
De: Ludmila Alves Rodrigues
Para: "igarn@rn.gov.br"; JOSIVAN CARDOSO MORENO; Glaucia Luz (glauciareginaluz@gmail.com);

"patriciadamaso@gmail.com"; Nelson Césio Fernandes Santos
Cc: José Luiz Gomes Zoby; Laura Tillmann Viana; Marcela Ayub Brasil Barreto; Alexandre Lima de Figueiredo

Teixeira; Ana Flavia Rodrigues Freire; Humberto Cardoso Gonçalves
Assunto: Resultado da contestação das metas de cooperação federativa 1.3 e 1.4 do Progestão RN - exercício 2017.
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Prezada equipe Progestão RN,
 
Vimos informar que, tendo em vista a contestação das metas de cooperação federativa I.3 e I.4
referentes à certificação do 5º período do Progestão no Rio Grande do Norte em 2017, o Ofício
nº 49/2018 - IGARN, foi encaminhado para as Superintendências de Planejamento de Recursos
Hídricos (SPR) e de Operações e Eventos Críticos (SOE) para as devidas análises técnicas.
 
Encaminhamos anexo, para conhecimento, o Despacho nº 82/2018/SPR no qual a área técnica
retifica o resultado anterior da meta 1.3 (Conjuntura) aumentando para 90% o seu
cumprimento, e o Despacho nº 3/2018/COART/SOE onde a SOE ratifica o resultado anterior e,
com base nos esclarecimentos prestados, mantém o atingimento da meta 1.4 – Produção de
Boletins em 93%.
 
Por este motivo, esclarecemos que será solicitado o empenho da 5ª parcela ao IGARN no valor
de R$ 728.625,00 (setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais), conforme
planilha de cálculo anexa revisada.
 
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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Despacho nº 82/2018/SPR
Documento no 00000.051058/2018-59


Em  20 de agosto de 2018.


Ao Senhor Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos
Assunto:  Revisão de notas a partir de contestação do IGARN-RN referente à certificação da 
meta 1.3 do Progestão do Rio Grande do Norte no exercício de 2017
Referência: 00000.048196/2018-51 


1. O Instituto de Gestão das Águas do RN (IGARN) foi comunicada sobre o 
resultado da   certificação das metas contratuais do  Progestão  no Rio Grande do Norte, 
referente ao exercício de 2017, consolidada pela Nota Técnica 29/2018/SPR (Doc. nº 
029158/2018), por meio do Ofício nº 103/2018/SAS-ANA de 30/07/2018 (Doc. nº 046457/2018).


2. Em 03/08/2018, foi protocolado o  Ofício nº  49/2018/IGARN – DIRETOR-IGARN  (Doc. 
 nº 047673/2018)  em que  o IGARN  requer nova análise da certificação da meta de cooperação 
federativa 1.3 – Contribuição para Difusã o do Conhecimento, e apresenta as justificativas para 
o pleito. 


3. A análise dos dados enviados para o cumprimento dessa meta é feita 
considerando informações de outorgas e de monitoramento de qualidade da água, com base 
em metodologia específica que consta na Nota Informativa n° 15/2016/SPR. Essa metodologia 
visa distribuir a nota dentre vários requisitos de atendimento que são, por sua vez, solicitados 
nos Ofícios enviados aos Estados, tais como arquivo em formato Excel, coordenadas em graus 
decimais (latitude e longitude), envio dentro do prazo e unidade de vazão em m3/h. 


4. Com base nos critérios apresentados para cada variável, procede-se à 
aplicação de fórmulas que integram os valores considerando cada peso para se chegar à 
nota final. A partir da análise dos técnicos competentes pelas avaliações, chegou-se a uma 
pontuação de 82% de nota final, conforme e explicitado na  Nota Técnica nº 29/2018/SPR, de 
04/05/2018 (Doc nº.: 029158/2018-07)


5.  Ressalta-se que o Estado atendeu ao envio dos dados no prazo e padrão 
solicitados, pois considerou-se que a Unidade Federativa atendeu a meta quando obteve nota 
igual ou maior que 50%, porém não recebeu a pontuação máxima pois três itens não foram 
atendidos plenamente: 


(1) os dados de qualidade das águas não foram enviados em planilha única (apesar 
de seguir o modelo solicitado), mas em  planilhas de coleta separadas por trimestre e 
por Programa (Qualiágua/Água Azul); 


(2) nos dados referentes às outorgas, a situação da outorga (vigente, vencida, 
renovada) não foi enviada; e 


(3) nos dados referentes às outorgas, as coordenadas foram enviadas em UTM e não 
em graus decimais como solicitado.


A autenticidade deste documento 00000.051058/2018-59 pode ser verificada no site http://verificacao.ana.gov.br/ informando o código verificador: A30CDD9E.
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6. Após análise técnica do pleito do estado pela área técnica competente que 
avalia os dados de outorga e de qualidade de água, concluiu-se que:


(1) Em relação aos dados de qualidade da água, foi reconsiderada a pontuação 
quanto ao FORMATO DA PLANILHA, uma vez que os dados vieram no modelo de 
planilha solicitado, apesar de terem sido enviados em várias planilhas em separado. 
No Ofício, entretanto, não especificamos que teriam que ter vindo em uma única 
planilha, portanto, reconsideramos a pontuação dada ao Estado e repontuamos 
para a nota máxima nesse quesito. 


(2) Em relação aos dados sobre a situação das outorgas, a penalidade dada referente 
à ausência da coluna SITUAÇÃO também foi revista e consideramos repontuar com 
a nota máxima esse quesito, pois na planilha enviada pelo Estado, há uma coluna 
denominada “RENOV. (CATEGORIA)”, em que as outorgas renovadas foram 
marcadas. Consideramos neste caso, uma flexibilização e solicitamos que o Estado 
envie nas próximas solicitações de dados para o Conjuntura, uma coluna 
denominada “SITUAÇÃO” e que nela venha especificada todas as categorias de 
situação de cada uma das outorgas, se vigente, renovada ou vencida.


(3) Entretanto, em relação às outorgas, no caso do envio de dados de coordenadas 
em UTM, consideramos que não há possibilidade de rever essa pontuação, uma vez 
que não atende ao solicitado no Ofício, que especifica a necessidade de envio em 
graus decimais. 


7. Com as revisões de notas realizadas, a nova pontuação ao Estado do Rio 
Grande do Norte fica da seguinte maneira:


- Pontuação relativa aos dados de MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS
QUALIDADE DA ÁGUA – IGARN (RN)


PRAZO
DATA


RECEBIMENTO
NOTA
PRAZO


COLETAS
NOTA


COLETAS
NOTA
FINAL


S 16/11/2017 20


CODIGO DATA STATUS
FORMATO
PLANILHA


EXTENSÃO
ARQUIVO 40


100


8 8 4 12 8


PONTOS
NOTA


PONTOS


CODIGO COORDENADAS
GRAUS


DECIMAIS
FORMATO
PLANILHA


EXTENSÃO
ARQUIVO


OBSERVAÇÃO
40


8 8 4 12 8


- Pontuação relativa aos dados de OUTORGAS
OUTORGAS – IGARN (RN)


Vazão
máx.
out.


Nome
usuári


o


Finalidade
Principal


Tipo
Data


emissã
o


Data
validad


e


Situaçã
o


Ato
adm.


Nome
munic.


Nome
rio


Coordenada
s


Nota
1 (%)


Nota
2


(%)*


Nora
Final
(%)


S 2 20 20 4 4 4 2 2 2 0 60 20 80
*Referente a envio no prazo
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- NOTA FINAL


NOTA QA NOTA OUTORGAS NOTA FINAL


100 80 90


*A nota final resulta da média aritmética das notas referentes ao envio dos dados sobre qualidade das águas e 
outorgas.


Atenciosamente,


(assinado eletronicamente)
LAURA TILLMANN VIANA


Especialista em Recursos Hídricos


(assinado eletronicamente)
MARCELA AYUB BRASIL


Especialista em Recursos Hídricos


(assinado eletronicamente)
ALEXANDRE LIMA DE FIGUEIREDO TEIXEIRA


Coordenador de Conjuntura e Gestão da Informação


De acordo. À SAS para demais providências.


(assinado eletronicamente)
SÉRGIO RODRIGUES AYRIMORAES SOARES


Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos 


A autenticidade deste documento 00000.051058/2018-59 pode ser verificada no site http://verificacao.ana.gov.br/ informando o código verificador: A30CDD9E.


 BARRETO


Documento assinado digitalmente por: LAURA TILLMANN VIANA;SERGIO RODRIGUES AYRIMORAES SOARES;ALEXANDRE LIMA DE FIGUEIREDO TEIXEIRA;MARCELA AYUB BRASIL



http://verificacao.ana.gov.br/?p=A30CDD9E






Despacho nº 3/2018/COART/SOE
Documento no 00000.052194/2018-66


Em  24 de agosto de 2018.


Ao Senhor Superintendente de Operações e Eventos Críticos
Assunto:  Análise da contestação do IGARN referente à certificação da meta 1.4 do  Progestão  
do Rio Grande do Norte no exercício de 2017
Referência:  Processo nº 02501.002128/2013 e Documentos nº 00000.048197/2018-03 e 
00000.047673/2018-61.


1. Em atendimento ao Despacho nº 23/2018/COAPP/SAS (Doc. nº 048197/2018-03), 
que faz referência ao Ofício nº 49/2018/IGARN–DIRETOR-IGARN (Doc. 047673/2018), em que 
esse  I nstituto solicita revisão da certificação da meta de cooperação federativa 1.4 referente à 
produção diária dos boletins da sala de situação, venho esclarecer que:


a) Os boletins diários de monitoramento  hidrometeorológico  apresentados  pelo 
IGARN  não contempla ram  a avaliação hidrológica dos rios, apenas dos 
reservatórios do Estado, além de informações pluviométricas;


b) Foi utilizado um critério único de avaliação da meta 1.4  para todos os 
Estados ,  considerando que os  boleti ns deveriam  contemplar informações  
referentes ao monitoramento  hidrológic o  dos rios , meteorológic o  e dos 
reservatórios (quando fosse o caso);


2. Sendo assim, informo que a avaliação contida na N ota Técnica nº 
14 /2018/COART/SOE (Doc. nº 031641/2018-43) permanece a mesma, com cumprimento  de 93%  
da parte referente  à “Produção de boletins diários” da Meta de Cooperação Federativa 1.4 – 
Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos.


3. Cabe ressaltar a importância de que os boletins da sala de situação do Rio 
Grande do Norte passem a incluir informações sobre o monitoramento hidrológico dos rios, que 
é um dos principais produtos a serem elaborados pelas salas de situação. 


Atenciosamente,


(assinado eletronicamente)
ANA FLAVIA FREIRE


Analista de Infraestrutura
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De acordo. Encaminhe-se à SAS para conhecimento, incorporação ao processo em epígrafe e 
encaminhamento ao IGARN.


Atenciosamente,


(assinado eletronicamente)
JOAQUIM GONDIM


Superintendente de Operações e Eventos Críticos






GERAL

		Resumo		Progestão - Determinação do valor da parcela a ser paga ao estado

				Gestor do Contrato:				JOSÉ LUIZ GOMES ZOBY

				Estado:		RN

				TIPOLOGIA		B

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa				ID		Metas/Variáveis		Período 2										Período 3										Período 4										Período 5

										Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)		Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)		Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)		Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)

						I.1		Integração das bases cadastrais		10		SIM		0.68				13.694		10		SIM		1				10		10		SIM		1				10		10		SIM		1				10

						I.2		Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas		10		SIM		1				20		10		SIM		1				10		10		SIM		1				10		10		SIM		1				10

						I.3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		1				20		10		SIM		1.00				10		10		SIM		1				10		10		SIM		0.9				9

						I.4.1		Sala de Situação		5		SIM		1				10		5		SIM		1				5		5		SIM		1				5		5		SIM		0.93				4.65

						I.4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos		5				1				10		5				0.82				4.1		5				1				5		5				1				5

						I.5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM		1				20		10		SIM		1				10		10		SIM		0.77				7.7		10		SIM		0.85				8.5

		II. Metas Estaduais				Metas/Variáveis				Pesos (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)		Pesos (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)		Pesos (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)		Pesos (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		II.1.1		Organização Institucional do Modelo de Gestão		30

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		0		0		30

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		30		30

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		30		30

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		30

						II.1.2		Organismo(s) Coordenador/Gestor				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.1.3		Gestão de Processos				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.1.4		Arcabouço Legal				OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.1.5		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.1.6		Comitês de Bacias e Organismos Colegiados				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.1.9		Capacitação Setorial				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 4		0								MÍNIMO: 5		10								MÍNIMO: 5		10								MÍNIMO: 6		10

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		0		0		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		0								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		0								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.2.5		Planos de Bacias				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.2.6		Enquadramento				NÃO		0								NÃO		0								NÃO		0								NÃO		0

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		0								SIM		1								SIM		1								SIM		1

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 2		0								MÍNIMO: 2		7								MÍNIMO: 3		7								MÍNIMO: 3		7

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1								OBRIGATÓRIA		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.3.4		Monitoramento de Qualidade de Água						1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.3.5		Sistema de Informações						1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação						1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 2		6								MÍNIMO: 2		6								MÍNIMO: 3		6								MÍNIMO: 3		6

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		10		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		10		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		10		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		10

						II.4.2		Fiscalização				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.4.3		Cobrança				NÃO		0								NÃO		0								NÃO		0								NÃO		0

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos						1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1								SIM		1								SIM		1								SIM		1

						II.4.8		Programas Indutores				NÃO		0								NÃO		0								NÃO		0								NÃO		1																																								.

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 1		6								MÍNIMO: 1		6								MÍNIMO: 2		6								MÍNIMO: 2		7

						Pprogestão (%)												93.69										99.1										97.7										97.15

						Pmax (%)												100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100 (No período 2, considera-se apenas metas de cooperação federativa)										100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100												

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																		100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																				

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																		100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100

																				

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																				

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																				

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;										

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;																				

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;										

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100 (No período 2, considera-se apenas metas de cooperação federativa)												

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;										

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		Ano de Exercício												2014										2015										2016										2017

						Vmax (R$)												R$ 750,000.00										R$ 750,000.00										R$ 750,000.00										R$ 750,000.00

						Vparcela (R$)												R$ 702,705.00										R$ 743,250.00										R$ 732,750.00										R$ 728,625.00

						mi: indicador de atendimento da variável estadual de gestão (não cumpriu: 0 ou cumpriu: 1)

						Mi: indicador de atendimento da meta (de 0 a 1)

						Pmax: somatório do peso das metas (em %)

						Pi: peso atribuído à meta conforme Anexos III e IV (em %)

						Pprogestão: percentual de atendimento (entre 0 e 100%)

						Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 750 mil)

						Vparcela: valor do desembolso anual (em R$)
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Período 2

		Período 2		Progestão - Determinação do valor da parcela a ser paga ao estado

				Gestor do Contrato:				JOSÉ LUIZ GOMES ZOBY

				Estado:		RN

				TIPOLOGIA		B

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa				ID		Metas/Variáveis		Período 2

										Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)

						I.1		Integração das bases cadastrais		10		SIM		0.68				13.69

						I.2		Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas		10		SIM		1.00				20

						I.3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		1.00				20

						I.4.1		Sala de Situação - Manual operativo		5		SIM		1.00				10

						I.4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos das PCDs		5				1.00				10

						I.5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM		1.00				20

		II. Metas Estaduais				Metas/Variáveis				Pesos (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		II.1.1		Organização Institucional do Modelo de Gestão		30

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		0		0

						II.1.2		Organismo(s) Coordenador/Gestor				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.3		Gestão de Processos				SIM		1

						II.1.4		Arcabouço Legal				OBRIGATÓRIA		0

						II.1.5		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.6		Comitês de Bacias e Organismos Colegiados				SIM		1

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias				SIM		1

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		1

						II.1.9		Capacitação Setorial				SIM		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 4		0

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		0		0

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		0

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		0

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.2.5		Planos de Bacias				SIM		1

						II.2.6		Enquadramento				NÃO

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		0

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 2		0

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				SIM		1

						II.3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				SIM		1

						II.3.5		Sistema de Informações				SIM		1

						II.3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM		1

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 2		6

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		10

						II.4.2		Fiscalização				SIM		1

						II.4.3		Cobrança				NÃO

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM		1

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos						1

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.4.8		Programas Indutores				NÃO

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 1		6

						Pprogestão (%)												93.69

						Pmax (%)												100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100 (No período 2, considera-se apenas metas de cooperação federativa)

										

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		Ano de Exercício												2014

						Vmax (R$)												R$ 750,000.00

						Vparcela (R$)												R$ 702,705.00

		mi: indicador de atendimento da variável estadual de gestão (não cumpriu: 0 ou cumpriu: 1)

		Mi: indicador de atendimento da meta (de 0 a 1)

		Pmáx: somatório do peso das metas (em %)

		Pi: peso atribuído à meta conforme Anexos III e IV do Quadro de Metas (em %)

		Pprogestão: percentual de atendimento (entre 0 e 100%)

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 750 mil)

		Vparcela: valor do desembolso anual (em R$)



												Período 2		5





Período 3

		Período 3		Progestão - Determinação do valor da parcela a ser paga ao estado

				Gestor do Contrato:				JOSÉ LUIZ GOMES ZOBY

				Estado:		RN

				TIPOLOGIA		B

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa				ID		Metas/Variáveis		Período 3

										Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)

						I.1		Integração das bases cadastrais		10		SIM		1.00				10

						I.2		Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas		10		SIM		1.00				10

						I.3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		1.00				10

						I.4.1		Sala de Situação - Produção de boletins		5		SIM		1.00				5

						I.4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos das PCDs		5				0.82				4.1

						I.5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM		1.00				10

		II. Metas Estaduais				Metas/Variáveis				Pesos (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		II.1.1		Organização Institucional do Modelo de Gestão		30

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		30

						II.1.2		Organismo(s) Coordenador/Gestor				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.3		Gestão de Processos				SIM		1

						II.1.4		Arcabouço Legal				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.5		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.6		Comitês de Bacias e Organismos Colegiados				SIM		1

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias				SIM		1

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		1

						II.1.9		Capacitação Setorial				SIM		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 5		10

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		1

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.2.5		Planos de Bacias				SIM		1

						II.2.6		Enquadramento				NÃO		0

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		1

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 2		7

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				SIM		1

						II.3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				SIM		1

						II.3.5		Sistema de Informações				SIM		1

						II.3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM		1

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 2		6

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		10

						II.4.2		Fiscalização				SIM		1

						II.4.3		Cobrança				NÃO		0

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM		1

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos				SIM		1

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.4.8		Programas Indutores				NÃO		0

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 1		6

						Pprogestão (%)												99.1

						Pmax (%)												100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100

										

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		Ano de Exercício												2015

						Vmax (R$)												R$ 750,000.00

						Vparcela (R$)												R$ 743,250.00

		mi: indicador de atendimento da variável estadual de gestão (não cumpriu: 0 ou cumpriu: 1)

		Mi: indicador de atendimento da meta (de 0 a 1)

		Pmáx: somatório do peso das metas (em %)

		Pi: peso atribuído à meta conforme Anexos III e IV do Quadro de Metas (em %)

		Pprogestão: percentual de atendimento (entre 0 e 100%)

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 750 mil)

		Vparcela: valor do desembolso anual (em R$)
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Período 4

		Período 4		Progestão - Determinação do valor da parcela a ser paga ao estado

				Gestor do Contrato:				JOSÉ LUIZ GOMES ZOBY

				Estado:		RN

				TIPOLOGIA		B

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa				ID		Metas/Variáveis		Período 4

										Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)

						I.1		Integração das bases cadastrais		10		SIM		1.00				10

						I.2		Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas		10		SIM		1.00				10

						I.3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		1.00				10

						I.4.1		Sala de Situação - Produção de boletins		5		SIM		1.00				5

						I.4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos das PCDs		5				1.00				5

						I.5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM		0.77				7.7

		II. Metas Estaduais				Metas/Variáveis				Pesos (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		II.1.1		Organização Institucional do Modelo de Gestão		30

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		30

						II.1.2		Organismo(s) Coordenador/Gestor				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.3		Gestão de Processos				SIM		1

						II.1.4		Arcabouço Legal				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.5		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.6		Comitês de Bacias e Organismos Colegiados				SIM		1

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias				SIM		1

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		1

						II.1.9		Capacitação Setorial				SIM		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 5		10

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		1

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.2.5		Planos de Bacias				SIM		1

						II.2.6		Enquadramento				NÃO

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		1

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 3		7

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				SIM		1

						II.3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				SIM		1

						II.3.5		Sistema de Informações				SIM		1

						II.3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM		1

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 3		6

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		10

						II.4.2		Fiscalização				SIM		1

						II.4.3		Cobrança				NÃO

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM		1

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos				SIM		1

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.4.8		Programas Indutores				NÃO

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 2		6

						Pprogestão (%)												97.7

						Pmax (%)												100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100

										

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		Ano de Exercício												2016

						Vmax (R$)												R$ 750,000.00

						Vparcela (R$)												R$ 732,750.00

		mi: indicador de atendimento da variável estadual de gestão (não cumpriu: 0 ou cumpriu: 1)

		Mi: indicador de atendimento da meta (de 0 a 1)

		Pmáx: somatório do peso das metas (em %)

		Pi: peso atribuído à meta conforme Anexos III e IV do Quadro de Metas (em %)

		Pprogestão: percentual de atendimento (entre 0 e 100%)

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 750 mil)

		Vparcela: valor do desembolso anual (em R$)
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Período 5

		Período 5		Progestão - Determinação do valor da parcela a ser paga ao estado

				Gestor do Contrato:				JOSÉ LUIZ GOMES ZOBY

				Estado:		RN

				TIPOLOGIA		B

				EDITAR APENAS CÉLULAS COM PREENCHIMENTO AZUL

		I. Metas de Cooperação Federativa				ID		Metas/Variáveis		Período 5

										Pesos (%)		Variável Avaliada?		Mi				Mi*Pi (%)

						I.1		Integração das bases cadastrais		10		SIM		1.00				10

						I.2		Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas		10		SIM		1.00				10

						I.3		Contribuição para difusão do conhecimento		10		SIM		0.90				9

						I.4.1		Sala de Situação - Produção de boletins		5		SIM		0.93				4.65

						I.4.2		Transmissão e disponibilização de dados telemétricos das PCDs		5				1.00				5

						I.5		Atuação para segurança de barragens		10		SIM		0.85				8.5

		II. Metas Estaduais				Metas/Variáveis				Pesos (%)		Variável Avaliada?		mi		Mi		Mi*Pi (%)

				II.1 Legais, institucionais e de Articulação Social		II.1.1		Organização Institucional do Modelo de Gestão		30

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		30

						II.1.2		Organismo(s) Coordenador/Gestor				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.3		Gestão de Processos				SIM		1

						II.1.4		Arcabouço Legal				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.5		Conselho Estadual de Recursos Hídricos				OBRIGATÓRIA		1

						II.1.6		Comitês de Bacias e Organismos Colegiados				SIM		1

						II.1.7		Agências de Água e Entidades Delegatárias				SIM		1

						II.1.8		Comunicação Social e Difusão				SIM		1

						II.1.9		Capacitação Setorial				SIM		1

						II.1.10		Articulação com Setores Usuários e Transversais				SIM		1

								∑mi Bloco II.1				MÍNIMO: 6		10

				II.2 Planejamento		II.2.1		Balanço Hídrico		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5

						II.2.2		Divisão Hidrográfica				OBRIGATÓRIA		1

						II.2.3		Planejamento Estratégico Institucional				SIM		1

						II.2.4		Plano Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.2.5		Planos de Bacias				SIM		1

						II.2.6		Enquadramento				NÃO

						II.2.7		Estudos Especiais de Gestão				SIM		1

						II.2.8		Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão				SIM		1

								∑mi Bloco II.2				MÍNIMO: 3		7

				II.3 Informação e suporte		II.3.1		Base Cartográfica		5

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		5

						II.3.2		Cadastro de Usuários e Infraestrutura				OBRIGATÓRIA		1

						II.3.3		Monitoramento Hidrometeorológico				SIM		1

						II.3.4		Monitoramento de Qualidade de Água				SIM		1

						II.3.5		Sistema de Informações				SIM		1

						II.3.6		Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				SIM		1

								∑mi Bloco II.3				MÍNIMO: 3		6

				II.4 Operacional		II.4.1		Outorga de Direito de Uso		10

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		OBRIGATÓRIA		1		1		10

						II.4.2		Fiscalização				SIM		1

						II.4.3		Cobrança				NÃO

						II.4.4		Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão				SIM		1

						II.4.5		Infraestrutura Hídrica				SIM		1

						II.4.6		Gestão e Controle de Eventos Críticos				SIM		1

						II.4.7		Fundo Estadual de Recursos Hídricos				SIM		1

						II.4.8		Programas Indutores				NÃO		1

								∑mi Bloco II.4				MÍNIMO: 2		7

						Pprogestão (%)												97.15

						Pmax (%)												100

Usuário do Windows: Soma de pesos deve ser igual a 100

										

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		

Usuário do Windows: Valor entre 5 e 35;		Ano de Exercício												2017

						Vmax (R$)												R$ 750,000.00

						Vparcela (R$)												R$ 728,625.00

		mi: indicador de atendimento da variável estadual de gestão (não cumpriu: 0 ou cumpriu: 1)

		Mi: indicador de atendimento da meta (de 0 a 1)

		Pmáx: somatório do peso das metas (em %)

		Pi: peso atribuído à meta conforme Anexos III e IV do Quadro de Metas (em %)

		Pprogestão: percentual de atendimento (entre 0 e 100%)

		Vmáx: valor máximo da parcela (R$ 750 mil)

		Vparcela: valor do desembolso anual (em R$)
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