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Prezada equipe Progestão ADASA,
 
Vimos informar que, tendo em vista a contestação da meta de cooperação federativa 1.5 referente à
certificação do 5º período do Progestão no Distrito Federal no ano de 2019, o Ofício n° 7/2020 -
ADASA/SRH/CORH, protocolado em 24/06/2020, foi encaminhado para a Superintendência de
Regulação (SRE/COSER) para a devida análise técnica.
 
Encaminhamos anexo, para conhecimento, a Nota Informativa nº 4/2020/COSER/SRE onde a área
técnica mantém a nota dada uma vez que os esforços mencionados já haviam sido considerados na
avaliação e, dessa forma, ratifica o resultado anterior do cumprimento da meta 1.5 (Segurança de
barragens) em 9,25.
 
Por este motivo, esclarecemos que será solicitado o empenho da 5ª parcela à ADASA no valor de R$
728.332,50 (setecentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos),
conforme discriminado na Nota Técnica nº 5/2020/SAS/COAPP já enviada ao estado.
 
Att,
 

 
LUDMILA ALVES RODRIGUES
Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público – COAPP/SAS
SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco L, Sala 126, Brasília (DF)
(61) 2109-5326   |   ludmila.rodrigues@ana.gov.br 
www.ana.gov.br   |   #AÁguaÉumaSó
                            / anagovbr
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NOTA INFORMATIVA Nº 4/2020/COSER/SRE
Documento no 02500.037935/2020-98


Brasília,  8 de agosto de 2020.


Ao SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO
Assunto: Recurso ADASA quanto a nota do Progestão
Referência: 02501.000554/2013-14 


1. Em resposta ao Ofício nº 7/2020 ADASA/SRH/CORH (doc .  29177/2020), 
informamos que a nota referente ao cumprimento da meta de segurança de barragens está 
mantida, devido ao fato de que a publicação do regulamento da ADASA sobre Segurança de 
Barragens ter sido realizado apenas em 2020, o que deveria ter ocorrido em 2019 para 
atingimento de 100% da pontuação referente a este item. Os esforços mencionado s  novamente 
pela ADASA no ofício supracitado já haviam sido considerados na avaliação e houve pontuação  
específica para este trabalho.


Atenciosamente,


(assinado eletronicamente)
FERNANDA LAUS DE AQUINO


Coordenadora de Regulação de Serviços Públicos e da Segurança de Barragens


De acordo.


(assinado eletronicamente)
RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES


Superintendente de Regulação 


A autenticidade deste documento 02500.037935/2020 pode ser verificada no site http://verificacao.ana.gov.br/ informando o código verificador: A337CD0E.
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