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ATENDIMENTO CONSIDERAÇÕES DA CTPPP/CONERH DO 
FORMULÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DAS METAS ESTADUAIS 2016

Variável 1.4. Arcabouço Legal

Recomendação CONERH: Descrever o conteúdo das legislações.

Atendimento: Foram inseridos descritivos de Caputs das Instruções
Normativas: SRH Nº 01 de 27/02/2007, SRH Nº 03 de 08/11/2007, Nº 15 de
18/03/2010.

Variável 1.6. Comitês de Bacias e Organismos Colegiados

Recomendação CONERH: Verificar se são 25 ou 26 RPGAs na Bahia.

Atendimento: Foi corrigido o número de RPGA na Bahia, sendo no total de 25,
conforme Resolução CONERH nº 80/2011, com readequação da Resolução
CONERH nº 88/2012.



Variável 2.4. Plano Estadual de Recursos Hídricos

Recomendação CONERH: Revisar a nota 4 para 3 desta variável, pois é
questionado que o PERH-BA não passou por revisão.

Atendimento: O entendimento do Inema em relação ao PERH, é a manutenção
da nota 4 (quatro). De acordo com as diretrizes do PERH o mesmo ainda
encontra-se vigente, uma vez que seu horizonte de implementação é até 2025. O
maior comprometimento com relação às informações presentes no Plano
Estadual era a regionalização, que contava com 17 (dezessete) RPGAs e 77
(setenta e sete) Unidades de Balanço - UBs. Entre 2010 e 2011, foram realizados
estudos para disponibilidade hídrica, demanda hídrica e consequentemente um
novo balanço hídrico para o Estado, que foi incorporado ao PERH, através do
documento: Revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado da
Bahia – PERH, Balanço Hídrico do Estado da Bahia - Março de 2012.



Estudo financiado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura –
IICA. O novo balanço hídrico foi feito para as 25 (vinte cinco) RPGAs, já em acordo
com a nova regionalização do estado e readequado as Unidades de Balanço para 85
(oitenta e cinco). Na oportunidade estes estudos foram apresentados a vários comitês
de bacias, bem como submetido ao CONERH para sua aprovação.

Entende-se assim que a nota atual está de acordo com a realidade do PERH,
ressalta-se que está previsto inclusão de dotação orçamentária para a revisão do
mesmo no Plano Pluri Anual – PPA 2016/2019.



Variável 2.6. Enquadramento

Recomendação CONERH: Revisar nota 2 para 3 desta variável, pois a câmara
considera o enquadramento transitório no rio Joanes como válido, conforme
legislação pertinente (CONAMA 357/2005 e 396/2008).

Atendimento: A afirmativa correspondente a nota de autoavaliação 3 considera
que “existem alguns corpos hídricos e hidrogeológicos enquadrados
respectivamente nos termos das Resoluções CONAMA nos 357/2005 e 396/2008”,
em confronto com a realidade no Estado da Bahia, que realmente possui
enquadramentos transitórios de alguns rios, a exemplo do Rio Joanes, e não
possui enquadramento de águas subterrâneas, leva a conclusão que a aludida
nota não corresponde a atual situação, pois é necessário ambos enquadramentos
superficial e subterrâneo. Desta forma a nota de autoavaliação fica mantida em 2,
que apresenta a seguinte afirmativa: “Não existem corpos hídricos ou
hidrogeológicos enquadrados nos termos das Resoluções CONAMA nos 357/2005
e 396/2008, mas existem alguns estudos ou propostas para enquadramento das
águas subterrâneas e superficiais de domínio estadual”



Variável 2.8. Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão

Recomendação CONERH: Verificar sobre o Módulo de Análise Preliminar – MAP

Atendimento: Verificada evolução no atendimento desta variável, contudo
insuficiente para elevar nota da autoavaliação.

Variável 4.1. Outorga de direito de uso

Questionamento ANA: Contesta a referência dos cálculos ter sido para o ano de
2016, devendo considerar o universo de usuários de água no Inema, para todos os
anos. Considera ainda a possibilidade de redução da nota de autoavaliação que é
5.

Atendimento: O entendimento entre a Coordenação NOUT/INEMA e o setor da
ANA diretamente relacionado ao assunto, é que o cálculo realizado pelo órgão
está correto, logo não se verifica inconsistência na nota atribuída ao tema.



Variável 4.3. Cobrança

Recomendação CONERH: Revisar o início do texto para entendimento da
situação atual da cobrança na Bahia.

Atendimento: Na Justificativa para esta variável, está descrito que na Bahia ainda
não atende ao estabelecido na Política Estadual de Recursos Hídricos, para o
instrumento cobrança, e sim cobrança por águas bruta através de convênio com a
concessionária de águas e saneamento da Bahia, conforme descrito a seguir, o
que não constitui um instrumento da Política de Recursos Hídricos.

“A Bahia possui cobrança por água bruta em 7 reservatórios do Estado para uso
exclusivo de abastecimento humano. Existe um convênio firmado entre o órgão
executor e a concessionária de água e saneamento do Estado. Essa cobrança não
configura instrumento da Política Estadual de Recursos Hídricos.”



Variável 4.4. Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão

Recomendação CONERH e ANA: Devido aos valores apresentados de receita,
incluir indenizações pela utilização conjunta de fontes provenientes de recursos
hídricos e meio ambiente pelo INEMA, ou seja de recursos hídricos, licenças,
outorgas, multas, é necessário complementar a justificativa desta variável que a
ação financeira é integrada entre meio ambiente e recursos hídricos.

Atendimento: Texto inserido.



ATENDIMENTO METAS FEDERATIVAS  
PROGESTÃO 2016



Conforme Contrato Progestão nº 33/ANA/2013 e à Resolução ANA nº 1485/2013;

Com base no Informe ANA nº 03 de 08/03/2016, que apresenta os critérios para
avaliação do cumprimento das METAS DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA para as
Entidades Estaduais que adotaram o ano de 2016 como quarto período de
certificação no Progestão, e informa para fins da certificação e posterior
transferência dos recursos financeiros correspondentes, que as Entidades
Estaduais deverão encaminhar à ANA, até 31 de março de 2017, seus respectivos
RELATÓRIOS PROGESTÃO referentes ao cumprimento das metas de cooperação
federativa no ano de 2016;

Enviado em 15/03/2017 o Relatório Progestão 2016, para fins de verificação do
atendimento das metas de cooperação federativa estabelecidas:

• META 1.1 – INTEGRAÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS
• META 1.2 – COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
• META 1.3 – CONTRIBUIÇÃO PARA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
• META 1.4 – PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS
• META 1.5 – ATUAÇÃO PARA SEGURANÇA DE BARRAGENS
• Aplicação dos Recursos do Progestão até dezembro de 2016
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