos valores- dos e molumentos. Minutas de normativo para fhulizaçio, critérios pua outorga e cadastro de 
emprcsu pe rfuradoras euâ em 1nállse juridfca e após an~lise jurfdica seri eneamfnhadt porJan,lfse e contribuições do GT. 



Formulário de Autoavaliação 

Avaliação das M etas de Gest.ão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

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

Varlávcll .S. Conselho Estadual de Recursos Hfdrfcos 

Autoavollaçlo: 

Exi~to Conselho c.onlotituído, mu o mesmo l inda nio é mutto atuJ.nte e/ou funcf.ona em cond~cMs prtdrlas. 

JustiftuUv~t/Esclartclmen1os/Oeunç,Jo da sítuacio da varifvelavab.ad~: 

Oevkto u afttraç64s ocorridn nas estio da ferNrh, howe uma descontinukfade du reun~u do Conselho Est~dual de Recorsos Hídricos. 

Varl~vcl 1.6. Comlt~s de Bacias e Organismos Colegiados 

Jusuf.c.aUvas/Esclartctmentos/Oescrit-lo da sltuaçSo da variAvel avaliada: 

Estudos paro vlobllidadt do crioçSo de CBH em Roraima no lmbito doCERH atravfs de um arupa do trabalho. 

Variável1 .7. Agências de Água e Entidades Oelegat~rias 

AUlo.avat.ado: 

Justlflcatlvas/Esclareclmentos/Dest:ricJo da situaçio da vatl~vtl avahada: 

Varl~vell.S. Comunicação Social e Difusão 

AutOivthaçlo: 

~ANA 

E••Utm dlvtrus aç6n do tornunkaçio wcJ.al e dlfu.do dt lnfo,m.a,bts •m ternu .afetos ~ cutJo de rtcut$0S hidrkos. reabndas a parti, dt uma but tfcnK.a profluíon.a1 e de um planeJame,to 
•dequado. 

Jumfte.advu/EsdattcltNntos/Oescri;.io d.a srt\açio d.a varUvtlav.aU.ada: 

Howe um avanco slcn!ftc:.ativo N c.omuruuc:lo $0d.il da FEMARH com a c.ri.açiode um aplkativo p.lfJ celular para dfvul&.açlo dos t~billnos c:om bas.e tfcnlu proflss&ot'\at t..hando pla~jamento. 
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Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

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

Vari~vel 1.9. Capacítaç~o Setorial 

c::D 

~ANA 

Ú tltt procnm~ de U5)1ttta,Jo ttn imb.to tstlidu.al para temas afetos l cestio dt recurs.cn hídncos~ d~icbmentt formllttado. rtaf ,zado de modo c.ontinuo e bauado em estudos ée detetmJ.rvç1o de 
demandas {por eumplo. 011'"). 

J\Jst!fie~tivu/Esdntclmtntos/Otsctiçlo da sino~açSo da vui~vel avaU1d1: 

li est' rormaliudo o Plano de <:.apaclt.acJo nos moldes do OesenvolveRH. Previslode apresentação do plano ao C.ERH na últrma reunllo do semestre. 

Varlávell. l O. Articulação com Setores Usuários e Transversais 

Autoavali1ç&o: 

H.i aJ1uma arucul1çlo do poder púbiKo com os setores usuirios t t ransver"IJ· mn restrita h atividades ru hzadu no imbuo do Conselho Esudual, dos tomlth t: de outros oreanismos co'e&i•dos de 
r.cur«u hidrKos (Juoc.~•çóts dt t,nu,Nos, usod.a,Ms dt açudes): 

Em niY• I do CEA.H estio s.endo real n dosa•cumas 1ç6ts com outros setoru u1uJnos. como Oetrch.ru .. projeto Arrt~os do AK). 

Variável 2.1. Balanço Hídríco 

Hi um conhecimento adequado du dtmand,. t du d•sponibflidadts l1fchlc1s sob domln10 estadual (jguu suptrfte••n t subtt rtineu) em •f&um.u irtll, por rnt;o dt est ud-o-s especffkos ou planos do 
recursos hfdricos. 

Justlfl(ltlvu/Esclarecimentot/ OescrlçJo da sltu,çlo dJ v;arlável avatrada: 

folaulnado um I(Ordo de cooperaclo tlcnlu tom 1 UFRR. J~ foi determlnad•' d isponibilidade hfdrka do Tacytu. Estio sendo levantadu lnformaç6ts sobre dem1ndn hfdrkas. Existe um estudo dt 
propom dt Gestlo da Ba<la lronttlrlça do alto Tatutu. 

Variável 2.2. Divisão Hidrogrâfíca 

Cr101Jodo um GT ~""propor lnstrumonto ~1•1 dolormelila1ioda divis.lo hidrocriflta estadJal j i existente. 



Formulário de Autoavaliação 

Avaliação das M etas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

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

Va riável 2.3. Planeja mento Estra tégico lnstítucio nal 

Autoavaliaç.So: 

~ANA 

Hi um plan.ejamtnto estrati&ko aprovado pan orientar u aç6cs da Admíni$tnçio Públin {Sec:retJN e/ou Organismo Gestor) na gestão d~ recursos hidric.os, m.u arnda hi n.ecess~ade de crbr •/ou 
apnmorar os ln.stn.~mentos e cond;ç~s pua sua afetiva lmplemtntaçJo (lndk"Jdores, metas. monitoramento. agendu propositi'vas cornos setores u:suirtos e/ou t ransveruis). 

Devido a mud.J~a de Gesti.oo plltMjamcnto esuat4cko da lnstitutç:Jo •sti sendo tevl~do ~~ atuil Presidente e sua equi~. 

Variável 2.4. Pia no Estadual d e Recursos Hídricos 

AutoavallaçJo: 

Existe Plano Estadual d& Recursos H(drlc:os aprovado pe lo Conselho E.stadual, mu ainda h$ necessidade de a tuali::i ções, revisões e/ ou não existem instrumentos ou condições pari S\.11 jmplomtntaçlo. 

Justificativas/E.sciMecimentos/Oescriçio da situ~çlo da vad,vol av311.ada: 

Será terceirinda a eliborJçJo de um Termo de Rerarôncla p~ra a rovlslodo PERH. 

Va riável 2.5. Planos d e Bacias 

Auto~vall~çSo: 

Va riável 2.6. Enquad ra mento 

Autoavaliaçlo: 

Justlfic~tlvas/Esclartclmentos/Oescrlç$o da sltu.Jçlo da variável av.JIIada: 
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Avallaçllo das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

Programa de Consol idação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas- PROGESTÃO 

Variável 2.7. Estudos Especiais de Gestão 

Autolvtll•çlo: 

~ANA 

EJ:.stem euudos. esp.c-lais pua a~cuns temas dt lntert~s.t d• cestio e m nível estadu1l, mu cuJo dtsatu.allzado.J ou s.io ainda in$ufl(.t.entes p~ra or1tt~Ur as a,6es dt cestio nos aspec-tos por e le 
l bord• dot. 

Variável 2.8. Modelos e Sistemas de Suporte à Oecis3o 

Justlfte~trvas/(sd•recimentos/Oesc.riçiod• s•tuaçJo da YlritvtiiVII~da: 

V~ri~vtl 3.1. Base Cartográfica 

Exint um.t ''ta especifiCa própria, respondvel pe-o proceuamento dt dado• georreferene~os t upu dt ruhur •nihse do ccntutoaeocrifl(o p~ra CtJtlo dt recursos hldncos, a q\AI dtspõe de uma 
btst di&IUiem formato vetofi.al para~ ceuJo dt recursos. hfdrlcos, prcvenitnte da vetortuçlo da urtocraf11 sluemitka fesulas- de 1:1.000.000 at' 1:25.000} produzida pelo IBGE ou OSG e de lcti'VO 

rtctntt dt m1pu d;~ cutosrafia ststemíticl e/ou imaaens de sensort s remotos aerotransportados ou 01bitais (datt de m1pumento ou de gtflçio du rmact nl atf dols anos• anteriores, tnduslve). que 
pern'llttm ltual!nr ~ a:eometria e os t(!mU da base dtCIUiem formato ve torial do nivel precedente, par•aestlo de ttcursos hldricos. 

Justlflcattvas/Esclartdmento s/ Descri) ioda shuaçlo da v~rUV"elavallada: 

Todo • hldr0110no utj n• e><ala 1:100.000 homolocodo polo IBGE. SEPLAN/CGPTEC é o óraSo respons,vel pola <1110itOfio do ••t odo. A FEMARH possul lnformoç!ts • condições paD eloboror ma pu •m 
tl<olu mols dttolhodos. A FEMARH t ombolm ttm umo dlvlsSo dt ctoproee~mento. 

Varl6vel3.2. Cadast ros de Usuários e lnfr~ cstruturn 

Exista cadasu o de u.suirios {> 20% do univeno de usuidos cadastrados), bem como cada stro de infraest1utura hfdrlca. 

O Estado utoAI.la oCNARH :o para adastrodos. usujrtOs t cllu.fadas ccnfofTl"te' a pettana de Mt;utan(a dt b.rractru.. 
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Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

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

Variável 3.3. Monitoramento Hidrometcorológico 

Autoavaliação: 

~ANA 

E.xistem redes pluviométricas e fluviométricas operadas ern âmbito estadual, próprias ou mistas, bem como um planeJamento para implantaçio, ampliação e modert'lização dcsus redes, e a cobertura é 

igual ou superiora 30%da rede planejada. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da s ito ação da varijvel avaliada: 

Existe planejamento de instalação de novas réguas de nivelamento dos principais iga rapes e rios pró)(imo <t Soa Vista cem intuito dé criar uma rede de alerta para o munidpio e m parcéria com a CPRM. 

Variável 3.4. Monitoramento de Qualidade de Água 

Autoavatiaç~o: ~ 

Existe uma rede de qualidade de água mantida em âmbito estadual com objetivo de aval~ção de tendência, oom pelo menos 50% dos pontos previstos , .. Rede N .. cional de Qualidade de Águ.u em 

operação conforme diretrizes e procedimentos estab-elecidos pelo Programa Nacional de Avaliação da Qualidade de Águas (PNQA} e os dados gerados disponibiliudos ao SNIRH. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrição da sit uação da variâv~l avaliada: 

Foi realizado o treinamento da equipe do Qualiágua e já foram realizadas incursões de campo para a determinação da qualidade dos corpos hidricos na dif~H&ntes regiões do estado. Hoje se realizam 

coletas em 23 pontos, sendo que, em cada ponto reaUza se 3 coletas ME M MO onda se totaliu o total de 69 coletas em cada campanha de certific .. ç3o do qualiagua. 

Variável 3.5. Sistema de Informações 

Autoavaliação: 

Justifi c.ativas/Esclar~cimentcs/Descriçãoda situação da varUvel avaliada: 

Variável 3.6. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

Autoavaliação: 

Justificativas/Esclarecimentos/Oescrição da situaçlo da variável avaliada: 
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Vari;Sve l4.1. Outorga de direito de uso 

Autoavallaçlo: 

~ANA 

H i • mlu&o dt outorca de direjto c! e recursos hJdricos par-a capt~çlo de 4cua, bem como Plf~ lançamento de efluenttS, tendo sido oulorcados m1is de 30% do un.Veno dt usutrlos. 

O S•Sltma t~tt6nc:o dt cerencum.nto é'e pnxusos am~nt111 (GPA) c!t licenciamento j í e.stJ em fut'donamtnto, Hndo c;ue, o módulo p.~,-, outcrca seri 'ndt.ido na ucunda ttap..J, c;u.ndo os 
r>r«ts.os dtturJo dt ser rtc;uericfos de forrN fisiu. 

. 
Variável 4.2. Fiscalização 

Au1oaval•.a(Jo. ~ 

H i fJsu t.~ac:lo dos usuillOs outof'la-dos atrebdu ao pro<eu.o de recutarlnc:io do u.so d a ic~ (c.adastumcnto, outorca), t .sttutu.n etP«tfta pua dtst:nvofviiMnto du ''~' dt fi~al;nçSo. mn tuu 
decorre m bask.a m.ntt tm funçJo de denÚnci.U, nlo l )l(istirw:fo l •ncfl planejamento OU pro-c,.,rmçio recubr Plfl fdc.akz.t(:Jo. 

RtculamtniOçlo do J.sult:oçi<> seti rulizoda por lnstruçio Normotlva (minuto tsti •m onilise pelo jurídiCo). S. ri ltvodo oo CERH • m.nutO após anillsejurldoco. 

Vari~vel 4.3. Cobrança 

Juntfi< . .t111vu/hclareciM~ntos/Des.criçio dil si1u.a,Jo da v.t ri...,el avali.ada: 

V3ri~ vel 4.4. Sus tcntabilidade Financeira do Sistema de Gcst5o 

Autoa-..alta(:Jo: 
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Variável 4.5. Infraestrutura Hídrica 

Ju.stifiutivas/EsclJrec•mentos/Otscr~Jo da sltu~çio da varijvelavaliJda: 

Variável 4.6. Gestão e Controle de Eventos Críticos 

Autoav,aUaçJo: 

~ANA 

2017~ 

H~ infrnstn..nur~ e proctd~ntos instituídos para monltonm.ento de eventos critkos. btm como p~n.tJim.nto • eucuç-lo de ~6es dt contro'• • mlltcaçlo dos tft•tos de eventos hldro~lcos 
extremos. tluthndo adequadaankulaçlo entre os atorts 1 inte&,-,.çio fede,-,trv'J pa~ implementaçio deuu aç6u. 

Juslíftatr.raslúdarec•mt:ntosJ't).K,~Ioda t1tuaçlo da varlhtl aval~da: 

Ocorre a dtSpc.nib•l.tuçJo d·.lrio do boLe tom NfrodrNuco. o m.-smo f dlSpcn.'b.l.:ado atnví.s dtl nk do srte da fundaçlo bem como um aplatNo de ctlutn t N rede ~QC~.~I da mesma. Estiem fne de 
confecçlo o termo de coope~çJo tkna com a Otftu CN.I do utado l)lta Jt~r tamWm N Slb de Srt\PI\Io. acu.~rduldo ~ •-•cu.clo do ptOJtlo dJ no'lfJ Slb de Sttw\lo. 

Variável 4.7. Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

Auto~vah.Jçlo: 

E.dstt Fundo Est11du1l de Recursos HJduco prtvisto tm ~r. j6 devld1mentt: rt&u~mentldo, tNs o mesmo 1 ind1 nl-o e u! OPt!rJetonJI. 

JustifiCilivu/E~tueclmentos/OtKtf{io da sltuaçlo da v.anivel aval•ad~: 

Hí I fnttnçio dt re&ulJmtntar o Fundo dt RtcUt$0S HH1rieos kluíndo 1iS ~rutas do PROGESTÂO. 

Variável 4.8. Programas lndutores 



Formulário de Autoavalíação ~ANA 
Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual 

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

META 11.2- Variáveis 

legais, Inst itucionais e 

de Articulação Social 

META 11 .3- Variáveis 
de Planejamento 

META 11.4- Variáveis 
de Informação e 

Suporte 

META II.S- Variáveis 

Operacionais 

Quadro-Resumo 

Varl~veis 

1.1) Organizaç~o Institucional do Modelo de Gcst~o 

1.2) Organismo(s) Coordenador/Gestor 

1.3) Gestão de Processos 

1.4) Arcabouço legal 

1.5) Conselho Estadual de Recursos Hldricos 

1.6) Comitês de Bacias e Organismos Colegiados 

1 . 7) Agências de Água e Entidades Delegatárlas 

1.8) Comunicação Social e Difusão 

1.9) Capacitação Setorial 

1.10) Articulação com Setores Usuários e Transversais 

Vanáveis 

2.1) Balanço Hídrico 

2.2) Divis3o H•drográfita 

2.3) Planejamento Estratégico Institucional 

2.4) Plano Estadual de Recursos Hídricos 

2.5) Planos de Bacias 

2.6) Enquadramento 

2.7) Estudos Especiais de Gestão 

2.8) Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão 

Variáveis 

3.1) Base Cartográfica 

3.2) Cadastros de Usuários e Infraestrutura 

3.3) Monitoramento Hidrometeorológico 

3.4) Monitoramento de Qualidade de Água 

3.5) Sistema de Informações 

3.6) Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

Variáveis 

4.1) Outorga de direito de uso 

4.2) Fiscalização 

4.3) Cobrança 

4.4) Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gcst3o 

4.5) Infraestrutura Hídrica 

4.6) Gestao e Controle de Eventos Críticos 

4.7) Fundo Estadual de Recursos Hldricos 

Nlvel Alcançado 
(Autoavaliação) 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

Nlvel Alcançado 
(Autoavaliaçi!o) 

2 

2 

2 

3 

Nlvel Alcançado 
(Autoavaliaç3o) 

4 

3 

4 

4 

Nível Alcançado 
(Autoavafiaç3o) 

s 
4 

4 

3 

j~'m" '~ CD~A[l 
l IZA M~URA OE FARIA OLIVEIRA 

ESTADÚAL DE RECURS~CERH 
\ 
~ 
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