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Alex Castro Soares

Assunto: ENC: Resultado da contestação
Anexos: PE_NOTA_TECNICA_20_2020_COART_SOE_Resposta_Contestacao_Meta_I_

4.pdf; PE_DESPACHO_453_2020
_DIPAT_COREL_SAF_Resposta_Contestacao_Gestao_Patrimonial.pdf; 
PE_DESPACHO_23_2020_CCAPS_SAS_Resposta_Contestacao_Meta_I_2.pdf

 

De: Brandina de Amorim  
Enviada em: quarta-feira, 9 de setembro de 2020 13:43 
Para: 'Patricia Veras Ferreira de Lima' <patricia.veras@apac.pe.gov.br> 
Cc: Ludmila Alves Rodrigues <ludmila.rodrigues@ana.gov.br>; José Luiz Gomes Zoby <jlgzoby@ana.gov.br> 
Assunto: Resultado da contestação 
 
Prezados, 
 
Vimos informar que, tendo em vista a contestação da meta de cooperação federativa I.2 e I.4, bem como o 
item (a) do Fator de Redução, referente à certificação do 2º período do 2º ciclo Progestão em Pernambuco no 
ano de 2019, o Ofício nº 145/2020/DP-Apac, protocolado em 18/08/2020, foi encaminhado para a 
Coordenação de Capacitação do SINGREH (SAS/CCAPS), a Coordenação de Articulação com o Sistema Nacional 
de Proteção e Defesa Civil (COART/SOE) e a Divisão de Patrimônio (DIPAT/COREL/SAF) para a devida análise 
técnica. 
 
Encaminhamos anexo, para conhecimento, a Nota Técnica e os Despachos onde as áreas técnicas avaliam os 
argumentos apresentados na contestação e retificam ou ratificam a nota dada ao estado. 
Na Nota Técnica nº 20/2020/COART/SOE, referente à gestão de eventos críticos, a área técnica retifica o 
resultado, que passa de 60% para 90%. No Despacho nº 23/2020/COAPP/SAS, referente à capacitação, a área 
técnica retifica a nota, que passa de 95% para 100%. No Despacho nº 453/2020/DIPAT/COREL/SAF, a área 
ratifica o resultado, permanecendo o percentual de redução dado. 
 
Desta maneira o valor da parcela foi recalculado conforme apresentado abaixo. O percentual de alcance das 
metas foi de 84,5% e o valor da parcela passou a ser R$ 835.182,50 (oitocentos e trinta e cinco mil cento e 
oitenta e dois reais e cinquenta centavos). 
 
Após dar ciência do resultado da contestação, procederemos ao empenho e transferência do valor da parcela. 
 
Atenciosamente, 
 
Brandina de Amorim 
Especialista em Recursos Hídricos 
Coordenação de Apoio e Articulação com o Poder Público - COAPP 
Superintendência de Apoio ao SINGREH - SAS 
Agência Nacional de Águas – ANA 
Fone: +55 (61) 2109-5233 
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