
NOTA TÉCNICA Nº 21/2021/COAPP/SAS
Documento no 02500.034878/2021-76

Brasília,  29 de julho de 2021.

À Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público
Assunto: Análise da solicitação de revisão do critério b do Fator de Redução - Progestão/PA
Referência: Processo no 02501.004807/2019-14; Contrato no 047/2019/ANA – PROGESTÃO II

1. Trata-se da análise da contestação do resultado obtido no critério  b  do Fator de 
Redução na Certificação 2020 do Progestão no estado do Pará, apresentada por meio do Ofício 
nº 74045/2021/COR/DIREH/SAGRH (Doc. nº 032924/2021), datado de 16 de julho de 2021, 
encaminhado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do estado do Pará – SEMAS.

2. A SEMAS obteve redução relativa ao critério  b  do Fator de Redução por não 
apresentar   à Assembleia Legislativa, de maneira virtual ou presencial, as ações da Secretaria 
sobre a gestão estadual de recursos hídricos, de acordo com a Nota Técnica nº 
8/2021/COAPP/SAS (Doc. 030040/2021).

3. A SEMAS alega, no Ofício acima citado, que foi agendada reunião junto a 
Comissão de Ecologia, Meio Ambiente, Geologia, Mineração e Energia – CEMAEGME da 
Assembleia Legislativa do estado do Pará para a apresentação do relatório em questão com a 
participação do corpo gerencial da SEMAS, representado pelo o Secretário Adjunto de Recursos 
Hídricos e Clima, Raul  Protázio  Romão, a Diretora de Recursos Hídricos, Luciene Mota de Leão 
Chaves, a Coordenadora de Regulação, Maryelle da Silva Ferreira e a Coordenadora de 
Planejamento em Recursos Hídricos, Sheyla Cristina Silva de Almeida Brasil, sendo recebidos 
pelo presidente da Comissão. Porém, conforme alegações da SEMAS, não foi permitido naquele 
momento uma apresentação formal, apesar do agendamento efetuado, sendo solicitado que o 
relatório fosse entregue à Comissão e, em caso de dúvidas, seriam convocados para 
esclarecimentos.

4. A SEMAS  mencionou  ainda que o contrato nº 047/2019/ANA – PROGESTÃO II não 
faz referência ao formato da apresentação, bem como  n os Informes nº 07 de 17/07/2020 e nº 
01 de 02/02/2021, e entende que o critério tenha sido cumprido.
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5. Levando em consideração  os argumentos  apresentad o s pela SEMAS/PA, fica  
retificado  assim, o valor atribuído ao critério  b  do Fator de Redução, passando de 4% para 0% 
de  redução. Dessa maneira, o valor da 2ª parcela do 2º Ciclo do Progestão no Pará passa a ser  
R$ 777.961,60 (setecentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e um e sessenta 
centavos), conforme novo cálculo apresentado na tabela em anexo.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
ELMAR ANDRADE DE CASTRO

Gestora do Contrato nº 047/2019/ANA
Portaria nº 175, de 26 de junho de 2020

De acordo.

(assinado eletronicamente)
BRANDINA DE AMORIM

Coordenadora Substituta de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente. Encaminhar à SEMAS/PA para ciência.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
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ANEXO
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