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APRESENTAÇÃO 
 
O Estado do Para  aderiu ao 2º Ciclo do Programa de Consolidaça o do Pacto Nacional 

pela Gesta o das A guas (PROGESTA O) por meio do Ofício nº 204/19-GG, de 19 de agosto de 

2019, e mediante a assinatura do Contrato nº 047/2019/ANA – PROGESTÃO II, em 23 de 

dezembro de 2019, firmado com a Age ncia Nacional de A guas - ANA. 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS e  entidade 

estadual responsa vel pela coordenaça o do Contrato e o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos – CERH/PA e  a entidade interveniente. 

Para este 2º Ciclo, ficou definida a tipologia B de gesta o e para a certificaça o, o perí odo 

de 2019 a 2023. 

A adesa o do Estado do Para  ao PROGESTA O e  extremamente importante para o 

fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hí dricos (SEGRH-PA) por 

meio de aço es que contribuem para a melhoria da implantaça o dos instrumentos de gesta o 

previstos pelas polí ticas Nacional e Estadual de Recursos Hí dricos. 

O principal desafio para o cumprimento das metas de cooperaça o federativa no Estado 

do Para  e  ause ncia de um sistema de dados integrado na SEMAS, o que dificulta a recuperaça o 

de dados e/ou informaço es. Outras dificuldades esta o descritas ao longo do texto explicativo de 

cada meta. 

Para este Contrato, teremos como pontos focais do programa no estado os servidores 

Eliane Soares Ribeiro (contato.gecad@semas.pa.gov.br) e Rafael Estumano Leal 

(gesir@semas.pa.gov.br), telefone (91) 3184-3374.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.semas.pa.gov.br/
mailto:contato.gecad@semas.pa.gov.br
mailto:gesir@semas.pa.gov.br
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Metas de Cooperação Federativa 
 

META 1.1 – INTEGRAÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS 
  

Esta meta consiste no compartilhamento no CNARH dos dados referentes aos usua rios 

de recursos hí dricos de domí nio estadual que possuam ato de regularizaça o publicado em 2019. 

No 2º ciclo, compreendem duas exige ncias – os itens Í e ÍÍ, abaixo, cada um correspondente a 

50% da meta. 

O Estado do Para  aderiu ao CNARH, como ferramenta destinada ao registro dos 

usua rios de recursos hí dricos de domí nio estadual, em 2010, por meio da Resoluça o nº 11 de 

03/09/2010 do Conselho Estadual de Recursos Hí dricos (CERH). O Estado migrou do CNARH 

1.0 para o CNARH 40 em janeiro de 2017. 

 
I) Disponibilização no CNARH dos dados cadastrais de usuários de recursos hídricos de 
domínio estadual regularizados ao longo do período, com base na Resolução CNRH nº 
126/2011 
 

O nu mero de usua rios regularizados pelo Estado em 2019 e  de 1.064, com 100% dos 

mesmos cadastrados no CNARH ate  a data limite de 31/01/2019, sendo 204 de água 

superficial e 860 de água subterrânea.  Par a comprovaça o deste item da meta, a lista de 

usua rios inseridos no CNARH regularizados em 2019 esta  na 

“Planilha_progestão_adotaCNARH40_vfinal_2019_ciclo2_PA”, no Anexo Í. 

 

II) Complementação de dados adicionais de poço para as captações subterrâneas de 
usuários regularizados ao longo do período, agrupados na plataforma do CNARH com a 
denominação Dados do Poço 

 

No a mbito do SNÍRH, foram cadastrados no CNARH 860 pontos de captaça o de a gua 

subterra nea referentes aos atos autorizativos emitidos no ano de 2019. Desse conjunto, 682 

tiveram os “Dados do Poço” complementados e compartilhados no CNARH, conforme pode ser 

visualizado na “Planilha_progestão_ÁguasSubterrâneas_ciclo2_PA”, no Anexo Í deste relato rio. 

As informaço es compartilhadas se referem aos dados apresentados pelo usua rio 

durante a ana lise do seu pedido de regularizaça o de uso dos recursos hí dricos. O 

compartilhamento foi realizado por meio da digitaça o dos dados na pro pria interface do CNARH 

40. 

http://www.semas.pa.gov.br/
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Cabe ressaltar que, no Estado Para , para a concessa o de outorga de direito de uso de 

a guas subterra neas, e  solicitado, ao usua rio, a apresentaça o de dados sobre as características 

construtivas do poço, teste de bombeamento e teste de qualidade da água, enquanto para 

a declaraça o de dispensa de outorga e  solicitado apenas o teste de qualidade da água do poço. 

Relativamente sobre o preenchimento dos campos (colunas) da planilha solicitada para 

a comprovaça o do cumprimento deste item da meta, informamos que o dado sobre o “Aquífero 

Explotado” na o e  item obrigato rio para o processo de regularizaça o de uso no Estado do Para . 

Por esse motivo, ha  registros na planilha com ause ncia dessa informaça o. 

Quanto a s dificuldades para o atendimento desta meta ao longo do ano de 2019, 

elencamos abaixo os 2 principais motivos: 

▪ As atividades de recuperaça o e de integraça o dos dados de usua rios de recursos 

hí dricos dependem, essencialmente, do desarquivamento de processos fí sicos. 

A SEMAS tem realizado a digitalizaça o de todos os seus processos de 

regularizaça o ambiental desde 2018 por uma empresa terceirizada, que dete m 

parte do acervo, em conjunto com o setor de arquivamento da SEMAS – Gere ncia 

de Arquivo (GEARQ).  Em 2019, a GEARQ foi transferida para outro espaço fí sico, 

e por esse motivo, somado a outras demandas do setor, as solicitaço es de 

desarquivamento de processos e de disponibilizaça o de dados digitalizados 

tornaram-se de grande morosidade para serem atendidas; e 

 

▪ O setor na SEMAS, responsa vel para o atendimento desta meta – Gere ncia de 

Cadastro e Controle de Recursos Hí dricos (GECAD), possui apenas 4 te cnicos e 

2 estagia rios. Ale m disso, no ano de 2019, houve mudança de integrantes desta 

equipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.semas.pa.gov.br/
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META 1.2 – CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS 
 

Para certificaça o desta meta, a SEMAS elaborou, em 2019, a proposta do Plano 

Estadual de Capacitação em Recursos Hídricos, com o horizonte estabelecido em 4 anos 

(2020-2023), e em conformidade com os componentes mí nimos estabelecidos pela ANA. 

A sua elaboraça o foi baseada nas “Orientaço es sobre os crite rios mí nimos para o Plano 

de Capacitaça o” disponibilizadas pela ANA.  

O Plano Estadual de Capacitaça o em Recursos Hí dricos foi submetido a  apreciaça o ao 

Conselho Estadual de Recursos Hí dricos (CERH-PA) em sua 10ª Reunião Extraordinária, 

ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, sendo aprovado por meio da Resolução CERH nº 21, 

de 19 de fevereiro de 2020. Na mesma reunia o, foi aprovado tambe m o Quadro Plurianual de 

Cursos 2020-2023 e Programação anual das atividades de capacitação para o ano de 2020, 

referido como Quadro de Cursos de Capacitação 2020. 

Os documentos comprovativos desta Meta encontram-se no Anexo ÍÍ deste relato rio. 
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META 1.3 – CONTRIBUIÇÃO PARA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO 
 

Esta meta consiste no compartilhamento de informaço es de a mbito estadual para 

subsidiar o relato rio “Conjuntura dos Recursos Hí dricos”, publicado anualmente pela ANA. 

As informaço es solicitadas foram encaminhadas por meio do Ofí cio nº 

61351/2020/GESIR/CIP/DIREH/SAGRH, de 14/02/2020, em formato e no prazo 

estabelecido no Ofí cio nº 48/2019/SPR-ANA, de 18/10/2020. 

Foram encaminhadas os seguintes dados e informaço es: 

▪ Outorga de uso dos recursos hídricos: a relaça o de atos autorizativos 

relacionados ao uso de recursos hí dricos emitidos entre o perí odo de agosto de 

2018 e dezembro de 2019, extraí da do Cadastro Nacional de Usua rios de 

Recursos Hí dricos (CNARH); 

 

▪ Planos de recursos Hídricos: O Plano Estadual de Recursos Hí dricos do Para  

(PERH-PA) esta  em fase de elaboraça o. A empresa COBRAPE foi contratada por 

meio do Contrato nº 029/2018, com recursos do Fundo Estadual do Meio 

Ambiente (FEMA), dando iní cio aos estudos em junho de 2018. A vige ncia do 

contrato iniciou no dia 21/05/2018 e a sua conclusa o esta  prevista para o dia a 

20/05/2020. O alcance do plano, a partir do ano de sua publicaça o, e  de 20 anos; 

 
▪ Qualidade das águas: planilha com informaço es relacionadas a  qualidade das 

a guas. 

 

O envio das informaço es foi realizado por meio plataforma “e-protocolo” da ANA, que 

recebeu o nº de protocolo 017547/2020 e gerou o documento nº 02500.008280/2020. Na 

Figura 1, e  demonstrado o print da tela de envio da plataforma “e-protocolo” da ANA. 

 

Os arquivos encaminhados esta o no Anexo ÍÍÍ deste relato rio, sa o eles: 

A) Ofí cio de Encaminhamento: Ofício_61351_2020_PA; 

B) Atos autorizativos (Ago/18-Dez/19): Exportacao_cnarh40_PA 31_01_2020_PA; 

C) Qualidade das a guas: Planilha QA_Tabs 1 e 2_PA. 

 

http://www.semas.pa.gov.br/


  

 
ENDEREÇO: Travessa Lomas Valentinas, 2717, CEP: 66093-677. Belém/Pará 

FONE (91) 3184-3362/3300/3330  EMAIL: ascom.semas.pa@gmail.com SITE: www.semas.pa.gov.br  

8 

 

 
Figura 1. Print da tela de envio da plataforma “e-protocolo” da ANA. 
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META 1.4 – PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS 
 

Para comprovar o cumprimento desta meta e  necessa rio que o estado opere 

adequadamente os sistemas de prevença o de eventos crí ticos, com o funcionamento apropriado 

dos equipamentos automa ticos de coleta e transmissa o de dados hidrolo gicos (correspondente 

a 50% do valor da meta), bem como pela disponibilizaça o de informaço es aos o rga os 

competentes (outros 50% da meta). 

 

I) Manutenção Corretiva das plataformas de coleta de dados das estações da Rede de 
Alerta 

As estaço es da Rede Alerta mantiveram o percentual de ÍTD (í ndice de Transmissa o e 

Disponibilizaça o de Dados Teleme tricos) acima dos 80%, exigidos durante o ano de 2019. Em 

relaça o a s manutenço es corretivas cabí veis a SEMAS, informa-se que na o houve necessidade de 

realiza -las, tendo ocorrido apenas manutenço es preventivas, sob a responsabilidade do Serviço 

Geolo gico do Brasil - CPRM. 

 

IV) Produção de boletins diários (dias úteis), mensais e/ou sobre eventos críticos 
 

O “Relato rio de Consolidaça o dos Boletins Dia rios da Sala de Situaça o”, exigido como 

comprovaça o deste item da meta encontra-se no Anexo ÍV. Este relato rio apresenta o seguinte 

conteu do: 

▪ O modelo do(s) boletim(ns) que foi(ram) produzido(s) durante o ano de 2019, inclusive 

sobre eventuais eventos crí ticos ocorridos; 

▪ A indicaça o da quantidade de dias de produça o de cada boletim; 

▪ Endereço da publicaça o em website; 

▪ Os o rga os que receberam os referidos boletins. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semas.pa.gov.br/
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META 1.5 – ATUAÇÃO PARA SEGURANÇA DE BARRAGENS 
 

Esta meta preve  o cumprimento de exige ncias relativas a  implementaça o da Polí tica 

Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) no a mbito do estado, a partir da Lei nº 

12.334/2010 e das Resoluço es CNRH pertinentes. 

Para o cumprimento desta Meta, os estados que esta o no 1º perí odo de certificaça o em 

2019 devem atender aos seguintes itens: 

 

I) Aço es implementadas para obtença o de outorgas, autorizaço es ou outros 

instrumentos de regularizaça o dos barramentos, incluindo, quando for o caso, 

licenças ambientais; 

II) Classificaça o das barragens quanto ao dano potencial associado (DPA); 

III) Classificaça o das barragens submetidas a  Lei nº 12.334/2010 quanto a  categoria de 

risco (CRÍ); 

IV) Ínserça o dos dados das barragens regularizadas no Sistema Nacional de 

Ínformaço es sobre Segurança de Barragens (SNÍSB); 

V) Regulamentaça o, no a mbito do estado, da Lei nº 12.334/2010 em relaça o aos 

seguintes itens: Plano de Segurança de Barragem, Plano de Aça o de Emerge ncia 

(PAE), Ínspeço es Regular e Especial, e Revisa o Perio dica de Segurança de Barragem; 

VI) Disponibilizaça o de informaço es necessa rias para a elaboraça o do Relato rio de 

Segurança de Barragens (RSB). 

 

Em reunia o, realizada por videoconfere ncia em 22/08/2019, com os estados que 

estavam no 1º perí odo de certificaça o em 2019, foram definidos e pactuados os crite rios para o 

cumprimento da Meta 1.5. Essas definiço es esta o registradas na memo ria de reunia o “Ajuda 

Memória – Acompanhamento Progestão nº 19/2019/COAPP/SAS” (Documento nº 

02500.061228/2019-89), e foram encaminhadas aos estados por meio do Informe nº 10, de 

03/10/2019.  

Assim, como pode ser visualizado na Tabela 1, ficaram definidos 6 critérios, com seus 

respectivos pesos, para o cumprimento desta Meta para o Estado do Para . 

 

 

http://www.semas.pa.gov.br/
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Tabela 1. Relaça o de crite rios e seus respectivos pesos para o cumprimento da Meta 1.5 para 

o Estado do Para . 

 
Critério – Estado do Pará Peso 

I Regularizar 12 barragens por meio da outorga de barramento 0,5 

II Classificar e comunicar o empreendedor: todas as barragens regularizadas 

quanto ao DPA e, quanto ao CRÍ, somente aquelas submetidas a  Lei (1) 

1,5 

III 1,5 

IV Observaça o (2) 3,0 

V Regulamentar o Plano de Aça o de Emerge ncia (PAE) 3,0 

VI Preencher o formula rio para o RSB ate  31/03/2020 (3) 0,5 
 

(1) Evidenciar a comunicaça o ao empreendedor no Relato rio Progesta o 2019 para a certificaça o da meta. 
(2) Melhorar a qualidade dos dados inseridos no SNÍSB.  
(3) Na o havera  mais a necessidade de anexar a planilha com os dados das barragens no Relato rio Anual de 

Segurança de Barragens. 
 

 

Critério I: Ações para obtenção de outorgas/Regularizar 12 barragens – 0,5 
 

No Estado do Para , os processos para regularizaça o de vaza o/barramento sa o 

analisados pela SEMAS, por meio de sua Gere ncia de Outorga (GEOUT). 

No ano de 2019, foram regularizadas 29 barragens por meio de emissa o de outorga, 

superando o quantitativo pactuado de 12 barragens. 

 

Critério II: Classificação DPA das barragens e Comunicação aos empreendedores – 1,5 
 

Conforme meta pactuada, foram classificadas 12 barragens quanto ao Dano Potencial 

Associado (DPA).  

A classificaça o DPA, juntamente com sua categoria de risco (CRÍ), foi comunicada aos 

empreendedores por meio de ofí cio, encaminhado via correios. 

Para comprovaça o deste item da meta, os ofí cios de comunicaça o aos empreendedores 

esta o no Anexo V deste relato rio. 

 
Critério III: Classificação CRI das barragens e Comunicação aos empreendedores – 1,5 
 

Em funça o da falta de informaça o sobre o estado de conservaça o (EC), foram 

classificadas quanto a Categoria de Risco (CRÍ), as 12 barragens regularizadas em 2019. 

Mediante a  ause ncia dessa informaça o, as 12 barragens receberam a classificaça o de risco 

http://www.semas.pa.gov.br/
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“ALTA”, conforme determina o §3º do Art. 4º da Resoluça o nº 143, de 10 de julho de 2012, do 

Conselho Nacional de Recursos Hí dricos (CNARH), a seguir: 

 

“[...] §3º Caso o empreendedor da barragem não apresente 

informações sobre determinado critério especificado nos incisos e 

alíneas previstos neste artigo, ou em critérios complementares, o 

órgão fiscalizador aplicará a pontuação máxima para o referido 

critério.” (CNRH, 2012, Art. 4º. §3º) 

 

A Classificaça o quanto a  Categoria de Risco das barragens, assim como a do Dano 

Potencial Associado, foi comunicada aos empreendedores por meio de ofí cio, encaminho via 

correios. 

Para comprovaça o deste item da meta, os ofí cios de comunicaça o aos empreendedores 

esta o no Anexo V deste relato rio. 

 

Critério IV: Inserção dos dados das barragens regularizadas no SNISB – 3,0 
 

Em 2019, foram inseridos dados de 12 novas barragens no Sistema Nacional de 

Ínformaço es sobre Segurança de Barragens (SNÍSB), das quais 9 barragens enquadraram-se 

na faixa de completude “BOA”, contribuindo, assim, para a melhoria dos dados inseridos no 

SNÍSB, totalizando um valor global de 33,87% das barragens na faixa de completude “BOA” e 

66,13% na faixa “MÍNIMA”. 

 

Critério V: Regulamentação do Plano de Ação de Emergência (PAE) – 3,0 
 

A regulamentaça o do Plano de Aça o Emergencial (PAE) foi realizada em conjunto entre 

duas diretorias, a Diretoria de Recursos Hí dricos – DÍREH, a qual e  responsa vel pelas barragens 

de usos mu ltiplos e a Diretoria de Licenciamento Ambiental – DLA, a qual e  responsa vel pelas 

barragens de resí duos industriais. 

Diante disso, em dezembro de 2019, foi publicado no Dia rio oficial do Estado do Para  

(DOE) nº 34076 de 30/12/2019, a Instrução Normativa SEMAS n° 17, de 27 de dezembro 

de 2019, que estabelece a periodicidade de execuça o e/ou atualizaça o, a qualificaça o dos 

http://www.semas.pa.gov.br/
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responsa veis te cnicos, o conteu do mí nimo e o ní vel de detalhamento do Plano de Aça o de 

Emerge ncia - PAE das barragens de acumulaça o de a gua e disposiça o de resí duos industriais, 

de que trata a Lei Federal no 12.334/2010. 

Ressalta-se que os itens referentes ao Plano de Segurança de Barragem, Ínspeço es 

Regular e Especial, e Revisa o Perio dica de Segurança de Barragem ja  foram regulamentadas por 

meio da Ínstruça o Normativa SEMAS nº 02 de 07 de fevereiro de 2018.  

O comprovativo deste item desta meta esta  no Anexo V deste relato rio. 

 

Critério VI: Disponibilização de informações para o RSB – 0,5 
 

A disponibilizaça o de informaço es necessa rias para a elaboraça o do Relato rio de 

Segurança de Barragens (RSB) foi realizada em 27/03/2020 por meio do preenchimento do 

formula rio online disponibilizado pela ANA. O comprovante de preenchimento do formula rio 

sobre segurança de barragem consta no Anexo V deste relato rio. 

 

Abaixo, elenca-se as principais dificuldades enfrentadas para a realizaça o das 

atividades exigidas na meta 1.5 do PROGESTA O referente a  segurança de barragens: 

 
▪ A SEMAS na o possui um setor especí fico para atuar na a rea de segurança de barragem; 

▪ A SEMAS na o possui te cnicos capacitados dedicados exclusivamente a a rea de segurança 

de barragem; 

▪ Na o sa o realizadas vistorias nas barragens regularizadas para levantamento de 

informaço es; 

▪ Existe dificuldade na obtença o de informaço es te cnicas referente a s barragens, pois, as 

informaço es sa o distribuí das em outros setores, na o estando concentrados na Diretoria 

de Recursos Hí dricos – DÍREH; 

▪ Falta de resposta a s notificaço es encaminhadas aos empreendedores, para a 

complementaça o de dados necessa rios ao procedimento de cadastro e classificaça o para 

o SNÍSB. 

 

A planilha “Meta 1.5_Seg de barragens 2019_Planilhas 1 e 2_PA”, exigida para o 

cumprimento desta meta encontra-se no Anexo V deste relato rio. 

http://www.semas.pa.gov.br/
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGESTÃO ATÉ DEZEMBRO DE 2019 
 

Em cumprimento a s cla usulas contratuais, que estabelecem que cabe a  entidade 

estadual aplicar os recursos do Progesta o exclusivamente em aço es de gerenciamento de 

recursos hí dricos e de fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hí dricos, os valores transferidos pela ANA, incluindo rendimentos, gastos e saldo dos recursos 

ate  o ano de 2019, esta o sintetizados na Tabela 2 (pro xima pa gina e no Anexo VÍ). 

Ate  dezembro de 2019, foi repassado ao Estado Para  o total de R$ 3.625.260,00 (tre s 

milho es, seiscentos e vinte e cinco mil e duzentos e sessenta reais). No ano de 2019, o repasse 

ao Estado foi de R$ 729.285,00 (setecentos e vinte e nove mil e duzentos e oitenta e cinco reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semas.pa.gov.br/
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Tabela 2. Tabela de aplicaça o dos recursos financeiros do Progesta o transferidos pela ANA ao Estado do Para  ate  

dezembro de 2019. 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGESTÃO ATÉ 2019 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS - PA 

    

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

DIÁRIAS (Valores gastos com diárias)  5.472,00  13.968,00  17.464,00  34.011,50     176.076,80  
     

246.992,30  
Discriminar diárias para capacitação, via-
gem de campo etc. 

 5.472,00  13.968,00  17.464,00  34.011,50     176.076,80       246.992,30  

              
PASSAGENS (Valores gastos com passa-
gens aéreas e terrestres) 

   6.752,86  5.477,96 
- - - 

12.230,82  

Discriminar passagens para capacitação, 
viagem de campo etc. 

   6.752,86  5.477,96 
- - - 

12.230,82  

              

SUB-TOTAL - Diárias e Passagens 12.224,86 19.445,96 17.464,00 34.011,50 176.076,80 259.223,12 

MATERIAL DE CONSUMO - - - 68.006,35 156.849,58 224.855,93 

Material de expediente - - - - - - 

Material de reposição - - -  2.517,35  - 2.517,35  

Outros (materiais meteorológicos) - - -  - 156.849,58  156.849,58  

Outros (DESTAQUE LACEN) - - - 65.489,00  - 65.489,00  

             

SUB-TOTAL - Material de consumo - - - 68.006,35  156.849,58  224.855,93  

       

SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - - - - 10.334,49  10.334,49  

Inscrição em curso de capacitação - - - - 10.334,49  10.334,49  

       

SUB-TOTAL- Serviços de Terceiros PJ - - - - 10.334,49  10.334,49  

              
AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS E MA-
TERIAL PERMANENTE 

- - 
556.176,00  - 68.215,01  624.391,01  

Veículos (2) - -  376.440,00  - -  376.440,00  

Mobiliário - - - - - - 

Computadores (6 workstations) - - 179.736,00  - - 179.736,00  

Outros (Equipamentos meteorológicos) - - - -    68.215,01  68.215,01  

       
SUB-TOTAL - Equipamentos e materi-
ais permanentes 

- - 
556.176,00 - 68.215,01 624.391,01 

        

TOTAL DAS DESPESAS 12.224,86 19.445,96 573.640,00 102.017,85 411.475,88 1.118.804,55 

       

SALDO DE RECEITA PASSADA DE UM A 
OUTRO ANO (receita passado de um ano 
p/ outro) 

- 800.814,56  1.612.877,17  1.890.861,89  2.581.589,44    

PARCELA PROGESTÃO TRANSFERIDA 
(valor da parcela repassada no ano) 

 
750.000,00  

723.900,00  704.325,00  717.750,00  729.285,00  3.625.260,00  

RENDIMENTOS (valor total dos rendi-
mentos apurados ao final de cada ano) 

63.039,42  107.608,57  147.299,72 93.746,40  105.630,91  517.325,02  

TOTAS DAS DESPESAS (valor total das 
despesas realizadas no ano) 

12.224,86  19.445,96  573.640,00  102.017,85  411.475,88  1.118.804,55  

SALDO PROGESTÃO EM 31/12/2019 800.814,56  1.612.877,17  1.890.861,89  2.600.340,44  3.005.029,47  3.023.780,47  

 

http://www.semas.pa.gov.br/
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CRITÉRIO “C” DO ITEM 3.3.4 DO ANEXO I DOS CONTRATOS DO 2º CICLO (FATOR DE 
REDUÇÃO) 
 

Em cumprimento ao crite rio “c” estabelecido no Anexo Í do Contrato nº 047/2019/ANA 

– PROGESTA O ÍÍ, e  apresentado na Tabela 3 (pro xima pa gina e Anexo VÍ), o Plano Plurianual 

de Aplicação dos Recursos do Progestão – Ciclo II, do Estado do Para , para o perí odo de 2020 

a 2024. 

Para atender a este crite rio, o Plano Plurianual de Aplicaça o dos Recursos do Progesta o 

– Ciclo ÍÍ foi submetido a  apreciaça o do Conselho Estadual de Recursos Hí dricos (CERH/PA) em 

sua 10ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 19 de fevereiro de 2020 (documento 

comprovativo no Anexo VÍ). Ale m disso, foi criado um Grupo de Trabalho no CERH/PA para o 

acompanhamento das metas do Progesta o, neste 2º Ciclo, por meio da Resolução CERH nº 20, 

de 26 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semas.pa.gov.br/
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Tabela 3. Tabela do Plano Plurianual de Aplicaça o dos Recursos do Progesta o – Ciclo ÍÍ, do Estado do Para , para o perí odo de 2020 a 2024. 

 

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGESTÃO - CICLO II (2020-2024) 

METAS  DESCRIÇÃO DAS METAS 
APLICADO EM 

2020 
APLICADO EM 

2021 
APLICADO EM 

2022 
APLICADO EM 

2023 
APLICADO EM 

2024 
TOTAL POR 

META 
 METAS FEDERATIVAS R$ 2.620.000,00 R$ 1.460.000,00 R$ 1.310.000,00 R$ 1.360.000,00 R$ 1.310.000,00 R$ 8.060.000,00 

Metas I.1, 
I.5 e II.5 

Contratação de Suporte Técnico para 
a gestão R$ 300.000,00         R$ 300.000,00 

Meta I.5 
Serviço de Terceiros (contratação de 
empresa para Estudo de segurança de 
Barragens) 

R$ 400.000,00 R$ 400.000,00       R$ 800.000,00 

Meta I.3 

Serviço de Terceiros (Contratação de 
empresa para elaboração do 
Conjuntura Estadual dos Recursos 
Hídricos) 

R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 350.000,00 

Metas I.2 Capacitação em Recursos Hídricos R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 1.450.000,00 

Meta I.4 
Aquisição de Equipamentos e 
materiais permanentes (estações 
hidrometeorológicas) 

R$ 1.100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 1.600.000,00 

Meta III.4 
Contratação de Pessoa Jurídica - 
Laboratório especializado R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 R$ 1.750.000,00 

Meta I.4 
Contratação de serviço de consultoria 
para elaboração de banco de dados e 
atlas de vulnerabilidade. 

  R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.350.000,00 

  METAS ESTADUAIS R$ 180.000,00 R$ 200.000,00 R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 R$ 1.430.000,00 

Meta II.2 
Contratação de Consultoria para 
Revisão e atualização do Arcabouço 
Legal 

R$ 100.000,00         R$ 100.000,00 

Meta II.3 
Contratação de Consultoria para 
elaboração do Planejamento 
Estratégico 

R$ 80.000,00         R$ 80.000,00 

Meta II.5 Plano de Bacia Hidrográfica     R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 450.000,00 

Meta III.4 

Contratação de Pessoa Jurídica: 
Prestação de Serviço de 
monitoramento da qualidade da água 
para fins de enquadramento 

  R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 800.000,00 

 TOTAL POR ANO  R$  2.800.000,00   R$  1.660.000,00   R$  1.660.000,00   R$  1.710.000,00   R$  1.660.000,00   



 

 
ENDEREÇO: Travessa Lomas Valentinas, 2717, CEP: 66093-677. Belém/Pará 

FONE (91) 3184-3362/3300/3330  EMAIL: ascom.semas.pa@gmail.com SITE: www.semas.pa.gov.br 

18 

 

 

 

 

 

 

 - ANEXO I - 

META 1.1 – INTEGRAÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

A) Planilha_progestão_adotaCNARH40_vfinal_2019_ciclo2_PA 

B) Planilha_progestão_ÁguasSubterrâneas_ciclo2_PA 
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 - ANEXO II - 

META 1.2 – CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS 

 

A) Plano Estadual de Capacitação em Recursos Hídricos 

B) Resolução de Aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – Resolução nº 

21/2020 

C) Declaração do CERH de Aprovação do Plano Estadual de Capacitação em Recursos 

Hídricos 

D) Quadro Plurianual de Capacitação 

E) Quadro de Cursos de Capacitação 2020 
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 - ANEXO III - 

META 1.3 – CONTRIBUIÇÃO PARA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO 

 

A) Ofício de Encaminhamento das Informações – nº 61351/2020/SEMAS_PA 

B) Planilha “Exportacao_cnarh40_PA 31_01_2020_SEMAS_PA” 

C) Planilha “Planilha QA_Tabs 1 e 2_SEMAS_PA” 
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 - ANEXO IV - 

META 1.4 – PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS 

 

A) Relatório de Consolidação dos Boletins Diários da Sala de Situação 
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SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

SECRETARÍA ADJUNTA DE GESTA O DE RECURSOS HÍ DRÍCOS E CLÍMA 
DÍRETORÍA DE METEOROLOGÍA, HÍDROLOGÍA E MUDANÇAS CLÍMA TÍCAS 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS BOLETINS  

DIÁRIOS DA SALA DE SITUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belém-PA 
Março de 2020 
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I) Produção de boletins diários (dias úteis), mensais e/ou sobre eventos críticos. 

A Sala de Situaça o do estado do Para , instalada no Centro Íntegrado de Monitoramento 
Ambiental (CÍMAM), elaborou de forma contí nua os boletins hidrolo gicos dia rios e mensais dos 
principais rios do estado, entre eles: 

▪ Rio Araguaia, em Conceiça o do Araguaia; 

▪ Rio Tocantins, em Maraba ; 

▪ Rio Xingu, em Altamira; 

▪ Rio Xingu, em Porto de Moz; 

▪ Rio Tapajo s, em Santare m; 

▪ Rio Amazonas, em Oriximina ;  

▪ Rio Amazonas, em O bidos. 

 

 
 

Figura 1: Amostra do boletim hidrolo gico mensal de abril de 2019. 
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Figura 2: Amostra do boletim Hidrolo gico dia rio, referente ao dia 29/12/2019. 

 

Ao longo de 2019, a Sala de Situaça o produziu, diariamente, 254 boletins hidrolo gicos 
com informaço es dos ní veis dos rios e suas respectivas situaço es fluviome tricas, entre elas: 
estiagem, normalidade e inundaça o. Ale m disso, foram produzidos 12 boletins mensais 
contendo informaço es hidrometeorolo gicas das bacias hidrogra ficas presente no estado.  

Tais boletins foram enviados para Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e seus 
representantes municipais, ale m de serem disponibilizados nos links: 

▪ Boletim hidrolo gico dia rio: 
https://www.semas.pa.gov.br/2017/03/21/boletim-hidrologico/ 

 
▪ Boletim hidrolo gico mensal: 

https://www.semas.pa.gov.br/hidromet/pages/boletim_hidro 

 

https://www.semas.pa.gov.br/2017/03/21/boletim-hidrologico/
https://www.semas.pa.gov.br/hidromet/pages/boletim_hidro
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Ao longo do ano, o quantitativo de boletins dia rios variou conforme a necessidade (figura 
03). 

  

Figura 3: Nu meros de boletins produzidos durante o ano de 2019. 

 

II) Eventos Críticos  

De acordo com o Banco de Dados da Defesa Civil – Sistema Íntegrado de Ínformaço es 
sobre Desastres (S2ÍD), foram registradas 128 ocorre ncias de eventos crí ticos 
hidrometeorolo gicos no estado do Para  no ano de 2019. Deste total, 42 eventos tiveram 
reconhecimento. O total de municí pios afetados do estado do Para  foi de 39. 

III) Modelagem Hidrológica  

No segundo semestre de 2019, foi colocado em modo operacional a modelagem 
hidrolo gica dos rios Amazonas (nas localidades de O bidos e Santare m) e Xingu (na localidade 
de Porto de Moz). Os modelos utilizam dados de entrada fornecidos pela rede 
hidrometeorolo gica estadual e emprega me todos estatí sticos-estoca sticos, ale m de te cnicas de 
redes neurais. Com isso, e  possí vel disponibilizar estimativa de progno stico dos ní veis dos rios 
para 15 dias a frente. 

IV) Capacitação Técnica  

Em 2019 foram realizadas duas ediço es do Workshop de monitoramento 
hidrometeorológico e de eventos críticos de focos de queimadas, tais eventos foram 
direcionados a  Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e seus representantes municipais, com 
objetivo de apresentar aço es, planos e produtos, gerados pela Sala de Situaça o. Nas duas ediço es 
foram selecionados municí pios que apresentam constantes problemas com eventos 
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hidrometeorolo gicos severos, ou, ainda, aqueles que apresentam eventos crí ticos de focos de 
queimadas1. 

 

 
 

Figura 4: Segunda ediça o do Workshop de monitoramento hidrometeorolo gico e de eventos crí ticos de focos 

de queimadas, ocorrida no dia 23/09/2019. 

 

 

V) Entrevistas  

Em 2019, a Sala foi demandada pelos principais canais de comunicaça o regional para 
esclarecimentos sobre feno menos atmosfe ricos e hidrolo gicos adversos ao longo do ano, 
conforme mostra a Figura 5. No total, foram registrados 37 solicitaço es de mate rias sob diversos 
formatos como entrevistas gravadas e ao vivo, bem como notas e informes pela internet e ra dio. 

 
1 Primeira edição: Acará, Augusto Corrêa, Barcarena, Belém, Bragança, Capanema, Conceição do Araguaia, 

Concórdia do Pará, Cumaru do Norte, Eldorado do Carajás, Floresta do Araguaia, Itaituba, Itupiranga, Ipixuna 

do Pará, Jacareacanga, Medicilândia, Moju, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Pacajá, Paragominas, 

Redenção, Santarém, Itupiranga, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria das Barreiras, Bannach e Água Azul do 

Norte. 

Segunda edição: Alenquer, Anapu, Bom Jesus do Tocantins, Capanema, Bragança, Redenção, Santana do 

Araguaia, Floresta do Araguaia, Ipixuna do Pará, Bannach, Santa Maria das Barreiras, Moju e Breves. 
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Figura 05: Demandas de mí dias da Sala de Situaça o ao longo de 2019. 
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 - ANEXO V - 

META 1.5 – ATUAÇÃO PARA SEGURANÇA DE BARRAGENS 

 

A) Planilha “Meta_1.5_Seg de barragens 2019_Planilhas 1 e 2_PA” 

B) Ofícios de Comunicação aos Empreendedores quanto à Classificação DPA e CRI 

C) Instrução Normativa de Regulamentação do PAE nº 12 de 27/12/2019 

D) Comprovante de Envio das Informações para o RSB 
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 - ANEXO VI - 

 

 

A) Planilha de “Aplicação dos Recursos Financeiros do Progestão até 2019” 

B) Planilha do “Plano Plurianual de Aplicação dos Recursos do Progestão – Ciclo II” 

C) Declaração do CERH de Aprovação do “Plano Plurianual de Aplicação dos Recursos 

do Progestão – Ciclo II” 

 


