
 

  

SGD: 2019 39009 3671 
 
OFÍCIO Nº 02/2019/DRH-SEMARH 
 
 

Palmas - TO, 13 de agosto de 2019. 
 
 
A Sua Excelência a Senhora 
LUDMILA ALVES RODRIGUES 
Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público (COAPP) 
Superintendência de Apoio ao SINGREH (SAS) 
Agência Nacional de Águas 
BRASÍLIA – DF 
 
 
Assunto: Contestação da avaliação da Meta Federativa I.5 (Atuação para 
Segurança de Barragens) 
 
 

Senhora Coordenadora, 
 

Ao Analisarmos a Nota Técnica nº 33/2019/COSER/SRE, Documento nº 

02500.033049/2019-51, referente à Certificação da Meta de Cooperação 

Federativa I.5: (Atuação para Segurança de Barragens) do Progestão para o 

estado do Tocantins- TO, verificamos que a avaliação realizada pela Equipe 

Técnica da ANA não está condizente com os dados apresentados pelo Estado do 

Tocantins no Relatório de Gestão.  

A Nota Técnica diz que:  " 8. O estado de Tocantins tem melhorado 

gradativamente na implementação da PNSB. A única observação que se 

faz é que não restou evidenciada a comunicação da classificação ao 

empreendedor. Caso tenha sido feita, o estado pode solicitar 

reconsideração da nota concedida, desde que acompanhada de 

documentos comprobatórios. Ante o exposto, o estado do Tocantins obteve 

na meta I.5 do Progestão 2018, conforme a Tabela 2, a nota 8,0." 

 

É importante salientar que as comunicações de classificação das 

barragens aos empreendedores são rigorosamente realizadas e os meios de 

comunicação utilizados são: via email: caso o empreendedor declare na Ficha 
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Cadastral de Segurança de Barragens no momento de vistoria; e via 

correspondência: quando não é localizado no banco de dados do Naturatins ou 

não exista email do empreendedor. Neste caso, o próprio órgão entrega a cópia 

da documentação através de diligência realizada pelas suas regionais espalhadas 

pelo Estado. 

As documentações que são enviadas para ciência do empreendedor e de 

seu Responsável Técnico são: Relatório de Inspeção de Segurança de 

Barragens – RISB (Anexo 1) e o Ofício de Inconformidade na Segurança de 

Barragens – OISB (Anexo 2). A classificação da barragem é informada no corpo 

do RISB após classificação e pontuação quanto ao CRI e DPA, conforme pode 

ser observado no Anexo 1. 

 Diante o exposto, solicitamos que seja realizada nova avaliação da Meta 

I.5- Atuação para Segurança de Barragens. 

 
 
   
Atenciosamente, 
 

 
ALDO ARAUJO DE AZEVEDO 

Diretor 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 - Relatório de Inspeção de Segurança de Barragens – RISB (grifado) mostrando a 
classificação da(s) barragem(ens). 
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Anexo 2 - Ofício de Inconformidade na Segurança de Barragens – OISB notificando o empreendedor 
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