
NOTA TÉCNICA Nº 8/2020/COAPP/SAS
Documento no 02500.028579/2020-11

Brasília,  19 de junho de 2020.

Ao Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Assunto: Certificação do 1º período do 2º ciclo do Progestão no estado do Ceará.
Referência: 02501.004732/2019-71

1. Trata a presente Nota Técnica de consolidar as certificações realizadas pelas 
Unidades Organizacionais da ANA (UORGs) responsáveis pela verificação do cumprimento das 
metas de cooperação federativa, bem como ratificar a aprovação pelo Conselho de Recursos 
Hídricos do Ceará (CONERH) das metas de gestão de águas no âmbito do sistema estadual de 
recursos hídricos e do Plano Plurianual de Aplicação dos recursos transferidos, além de 
apresentar a planilha de cálculo do valor da parcela referente ao 1º período de avaliação do 2º 
ciclo do Progestão no Ceará.

2. O Contrato nº 038/ANA/2019 – PROGESTÃO II, celebrado entre a ANA e o 
Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH/CE), prevê o cumprimento de cinco 
metas de cooperação federativa (Anexo III), quatro grupos de variáveis com metas de gestão de 
águas no âmbito do sistema estadual de recursos hídricos, totalizando 31 variáveis de gestão 
(Anexo IV), além de metas de investimentos a serem realizados com recursos próprios do 
estado em até sete variáveis críticas que, prioritariamente, revelam fragilidades dos sistemas 
estaduais de gerenciamento de recursos hídricos, segundo o Referencial Básico de Avaliação, 
elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e disponível no portal do 
Progestão.   De acordo com o Anexo V do contrato supracitado, o estado optou em investir  com  
recursos próprios,  o  valor anual de R$ 250 mil, no período 2020 a 2023, na seguinte variável: 
Fiscalização.

3. As metas de cooperação federativa são de atendimento obrigatório em todos os 
períodos de certificação e correspondem a 50% do peso no cálculo do repasse. As metas 
voltadas ao fortalecimento do sistema estadual condizem pelos outros 50% e foram divididas 
em: Metas de Gestão de Águas, com peso de 25%, e Metas de Investimento, com peso de 25%.

4. Para efeito de determinação do valor das parcelas, as metas de investimento se 
limitam a R$ 250 mil, sendo o mínimo de R$ 25 mil. Neste intervalo, o mesmo valor de 
investimento declarado pelo estado será contabilizado no valor da parcela.

5. A partir do segundo período de avaliação, o novo contrato também prevê um 
Fator de Redução que incide sobre o resultado da soma das notas obtidas nos Anexos III e IV. No 
Anexo I deste Contrato é descrito o processo de certificação das metas.
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Do 1º período do 2º ciclo referente ao ano de 2019

6. No 1º período do 2º ciclo do Progestão são avaliados o cumprimento das metas 
de cooperação federativa e a aprovação do Quadro de Metas pelo CERH (Anexos III, IV e V).

7. Neste período, o valor de repasse da 1ª parcela será definido após aplicação da 
redução de 16% sobre o valor obtido na certificação das metas I.1 a I.5 (Anexo III), caso a 
entidade coordenadora declare desembolso ou empenho inferior a 50% do total de recursos 
transferidos pelo Programa até o final do primeiro ciclo.

8. Para a assinatura do contrato do 2º ciclo do Progestão, o Governador do Estado 
do Ceará, por meio do Ofício GG nº 151, de 1º/3/2019 (Doc. n o  13217/2019), endossado pelo 
Secretário de Recursos Hídricos por meio do  Ofício n° 116/2019 – GS/SRH , de 1°/3/2019 (Doc.  
nº  013220/2019), manifestou interesse em dar continuidade ao programa, ratificando o Decreto 
de Adesão ao Pacto Nacional pela Gestão das Águas nº 31.387, de 10/01/2014.

9. Na oportunidade, o Secretário afirmou que o Estado desembolsou R$ 
2.911.800,00 (dois milhões e novecentos e onze mil e oitocentos reais), correspondente a 
77,65% do montante repassado pelo programa até 31 de dezembro de 2018, em ações voltadas 
ao gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual.

10. Desta forma, por ter executado mais de 50% dos recursos repassados pelo 
programa até dezembro de 2018, o estado do Ceará não terá redução no repasse da primeira 
parcela do 2º ciclo do programa.

Dos Informes e eventos de acompanhamento

11. Em 15 de fevereiro de 2019, foi enviado aos estados a Nota Informativa nº 
2/2019/SPR (Doc. n o 009554/2019), com esclarecimentos sobre as métricas estabelecidas para 
avaliar a Meta I.3 referente aos dados para elaboração do Relatório do “Conjuntura dos 
Recursos Hídricos no Brasil”.

12. Também em fevereiro foi enviado o Informe nº 02 com objetivo de definir a lista 
das estações da rede de alerta de cada estado, além de orientar sobre o preenchimento das 
fichas de inspeção referentes à manutenção das PCDs (Meta I.4 - Prevenção de eventos 
hidrológicos críticos). 

13. O Informe nº 10, de 3 de outubro de 2019, apresentou o detalhamento dos 
critérios para avaliação da Meta I.5, relativa à atuação para segurança de barragens, pactuados 
por meio de videoconferência, registrada na Memória Progestão nº 19/2019/COAPP/SAS (Doc. 
nº 061228/2019.

14. Neste mesmo mês, o Informe nº 13/2019 trouxe orientações gerais para 
cumprimento das metas de cooperação federativa e solicitou a apresentação, até 31 de março 
de 2020, do Relatório Progestão e, até 30 de abril de 2019, do Formulário de Autoavaliação 
referente às metas estaduais devidamente aprovado pelo respectivo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos. Na oportunidade foi informado que, em consonância com as cláusulas 
estabelecidas no contrato, cabe aplicar, na primeira parcela, redução de 16% sobre o valor 
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obtido  na certificação das metas de cooperação federativa, nos casos em que a entidade 
estadual declarou desembolso ou empenho inferior a 50% do total de recursos transferidos 
pelo programa até dezembro de 2018. Também solicitou a apresentação do Plano Plurianual de 
Aplicação dos recursos Progestão para o período de 2020 a 2023, devidamente apreciado pelo  
Conselho , em atendimento ao critério “c” do Fator de Redução estabelecido no Anexo I do 
contrato.

15. Com vistas a avaliar os desafios e os principais resultados alcançados no 1º ciclo 
do Progestão ,  este conteúdo foi apresentado pela Secretaria Executiva  do  Conselho de Recursos 
Hídricos do  Ceará  ( CONERH ) , no dia 14 de março de 2019, em Fortaleza, durante a 89ª Reunião 
Ordinária do CONERH.

16. Posteriormente, em 29 de maio de 2019, foi realizada oficina em Fortaleza, com a 
presença do secretário, de técnicos da SRH e da Cogerh, além de servidores da ANA .  Na ocasião 
também foram dadas orientações sobre os novos critérios do 2º ciclo do programa ,  com vistas à 
continuidade do contrato.

Da certificação das metas de cooperação federativa (Anexo III)

17. Em atendimento aos Informes e à Resolução ANA nº 1485/2013, foi 
encaminhado à ANA, em 30/03/2020, o Ofício nº 122/2020 - GS/SRH/CE (Doc. nº 016073/2020) 
contendo o  Relatório  Progestão  2019,  devidamente acompanhado da aplicação dos recursos do 
programa no estado até dezembro de 2019.

18. Em 30/03/2020,  também  foi encaminhado o  Ofício nº 5/2020 - CONERH/CE  (Doc. 
nº 016631/2020) contendo o Formulário de Autoavaliação 2019 e ,  em 27/04/2020 ,  foi 
encaminhado o Ofício nº 006/2020 - CONERH/CE (Doc. nº 019911/2020), que comprova a 
aprovação  ad referendum  pelo Secretário e Presidente do CONERH em nome do referido 
Conselho.

19. Posteriormente, em 20/05/2020, por meio do Ofício nº 7/2020 - CONERH/CE 
(Doc. nº 023843/2020), foi enviada documentação complementar, retificando o ofício 
supracitado, onde foi informado que na 94ª Reunião Ordinária do CONERH, realizada no dia 12 
de março do corrente ano, foram aprovadas as metas de gerenciamento de recursos hídricos 
em âmbito estadual estabelecidas para o ano de 2019 e o Plano de Capacitação em Recursos 
Hídricos, bem como foram apreciados o Plano de Aplicação Plurianual e   o desembolso dos 
recursos em 2019.

20. O  q uadro  a seguir  apresenta o result ado das certificações das metas de 
cooperação federativa para o estado do Ceará pelas UORGs responsáveis da ANA ,   no ano de 
2019.

Metas de cooperação 
federativa

UORG
responsável

Documento de referência
Situação de

atendimento

I.1. Integração de dados 
de usuários de recursos 
hídricos

SFI/COCAD
Parecer Técnico nº 23/2020/COCAD/SFI
(Doc. nº 017331/2020)

50%

SIP/COSUB
Nota Técnica nº 23/2020/COSUB/SIP
(Doc. nº 027811/2020)

43,35%
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Metas de cooperação 
federativa

UORG
responsável

Documento de referência
Situação de

atendimento

I.2. Capacitação em 
recursos hídricos

SAS/CCAPS
Nota Técnica nº 10/2020/CCAPS/SAS
(Doc. no 025705/2020)

100%

I.3. Contribuição para 
difusão de conhecimento

SPR
Nota Técnica nº 26/2020/SPR
(Doc. nº 020723/2020)

97,4%

I.4. Prevenção de eventos 
hidrológicos críticos

SGH
Parecer Técnico nº 124/2020/SGH
(Doc. nº 022351/2020)

50%

SOE
Nota Técnica nº 10/2020/COART/SOE
(Doc. nº 020929/2020)

50%

I.5. Atuação para 
segurança de barragens

SRE/COSER
Nota Técnica nº 27/2020/COSER/SRE
(Doc. no 024528/2020)

95%

SFI: Superintendência de Fiscalização; SAS: Superintendência de Apoio ao SINGREH; SIP: Superintendência de 
Implementação de Programas e Projetos; SPR: Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos; SGH: 
Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica; SOE: Superintendência de Operações e Eventos Críticos; 
SRE: Superintendência de Regulação.

21. O estado do Ceará atendeu parcialmente algumas das metas de cooperação 
federativa, segundo os critérios e requisitos estabelecidos.   Em relação à meta 1.1, observa-se 
que, segund o  a Cosub, das 910 interferências regularizadas,  somente  789 foram considerad a s 
válidas e com dados de poços.  No que se refere  à  meta 1.3 - Contribuição para difusão de 
conhecimento, observa-se que houve pequena redução  na  pontuação referente ao tema 
Monitoramento da Qualidade da Água pelo  preenchimento incorreto na planilha dos campos 
“CODIGO” e dos parâmetros e seu status, conforme detalhado na nota técnica da SPR. 

22. No que se refere à manutenção das PCDs (meta 1.4), cabe ressaltar que  o Ceará  
foi reconhecido como o quarto estado  mais bem  avaliado pela SGH , por cumprir os critérios 
exigidos ,  além de apresentar   m édia  a nual do ITD  de 86% , contribuindo de forma importante 
para a  implementação do monitoramento hidrológico no país.  P ara aprimoramento da gestão 
dos equipamentos ,  o Parecer Técnico 124/2020/SGH apresenta no Anexo I recomendações 
específicas aos estados, com base nos problemas e intervenções identificadas pelas equipes 
responsáveis , quando do preenchimento das fichas de inspeção pelo aplicativo Survey123  (pág .  
15 para o Ceará).

23. Quanto à meta 1.5 - Atuação para segurança de barragens, houve perda de 5% 
pois, conforme apontado pela Coser: " embora não se tenha evidenciado a ‘categoria de 
qualidade boa’ do cadastro acrescida em 10% (de outubro a 31 de dezembro de 2019, 
continuaram as mesmas 111 barragens com a ‘categoria de qualidade boa’), conforme meta 
estabelecida, considerou-se grande  parte da meta, pois 60 novas barragens entraram no SNISB 
com a "categoria de qualidade média".

Da aprovação do quadro de metas de gerenciamento de recursos hídricos no âmbito do 
estado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (Anexos IV e V)

24. Tendo mantido a tipologia de gestão “D”, o estado  do Ceará  apresenta 31 
variáveis de gestão para acompanhamento no 2º ciclo do Progestão (Anexo IV), conforme 
aprovado pelo CONERH. Para as metas de investimentos (Anexo V) foi aprovado o valor anual de 
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R$ 250 mil no período 2020 a 2023, sendo que a totalidade do valor será aplicado em 
fiscalização.

25. Embora sem repercussão financeira neste 1º período de certificação, o  e stado do 
Ceará apresentou ao Conselho de Recursos Hídricos do Ceará  ( CONERH )  o  Formulário   de
Autoavaliação  2019, que o aprovou em 12 de março de 2020 ,  quando da realização da 94ª 
Reunião Ordinária do referido Conselho.

26. Observa-se que, em 2019, o estado registrou  como único  desafio  a  variáve l   2.6  
Enquadramento , de atendimento facultativo .  Registra-se ,   conforme figura a seguir  que , com 
exceção dessa variável,   o Quadro de   M etas  de Gestão das Águas   aprovadas no CONERH já traz a 
condição atual de atingimento das demais variáveis .  Quando comparado com o nível máximo 
de  exigência , observa-se que ,  para   11  variáveis ,   foi  selecionada  meta com nível inferior :  
Organização institucional;  Capacitação;  Balanço hídrico; Divisão hidrográfica; Planejamento 
estratégico; Planos de bacia; Enquadramento; Base cartográfica; Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação; Fiscalização e Fundo Estadual de Recursos Hídricos.
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Da planilha de aplicação dos recursos Progestão até dezembro de 2019 e do Plano Plurianual 
de Aplicação no período 2020 a 2023

27. Considerando a alínea  m  do inciso II da Cláusula Terceira, reiterada pelo inciso IV 
da Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 038/2019/ANA que condiciona a utilização dos 
recursos recebidos em ações de gerenciamento de recursos hídricos e de fortalecimento do 
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a ANA solicita que os estados 
encaminhem, como parte integrante ao Relatório Progestão, a forma de aplicação dos recursos 
repassados.

28. Até dezembro de 2019 foi repassado para o estado do Ceará o montante de R$ 
3.632.670,00. A  aplicação dos recursos encontra-se detalhada no  q uadro  a seguir. Observa-se 
que, no ano de 2019,  assim como nos anos anteriores,  as despesas  concentram-se (92%) na  
contratação de pessoal (pessoa jurídica e estagiários). O percentual de desembolso dos recursos 
acumulados no estado até dezembro de 2019 totalizou 72,6%.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROGESTÃO - CEARÁ 2019

RECEITA (Saldo dos recursos Progestão até 2018) 443.065,10

DESPESAS

Diárias 14.407,78

Passagens 19.982,61

Material permanente (equipamentos de informática, outros (aparelhos de ar condicionado) 19.111,00

Contratação de pessoal (pessoa jurídica e estagiários) 782.366,27

Serviços de informática 16.900,00

TOTAL DAS DESPESAS (B) 852.767,66

PARCELA TRANSFERIDA EM 2019 720.690,00

RENDIMENTOS 10.487,13

TOTAL DAS RECEITAS (A) 1.174.242,23

SALDO PROGESTÃO 2019 321.474,57

Percentual de desembolso em relação ao valor acumulado (B/A) 72,6%

29. Em relação ao Plano Plurianual de Aplicação  dos recursos do Progestão a serem 
transferidos ao estado até 2023 , somado ao saldo acumulado de 2019, o estado apresentou a 
planilha  a seguir ,  detalh ando o planejamento  dos  investimentos previst o s, além de valores para 
despesas com diárias e passagens.

30. Para o planejamento, f oi previsto o repasse máximo das parcelas do programa, 
no valor anual de R$ 1 milhão , bem como foi considerado que  a totalidade d os recursos  
transferidos serão efetivamente desembolsados a cada ano.
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31. Segundo informado os investimentos, totalizando cerca de R$ 4, 2  milhões até 
2023, contemplam  60% na contratação de pessoal, incluindo estagiários e   32% na contratação 
de consultoria e estudos .  Para ações de capacitação e treinamento foram previstos gastos no 
montante de R$ 55 mil para todo o período de 2020 a 2023.

32. Em 20/05/2020, p or meio do Ofício nº 007/2020 - CONERH/CE (Doc. nº 
023843/2020),  o Presidente do Conerh retifica o Ofício nº 006, informando que na 94ª Reunião 
Ordinária do Conselho, tanto o  Plano Plurianual de Aplicação   como  os desembolsos  realizad o s  
em 2019, foram devidamente apreciados.

APLICAÇÃO 2020 2021 2022 2023 TOTAL

TOTAL DE RECEITAS 
PREVISTAS (A) 

1.321.474,57 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.321.474,57

Saldo dos recursos do ano 
anterior

321.474,57 0,00 0,00 0,00 --

Parcela Progestão a ser 
transferida (valor máximo) 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

TOTAL DE DESPESAS 
PREVISTAS (B) 

1.321.474,57 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.321.474,57

Diárias 13.520,56 12.964,17 15.605,75 17.356,85 59.447,33

Passagens 18.026,91 19.388,93 20.357,02 21.620,15 79.393,01

Aquisição de equipamentos 
e material permanente 

210.000,00 23.761,90 10.000,00 5.500,00 249.261,90

Contratação de pessoal 601.192,00 628.685,00 640.586,00 645.200,00 2.515.663,00

Serviços de informática 1.750,00 2.200,00 5.760,00 6.200,00 15.910,00

Ações de capacitação e 
treinamento

10.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 55.000,00

Contratação de estudos e 
projetos em recursos 
hídricos

340.005,10 133.000,00 135.000,00 134.123,00 742.128,10

Outros serviços de terceiros* 126.980,00 170.000,00 157.691,23 150.000,00 604.671,23

SALDO TOTAL ESTIMADO 0,00 0,00 0,00 0,00 --

% DESEMBOLSO PREVISTO 
(B/A)

100,0 100,0 100,0 100,0 --

* Inclui  serviços de consultoria em: (i) projetos de segurança de barragens; (ii) projeto Malha d’água referente a 
projetos de interligação de açudes e comunidades por ramificação de adutoras; (iii) Programa Água Doce – 
dessalinização em comunidades; e (iv) informática referente à segurança e digitalização de processos – projeto 
Papel Zero do Governo.

Da solicitação da parcela
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33. Por meio do Ofício n° 210/2020 – GS/SRH/CE, de 30/03/2020 (Doc. nº 016632 
/2020), a SRH-CE solicita a liberação da 1ª parcela do 2º ciclo do Progestão, conforme previsto 
no Art. 12, Inciso III, item l da Resolução ANA nº 379, de 21 de março de 2013.
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Conclusões e recomendações

34. O estado obteve bom desempenho no desembolso dos recursos do Progestão 
em 2019 (72,6%), praticamente gastos na  contratação de pessoal ,  incluindo estagiários  (cerca 
de 92%) .  Apresentou planejamento de aplicação dos recursos do programa considerando 
repasse máximo da parcela ,  com  execução total de todos os recursos transferidos  no período 
2020 a 2023, sendo priorizado despesas com contratação de pessoal.

35. Tendo em vista o alcance parcial das metas de cooperação federativa, a 
aprovação do novo Quadro de Metas para o 2º ciclo do Progestão, o cumprimento do item 3.3.1 
do Anexo I do Contrato relativo ao desembolso dos recursos do programa transferidos ao 
estado até 2018, e ainda a apresentação do Plano de Aplicação Plurianual dos recursos do 
Progestão estabelecido no critério “c” do Fator de Redução , o estado  do Ceará  perfaz uma nota 
final de  98,57%  correspondente à 1ª parcela, no valor parcial de  R$ 985.750,00  (novecentos e 
oitenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais) ,  conforme planilha de cálculo detalhada no  
Anexo I  desta Nota Técnica,  uma vez comprovada a regularidade fiscal da SRH, prevista na 
Cláusula Décima Primeira do mesmo contrato.

36. Quanto  ao atendimento das  meta s de cooperação federativa,  manutenção das 
PCDs (1.4), recomenda - s e   observar as  orientações   da SGH para o preenchimento das fichas de 
inspeção pelo aplicativo Survey123, com vistas ao aprimoramento da gestão dos equipamentos 
no estado . Cabe também lembrar, de acordo com o Informe 03/2020, que deve ser 
providenciado o tombo patrimonial da estaç ão Peixe Gordo no rio Jaguaribe , por meio do 
aplicativo Survey, para fins da retirada dessa PCD do sistema Hidro-Telemetria.

37. Recomenda-se o envio desta Nota Técnica a SRH-CE, responsável pelo contrato 
Progestão no estado, para ciência e apresentação de contestação, se for o caso, no prazo 
máximo de 10 dias úteis a partir do Aviso de Recebimento

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
OSMAN FERNANDES DA SILVA

Especialista em Recursos Hídricos

De acordo. Ao Superintendente de Apoio ao SINGREH para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
LUDMILA ALVES RODRIGUES

Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente. Encaminhar  à  SRH-CE para ciência e contestação no prazo máximo de 10 dias úteis, se 
for o caso.

(assinado eletronicamente)

HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
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ANEXO I


