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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM
  

JUSTIFICATIVA

Assunto: Justificativa quanto ao não atendimento ao item I e IV do Informe n° 10 de 31 de agosto de 2020, meta 1.5 - Atuação Para Segurança de Barragens

 

Venho através deste jus�ficar o não atendimento ao item I e IV do informe 10 de 31 de agosto de 2020, que solicita informações sobre
outorgas e inserção dos dados no SNISB.

Item I: Ações implementadas para obtenção de outorgas, autorizações ou outros instrumentos de regularização dos barramentos, incluindo, quando for o caso,
licenças ambientais.

Item IV: Inserção dos dados das barragens regularizadas no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB).

No ano de 2019, realizamos 48 no�ficações e contávamos que no mínimo 50 % desse total iria apresentar documentação compa�vel com a
Instrução Norma�va 003/2018/SEDAM. Contudo, isso não aconteceu, poucos empreendedores apresentaram documentação, os que apresentaram a
documentação foi insuficiente, sendo assim, os processos foram indeferidos.

A falta de apresentação de projetos, passou a ser jus�fica�va quando a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) assolou o país, bem como,
a falta de técnicos capacitados para fazerem os levantamentos dos dados das barragens.

Os empreendedores passaram a nos informar que não estariam achando técnicos para fazerem os projetos e ou laudos técnicos
das barragens.

Também veio a baixa aceitação quanto a outorga de barragens, visto que os empreendedores alegam não gerar lucro das barragens,
principalmente aquelas barragens que estão abandonadas, muitas vezes u�lizadas apenas para dessedentação animal.

A Coordenadoria de Recursos Hídricos/SEDAM, informou que iria outorgar 20 barragens e mudar a faixa de completude no SNISB de “baixa”
para “boa” (tabela I do Informe), mas não aconteceu, culminando assim o não cumprimento dos itens I e II do Informe 10 de 31 de agosto de 2020, da meta
1.5 Segurança de Barragens.
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Diante do exposto, solicitamos que devido o ano de 2020 ter sido um ano a�pico, seja considerado a jus�fica�va e não sejam re�rados os
pontos atribuídos para estes itens.

 

Porto Velho, 02 de fevereiro de 2021.

 

Adailton Patricio Paulino
Chefe da Divisão de Segurança de Barragens

 
Daniely da Cunha Oliveira Santa'Anna

Coordenadora de Recuros Hídricos/COREH

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Adailton Patricio Paulino, Chefe, em 02/02/2021, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Daniely da Cunha Oliveira Sant' Anna, Coordenador(a), em 02/02/2021, às 13:52, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0015977570 e o código CRC 43A0E5F3.

Referência: Caso responda este(a) Jus�fica�va, indicar expressamente o Processo nº 0028.023437/2021-46 SEI nº 0015977570

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

