
PROGESTÃO 2º CICLO 

Características   e  novos 
requisitos 



Programa Progestão 

ATOS NORMATIVOS: 

 Resolução  ANA 379/2013:aprova o 
regulamento do programa (permanece 
válida); 

 Resolução  ANA 1506/2017:define 
valores de repasse para o 2º ciclo do 
programa. 



Programa Progestão 

 Metas definidas através da complexidade de 
gestão de cada estado; 

 Complexidade de gestão é  definida a partir das 
Tipologias A, B C, e D; 

 A Bahia encontra-se na Tipologia C 



Progestão 2º Ciclo 

 Tipologia de Gestão do Estado permanece no 
Tipo C. 

 Tipologia 
de 

Gestão 

Avaliação quanto à complexidade do processo de 
gestão 

Grau Condições futuras 

Tipo  C Alto Balanço quali-quantitativo crítico ( 
criticidade qualitativa ou quantitativa ) em 
algumas bacias; 
Usos concentrados em algumas bacias com 
cirticidade quali-quantitativa (áreas críticas); 
Conflitos pelo uso da água com maior 
intensidade e abrangência, mas ainda 
restritos às áreas críticas. 

 



Critérios Gerais para adesão 

 Ofício do Governador do Estado 
manifestando interesse em participar do 2º 
Ciclo do PROGESTÃO; 

 Aprovação do Novo Quadro de Metas 2018-
2022 pelo CONERH; 

 Assinatura de novo contrato ANA/INEMA. 

 Comprovação  de desembolso/empenho 
mínimo de 50% dos recursos repassados até 
2016; 

 Certificação  de cumprimento das metas 
federativas e estaduais em 2017. 

 



Critérios para certificação 

Aprovação das metas estaduais pelo CONERH 
(50%); 

Aprovação das metas de cooperação 
federativa pela ANA (50%); 

Cumprimento dos Critérios Gerais das metas 
federativas (incidência de Fator de 
Redução); 

Valor Total Anual Transferido: até R$ 1 milhão 

2018 a 2022 



Critérios para certificação 

PESO METAS R$ 

50% Certificação  das Metas Federativas pela ANA 
(Anexo III) 

Até 500 mil 

25% Certificação  das Metas Estaduais pelo 
CONERH (Anexo IV) 

Até 250 mil 

25% Certificação  dos investimentos realizados 
com recursos do Estado pelo CONERH 
(Anexo V) 

Até 250 mil 

2018 a 2022 



Fatores de Redução - Metas 
Federativas 

CRITÉRIOS GERAIS Quanto 
desconta? 

Comprovação da gestão patrimonial dos bens da 
ANA em uso pelo Estado; 

Zero   a   4% 

Apresentação do  Relatório de Gestão do Progestão 
na Assembleia Legislativa 

Zero  ou  4% 

Elaboração de Plano Plurianual de aplicação dos 
recursos  repassados e apresentação anual para a 
ANA e para o CONERH dos gastos realizados; 

 
Zero  ou  4% 

Desembolso anual dos recursos acumulados 
transferidos ao Estado (atendimento mínimo = a 
50%) 

Zero  ou  4% 

TOTAL DE REDUÇÃO Até 16% 



Progestão 2º Ciclo 

Metas de Cooperação 
Federativa 





META I.1 
Quando 

certifica? 

1) Disponibiliza dados cadastrais de usuários de 
recursos hídricos de domínio estadual 
regularizados  / Verifica a consistência dos 
dados  

Períodos  2018 
a 2022 

2) Complementa dados adicionais sobre águas 
subterrâneas referentes aos poços de usuários 
regularizados / Verifica a consistência dos 
dados  

Períodos 2018 
a 2022 

Meta I.1 – Integração de dados de usuários de 
RHs 



META I.2 
Quando 

certifica? 

1) Proposta do Plano de Capacitação a partir de 
critérios mínimos apresentados pela ANA  

Período  2018 

2) Apreciação do Plano de Capacitação pelo 
CONERH 

Período  2019 

3) Apresenta a programação anual das 
atividades 

Períodos  
2019 a 2022 

4) Implementa e monitora as atividades 
realizadas (SabeRH) 

Períodos  
2019 a 2022 

5) Avalia a execução do Plano de Capacitação 
(intermediária e final) 

Períodos  
2020 a 2022 

Meta I.2 – Capacitação em recursos hídricos  



META I.3 
Quando 

certifica? 

1) Informações para o “Relatório de Conjuntura dos 
Recursos Hídricos no Brasil”: 

a) Comitês de bacias;  

b) Planos de bacias;  

c) Agências de Água;  

d) Enquadramento;  

e) Outorgas;  

f) Indicadores de qualidade;  

g) Cobrança;  

h) Fiscalização;  

i) Normativos estaduais. 

Períodos  2018 a 
2022 

Meta I.3 – Contribuição para difusão do 
conhecimento  



META I.4 
Quando 

certifica? 

1) Manutenção corretiva das PCDs de forma a garantir ITD 
médio anual de 80% / Fichas das visitas de inspeção 

Períodos  2018 
a 2022 

2) Definir níveis de referência das estações 
prioritárias: 

a) Cotas de atenção, alerta e inundação com 
altimetria 

b) Níveis de alerta para estiagem, quando cabível, 
para rios e reservatórios 

 

Períodos  2019 
a 2021 

Períodos  2020 
a 2021 

3) Protocolo de ação para eventos críticos com 
treinamento dos operadores das Salas de Situação 

Período  2022 

4) Produção de boletins diários, mensais e sobre eventos 
críticos disponibilizados aos órgãos  

Períodos  2018 
a 2022 

Meta I.4 – Prevenção de eventos hidrológicos 
críticos 



META I.5 
Quando 

certifica? 

1) Apresentar ações implementadas para obtenção de 
outorgas, autorizações ou outros instrumentos de 
regularização dos barramentos  

Períodos  
2018  a 2022 

2) Classificação das barragens quanto ao DPA 

3) Classificação das barragens submetidas à Lei nº 12.334/ 
2010 quanto à categoria de risco  

4) Inserção dos dados de barragens no SNISB 

5) Regulamentar no estado os art. 8º, 9º e 10 da PNSB 

6) Disponibilizar informações no RSB 

7) Definir os procedimentos e critérios para a 
fiscalização Períodos  

2019 a 2022 
8) Implementar as ações de fiscalização  

Meta I.5 – Atuação para segurança de 
barragens 



Progestão 2º Ciclo 

Metas Estaduais 



Progestão 1 Progestão 2 

Total de 32 variáveis 
Total de 31 variáveis: agrupadas as variáveis 
ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL e ORGANISMO COORDENADOR/ 
GESTOR 

Exigência de Organismos coordenador e 
gestor independentes nas tipologias C e 
D 

Excluída obrigatoriedade de ORGANISMOS COORDENADOR/ 
GESTOR independentes nas tipologias C e D 

Comunicação social: facultativa COMUNICAÇÃO SOCIAL: obrigatória nas tipologias C e D 

Capacitação: obrigatória para C e D CAPACITAÇÃO: obrigatória para todas as tipologias 

Planejamento estratégico: facultativa PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: obrigatório para todos 

PERH: obrigatório para C e D PERH: obrigatório para B, C e D e avaliada na A 

Cadastro: obrigatório para B, C e D. CADASTRO: obrigatório para todos 

Monitoramento hidrometeorológico: 
obrigatório para C e D 

MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO: obrigatório para B, C 
e D 

Monitoramento da qualidade: facultativo MONITORAMENTO DA QUALIDADE: obrigatório para C e D 

Cobrança: avaliada na tipologia D COBRANÇA: avaliada nas tipologias B, C e D 

FERH: avaliada nas tipologias C e D FERH: avaliada em todas as tipologias 

Programas indutores: avaliada na C e D PROGRAMAS INDUTORES: avaliada em todas as tipologias 











META II.7 – INVESTIMENTOS EM VARIÁVEIS CRITÍCAS DE 
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

1. Organização Institucional 
do Sistema de  Gestão 

Investimentos voltados à melhoria das atividades de 
gerenciamento de recursos hídricos, através de: (i) 
Reforço de pessoal; (ii) aquisições de recursos materiais; 
(iii) contratação de estudos ; (iv) implementação de 
ações institucionais 

2. Comunicação social e 
difusão de Informações 

Investimentos voltados ao desenvolvimento e 
manutenção de ferramentas, canais e ações de 
comunicação. 

3. Planejamento Estratégico Investimentos voltados à elaboração e implementação de 
ações de planejamento estratégico visando o atingimento 
de objetivos e metas estabelecidos no gerenciamento de 
RH da Entidade. 

4. Plano Estadual de 
Recursos Hídricos (PERH) 

Investimentos voltados à elaboração, atualização, revisão 
ou implementação de ações previstas no PERHBA. 

Metas de Investimentos em Âmbito Estadual 



META II.7 – INVESTIMENTOS EM VARIÁVEIS CRITÍCAS DE 
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

5. Sistemas de Informações Investimentos voltados à melhoria, aperfeiçoamento, 
aquisição e manutenção de informações hidrográficas e 
hidrológicas (monitoramento; cadastro de usuários; 
outorga; cobrança; legislação, etc.) 

6. Outorga de Direito de uso 
de RHs 

Investimentos voltados ao aperfeiçoamento dos 
procedimentos de análise e concessão de outorga, 
através de: (i) estudos hidrológicos e hidrogeológicos; (ii) 
revisão/melhoria balanço hídrico: (iii) sistemas de 
suporte à decisão de outorga águas subterrâneas; (iv) 
consistência de banco de dados; (v) análise de dados 
regressos; (vi) automatização de processos de outorga, 
etc.  

7. Fiscalização Investimentos voltados a atividades que promovam a 
fiscalização dos usuários de RH. 

Metas de Investimentos em Âmbito Estadual 


