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CONTRATO N.° 006/2019/ANA - PROCOMITÊS 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL 
DE ÁGUAS - ANA, COMO CONTRATANTE, O DISTRITO FEDERAL, 
POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, 
ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - 
ADASA, COMO CONTRATADO. E O CONSELHO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, COMO INTERVENIENTE. 
OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS 
NA FORMA DE PAGAMENTO PELO ALCANCE DE METAS 
ESTABELECIDAS NO 'ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE 
FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 
- PROCOMITÉS. 

CONTRATANTE: 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, autarquia sob regime especial, criada pela Lei 
n9 9984, de lide julho de 2000. com  sede no Setor Policial - SPO, Área 5, Quadra 
3. Bloco "M", CEP 70610-200, em Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob n204.204.444/0001-
08, doravante denominada ANA, neste ato representada por sua Diretora-
Presidente, Christianne Dias Ferreira, brasileira, casada, advogada, portadora da 
Identidade n2  IML expedida pela OAB/DF, inscrita no CPF sob o ne.Mgaik 

nomeada pelo Decreto de 15 de janeiro de 2018. publicado nó Diário Oficial 
da União - DOU ri2 11, Seção 2, de 16 de janeiro de 2018, domiciliado em 
Brasília/DF: 

CONTRATADO: 

DISTRITO FEDERAL, por intermédio da AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 
E,SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAI. - ÁDASA, nos lermos estabelecidos.  
pelo Decreto Distrital n2  38.755, de 27 de dezembro de 2017, inscrita no CNPJ sob 
o n2  07.007.955/0001-10 com sede nt> Setor Ferroviário - Parque Ferroviário de 
Brasília - Estação Rodoferroviária - .Sobreloja -.Ala Norte - Bairro SAN, CEP 70631-
970, Brasffici/DF, doravante denominada ENTIDADE DISTRITAL, neste ato 
representada por seu Diretor-Presidente, Paulo Sergio Bretõs de Almeida Sanes, 
podador do Cadeira de Identidade n4~ eXpedida pelo CBF-DF, inscrito no 
CPF sob o n2 	 , nomeado de acordo com o Decreto de 29 de 
setembro de 2015, pub icada no Diário Oficial do Distrito Federal, Ano XLIV. Edição 
n2  189. Seção II, de 30 de setembro de 2016, residente em Brosilio/DF: e. 

INTERVENIENIE: 

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, instituIdo por meio da lei 
n2.2.725, de 13 de junho de 2001, com sede no Setor Ferroviário Porque Ferroviário 
de Brasília - Estação Rodoferroviária -Sobreloja - Ala Norte -'Bairro SAIN, CEP 70631r  
970. em Brasilia/DF. doravante denominado CONSELHO, neste ato representado 
por seu Presidente. José Sarney Filho. portador da Carteira de Identidade n2  
~expedida pelo SSP/MA, CPF n2  MEnte, residente em Brasilio/DF: 

têm entre si justo e acordado, à vista.  dos elementos constantes no Processo 
Administrativo ANA n2 02501.000060/2018-44. o presente Contrato, firmado em conformidade 
com as cláusulas a seguir indicadas, e observadas as disposições contidas no Resolução 	4e  frk 
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1.190, de 03 de outudro de 2016, na Resolução ANA h2  1.595, de 19 de dezembro de 2016, no Lei 
h99.984, de 17 de julho de 2000, e no Lei n2 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contreito tem por objeto d regulação da' participação do Distrito Federal no 
Progrômó Nacional de Fortalecimento dos Comités de Bacias Hidrográficas - PROCOMITES, nos 
termos das Resoluções ANA n2 1.190, de 2016 e n2 1.595, de 2016, mediante transferência de 
recursos da ANA à ENTIDADE DISTRITAL pelo alcance dos metas estabelecidos nos Anexos 11.1 a 
11.5 deste Contrato, que foram preViomente pactuadas entre a ENTIDADE DISTRITAL o CONSELHO 
e o comitê de bacia hidrográfica abaixo identificado, aderente oo Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Comitês de Bacios Hidrográficas - PROCOMITÊS: 

Nome do Comitê Alo Legal e data de criação do CBH 
Cl CBH do Rio Paranoá Decreto n9  27.152. de 3i de agosto de 2006; 
02 CBH dos Afluentes do Rio Preto Decreto n9  31.253. de 18 de janeiro de 2010. 
03 CBH dos Afluentes do Rio Mardnhão Decreto n2 31.254, de 18 de janeiro de 2010. 

CLÁUSULA SECUNDA - DOS ANEXOS 

Integrani este Contratõ, independentemente de transcrição, os anexos: I) os quadros com 
descrição de indicadores, metas, requisitos e responsáveis por componente do PRoCOMITÊS; II) 
os quadros de indicadores e metas para to dnos de 1 5:111) o Metodoldgia de aferição do 
alcance dos Metas é cálculo do S rePasset; IV) os termos de adesão ao PROCOmit, firmados 
pelos comitês aderentes; V) o Decreto de Adesão do Distrito Federal ao PROCOMITÉS n2 38.755, 
de 27 de dezembro de 2017; e VI) c' Resolução n2  02, de 2018. de 17 da outubro de ,2018 do 
CONSELHO e os demais documentaa eles vinculados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DÁS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Os CONTRATANTES ratificam os Resoluções ANA n2  1.190, de 2016, e n2  1.595, de 2016, e obrigam-
se o observar as suas disposiçõeS, bem como os termos dos demais documentos pertinentes ao 
PROCOMUES e às ações consequentes, estabelecendo-se ainda como obrigações das partes: 

1- da ANA: 

a)' propor, anualmente, no Orçamento Geral da União, e. quadrienolmente. no Plano Plurianual, 
a consignação dos recursos necessários à execução do PROCOMITÊS; 

divulgara PROCOM0S; 

transferir à ENTIDADE DISTRITAL, o partir da assinatura deste contrato, a parcela inicial 
correspondente ao cumprimenta das condições para adesão previstos no Regulamento do 
PROCOMITÊS e, nos anos subsequentes, os recursos financeiros de que trota a alínea "a" deste 
inciso, observadas a certificação do alcance dos metas, aprovado pelo CONSELHO, e as demais 
condições estabelecidos neste Contrato e nos Resoluções ANA h2  L190, de 2016 e n9  1.595, de 
2016; e 

dar publicidade ao Contrato, por meio de publicação na imprensa oficial. 

II - da ENTIDADE DISTRITAL: 

'a) responSabilizdr-se pelo organização e Mobilização dos recursos humanos e materiais 
necessários à viabilização das ações necessários ao alcance das metas do PROCON.405 sob sua 
governabilidade; 
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assegurar, onde couber, o possibilidade de participação do Conselho de Recursos Hidritos do 
Distrito Federal ou dos seus integrantes nos ações objeto do PROCOMITES: 

elaborar o Relatório Anual de Certificação do Alcance das Melas cio PROCOMITES e apoiar o 
CONSELHO no processo de certificação das metas, a partir da aplicação das metodologias e 
instrumentos de avaliação definidos pela ANA: 

cornprovar perante a ANA, no momento do contrafação. e ao longo do processo de 
certificação, sua situação de 'regularidade fiscal e demais requisitos legais necessários 
transferência dos recursos financeiros do Programa: 

informar à ANA, o andamento dos ações em curso no. Distrito Federal .e quaisquer faiai 
supervenientes que possam comprometer o alcance dos resultados almejados ao longo do 
cronogramo previsto no Quadro de Indicdclores e Metas do PROCOMITES; 

solicitar à ANA eventuais revisões do Quadro de Indicadores e Metas, nos termos do ort. 90  do 
Regulamenfo do programa PROCOMITES, instituído pela Resolução ANA n2  1.190, de 2016, e do 
Anexo I, da Resolução ANA n2 1.595. de 2016, que estabelece o detaiharnento do referido 
Regulamento, 

requerer á ANA a transferência anual dos -recursos .financeiros' a que tiver direito, mediante 
'comunicação oficial, remetendo à ANA os documentos e informações necessários à 
certificação das metas 'e verifiCação do cumprimento dasobrigações contratuais: 

aplicaras recursos do PROCOMITÉS exclusivamente-em ações voltadas ao fortalecimento dos 
comitês de bacios hidrográficas do Distrito Federal, as quais podem ser extensivas ao Conselho 
de Recursos Hídricos do Distrito Federai; e 

apresentar, anualmente, relatório com o detalhamento da aplicação dos recursos em ações 
voltadas para o fortalecimento dos comitês de bacios hidrográficas. conforme alínea "g", 
acima. 

III - do CONSELHO: 

o) acompanhar o cumprimento das obrigações da ENTIDADE DISTRITAL e dos' comitês de bacias 
hidrográficas estabelecidos rio inciso II Ei IV desta Cláusula, respectivamente: e 

b) certificar o cumprimento das metas contratuais do PROCOMITES, para efeito de transferência 
dos recursos financeiros. 

IV - compete aos Comitêt de BociOSHictrográficaS; 

[implementar as .ações voltados para .o cumprimento das metas contratuais sob sua 
gov.ernabilidade: 

indicar representação para participar dos atividades periódicas de aVoliaçãO dei 
Implementação do Programa: e 

prestar todas as informações necessárias. em colaboração com a ENTIDADE DISTRITAL, com 
vistas à consolidação do Relatório Anual do alcance das Meios do PROCOMITES. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 

°valor total dos recursos financeiros aportados pelo PROCOMITES para o consecução do objeto 
deste Contrato será de até R$ 900.0g0;00 (novecentos mil regi* Conforrnetritérios estabelecidos 
pela Resolução ANA n2 1.190. de 201 6, sendo: 

I -uma Parcela inicial de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil redis) a ser repassada à ENTIDADE 
DISTRITAL após definição e aprovação do Quadro de Indicadores e Metas pelo CONSELHO e 
consequente assinatup do Contraio; e 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS METAS DO PROCOMITÉS 

As metas do PROCOMITÉS incluem: 
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II - cinco parcelas de até R$ $ 150.000,00 (cento e Cinquenta mil reais) a serem repassadas à 
ENTIDADE DISTRITAL, proporcionalmente ao alcance das metas definidas para o exercício 
anterior, observados os critérios de cálculo e valores máximos de referência estabelecidos no 
Anexo II da Resolução ANA n2  1.190, de 2016. 

Parágrafo primeiro. Os recursos financeiros serão transferidos para a conta corrente de 
titularidade da ENTIDADE DISTRITAL especifica e expressamente vinculado a este Contrato, 
denominada Conta, no Ronco n2  0/0. agência 212, conta 212.018057-6. condicionado do 
cumprimento das metas pactuadas. à coMprovação de regularidade fiscal do ENTIDADE 
DISTRITAL è à existência de disponibilidade orçamentária e financeira para execução do 
Programa. 

Parágrafo segundo. Os -recursos transferidos aos Estados e Distrito Federal no âmbito do 
PROCOMITÉS não estarão sujeitos o prestação de contas perante a ANA, porém deverá ser 
apresentado, anualmente, pela ENTIDADE DISTRITAL, relatório contendo o detalhamento da 
aplicação dos recursos nos fins aos quais se destinam, conforme alíneas "g" e "h" do inciso II, do 
Cláusula Terceira. 

Parágrafo terceiro. O relatório anual com o detalhamento da aplicação dos recursbs deve ser 
entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias' o partir da data finol estabelecido pela ANA para 
entrega da documentação comprobatária do grau de cumprimento das metas pactuadas 
para cada ciclo anual de certificação. 

I - O descumprimento ou atraso injustificado da obrigação de apresentação do relataria 
implicará na comunicação do fato ao CONSELHO, e persistindo o atraso por mais de vinte dias 
a contar do recebimento do comunicação, na imediata exclusão do Distrito Federal e da 
respectivo Entidade Distrital do Programa, sem prejuízo da comunicação do foto ao cornpetente 
Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

II - O descumprimento da obrigação de aplicar os recursos financeiros nos fins cios quais se 
destinam, conforme alíneas "g" e "h" do inciso II da Cláusula Terceira, implicará na tõmunicação 
do fato ao CONSELHO paro manifestação no prazo de vinte dias, e, caso não apresentadas-ou 
aceitos pela ANA os justificativas apresentadas, o Distrito Federal e a respectiva Entidade Distrital 
serão imediatamente excluídos do Programa, sem prejuízo da comunicação do fato ao 
competente Tribunal de Contos do DF. 

Parágrafo quarto. M deSpesas com a execução -deste Contrato, para o exercício de 2018, 
correrão à conta de crédito orçamentário consignado no Orçamento Geral da União, a cargo 
do ANA, conforme a seguir. 

Funcional Programática: 18.544.2084.20WL0001 
Fanfe: 0183 
Natureza da Despeso: 3.330.41 
UGR: 443009 - SAS 
Nota de Empenho: 2019NE000473, de 2 de abril de 2019, no valor de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais). 

Parágrafo quinto. A indicação dos créditos orçamentários para os exercícios posteriores poderá 
ser realizada mediante apostilamento deste Contrato. 
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I - Metas de funcionamento e conformidade documental, relacionadas com o funcionamento 
regular dos cotegiados e respectivo registro das ações decorrentes de suo atuação; 

II - metas de capacilação. relacionadas com a participação dos membros dos adagiados nas 
ações de capacitação promovidos no âmbito do Programa: 

IN - metas de comunicação, relacionadas com o implementação, pelos colegiados, das ações 
de comunicação previstas no âmbito do Programa; e 

IV metas relacionadas com as ações desempenhadas pelos cotegiados em favor da 
implementação dos instrumentos de gestão sob sua governabilidade. 

Parágrafo primeira. As metas de que tratam os incisos 1 a IV têm horizonte de 5 (cinco)• anos 
contados a partir do primeiro ano de certificação dessas metas; e encontram-se organizadas 
conforme disposto nos Anexos 11.1 a 11.5 deste Contrato, em consonância com o Detalhamento 
do Regulamento do PROCOMITÉS, instituído pela Resolução ANA n2 1.595, de 2016. 

Parágrafo Segundo. Poro efeito do cômputo dos 5 anos, não será considerada a meta 1.1, 
descrita no Quadro 1.1.1 do Anexo 1 deste Contrato, referente a paduação dos componentes e 
indicadores de cada comité, requisito para a adesão. 

Parágrafo Terceiro. As metas do PROCOMITÉS poderão se revisadas o qualquer tempo e, 
necessariamente, ao final do ciclo de 5 (cinco) anos, caso seja determinada pela ANA a 
necessidade de continuidade do Programa. desde que mantidos as condições previstas no art. 
72  do Regulamento do PROCOMITÉS, instituído pela Resolução ANA n2  1190. de 2016, e observado 

disposto no art. 92, § 22. do referido Regulamento. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CERTIFICAÇÃO DAS METAS E DA AUDITORIA 

O processo de certificação ao cumprimento dos metas do PROCOMITÉS previstas nos Anexos 11.1 
a 11.5 será realizado pelo CONSELHO e ocorrerão utilizando-se os procedimentos, inCrumentos. 
requisitos e critérios de avaliação das Metas constantes nos Quadros do Anexo! deste Contrato. 
em consonância com o Detalhamento do Regulamento do PROCOMITÉS, instituído pelo 
Resolução ANA ne 1.595. de 2016. 

Parágrafo único. O processo de certificação será iniciado no ano subsequente ao da definição 
e aprovação do Quadro de Indicadores e Metas do PROCOMITÉS. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS 

Este Contrato terá vigência oté 30 de setembro de 2024, iniciando-se na data de publicação do 
respectivo extrato no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA OfTAVA - DAS SANÇÕES 

À vista dos resultados do processo de certificação e dos informações colhidas mediante 
avaliação da ANA e do CONSELHO, a ENTIDADE DISTRITAL poderá sofrer os seguintes sanções. a 
serem aplicadas por ato fundamentado da ANA: 

I - perda parcial dos recursos financeiros: quando do cumprimento parcial, para o período 
avaliado, das metas estabelecidos nos Anexos 11.1 a 11.5, com nota de avaliação igual ou superior 
a 50%, conforme formulo de colculo prevista no item III do Detalhamento dos Componentes do 
PROCOMITÉS - AFERIÇÃO DO ALCANCE DAS METAS E CÁLCULO DOS REPASSES -. instituído pela 
Resolução ANA n2  1.595, de 2016, reproduzidas no Anexo III, deste Contrato; 

II- perda total da parcela anual dos recursos financeiros: quando do cumprimento parcial. para 
período avaliado. das Metas estabelecidos nos Anexos 11.1 a 11.5, com noto de avaliação inferior 

a 50%, conforme fórmula de cálculo prevista no item III do Detalhamento dos CornponenteS do 

COMRA10 006/2019/ANA PROCOMITÉS 
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PROCOMITES - AFERICÃO DO ALCANCE DÁS METAS E CÁLCULO DOS REPASSES instituído pela 
ResolUetó ANA r12  1.595, de 19 de dezembro de 2016, reproduzidas no Anexolll deste Contrato; 

111- rescisão contratuaLsem prejuízo de outras hipóteses ptevistos na legislação especifica: 

o) pai COnSfetação de fraude na aplicação das metodologias e instrumentôs detvaliação do 
PROCOMITÉS para fins de certifica-06 das metas pelo CONSELHO; e 

b) pela perda das condições de adesão é de participação no PROCOMITÊS: previstas no art, 70 
do Arierxo Ida Resolução ANA n2  1.190, de 201.6. 

Parágrafo único. Eventual reCurso administrativo Contra es sonções a que se reterem os incisos 
II e 111 será recebido em efeito suspensivo excluSivainente quanto à perda definitiva dos recursos 
financeiros; mantida, de qualquer forma, até a decisão final do ANA. avedoção à transferência 
da Orcela de recursos' correspondentes, 

CLÁUSULA NONA - DÁ ALTERAÇÁO 

A Oltard050 de eiérusuias e condições deste Contrato poderá ser realizada de cor:nuns ()tordo 
entredS partes, Mediante tertho ddifivõ. 

Parágrafo primeiro. A ENTIDADE DISTRITAL deverá encaminhar sua Solicitação de aditivo à ANA. 
por meio de oficio, com antecedência minima de 90 (noventa) dias, juntando ás justificátiVás e 
comprovonteS requeridos erri coda caso. 

Pciragrafo segundo. É vedada a alteração do objeto deste Contrato ôu qualquer alteração que' 
não atend0 aos objetivos ou às normas do PROCOMITÊS. 

Parágrafo terceiro. Quaisquer prorrogoCoes de prazo deVerão sér justificadas nos termos das 
excepcionalidodes previstas no cri. 57,_§ 12, da Lei n2  8.6'66, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS 

As comunicações de. fotos ou ocorrências relativos ao presente Contrato serão consideradas 
COMO regularmente. feitas se entregues por correspondência. correio eletranieo, fax ou e-
ProtOcolo, desde que nos endereços informados no preâmbulo deste Contrato ou ém outro 
antecipadamente informado à parte contrária, provando-se a comunicação com os 
respectivos comprovantes de recebimento. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REGULARIDADE FISCAL 

Em curtiprirnefitó dô diSpOsto no alínea "h", dOinCiso IV. do art. 15, do Anexo da Resolução ANA 
ri2  1.190, de 2016,0 ENTIDADE DISTRITAL comprovará. na  oportunidade desta contrafação, eco 
longo do proc-esso de certificação. em Special quando da transferência dos recursos 
financeiros, a SUO regularidade fiscal, por meio de consulta ao SerViço Auxiliai dê Informações 
paro Transféréntios Voluntários - CAUC Ou pela entrega dos respectivos 'documentos 
.comprobatótios. 

'CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÕES FINAIS 

Na "fdrfría do Resolução ANA m 1.190, -de 2d16. e deste Contrato, em particular nos Cláusulas 
Primeira. Terceira Quarto' é 'Quinta, as portes, poi-ticutormente a ENTIDADE' DISTRITAL ratificam 
sua perfeita compreensão de que: 

- o objeto. do PROCOMITÉS e deste Contrato-  é o aporte de recursos financeirts na forma de 
'pogamento pelo alcante de nieja5 estabelecidos paro 0 fortalecimento dos comitês de bacias 
hidrográficas; 
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II -o valor da parcela anual para transferência de recursos mediante alcance das metas do 
PROCOMITÉS é mero referencial do limite máximo do valor a ser aportado; 

III -.d organização e mobifização•dos recursos humanos e materiais necessários à viabilização 
das ações necessárias ao alcance das metas do PROCOMITÊS são de responsabilidade exclusiva 
da ENTIDADE DISTRITAL; e 

IV - os recursos do PROCOMITÉS transferidos à ENTIDADE DISTRITAL Mediante alcance das metas 
do Programa deverão ser aplicados exclusivamente em ações voltadas ao fortalecimento dos 
comitês de bacias hidrográficas do Distrito Federal, conforme alínea "h", do inciso II, da Cláusula 
Terçaira deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE proVidenciar a publicação' deste Contrato, por extrato, no Diário 
OfiCiol dó União, até o quinto dia útil do mês'seguinte ao de sua Ostinátura, para ocorrer no prazo 
de vinte dias daquela data. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

Quaisciiier questões ou litígios envolvendo o presente Contrato que não forem resolvidos 
amigavelmente entre as porte, ou por intermédio do Câmara de Conciliação e Afbitragem da 
Administração Federal (CCAF) da Advocacia-Geral da União, serão dirimidos pela Seção 
Judiciário do Justiça Federal do Distrito Federal. 

Este Contrato foi transcrito Mediante extrato, no Livro Especial de: Contratot da ANÁ na 18, e 
extraídas as cópias necessárias à sua execução. 

BrciSília/DF, 4 de abril de 2019. 

Pela CONTRATANTE: 

PAULO BRETÃS 
Agência Reguladora de Águas. Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal 

Pelo INTERVENIENTE: 

Conselho de 
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ANEXO: Quadros com descrição de Indicadores; Metas, Requisitose Responsáveis por componente do Programa PRocoMITÉs 

Quadro 1.1.1. Indicadores, Metas, Requisitos de Certificaçao e Responsáveis, para o Comporiente 1 

Indicador Descrição do Meta Requisitos paro certificação do cumprimento 
Responsável 

Ornado 

1.1 
Aprovação 	do 
Quadro 	de 
Indicadores e Metas 

Negociação com os comités.° aprovação do Quadro 
-de Indicadores e Metas pelo Conselho Estadual, como 
requisito parcial paro a contrafação 

- Resolução/Deliberaçãoou ATA de reunião do Conselho Estadia' 
de Recursos Hídricos aprovando o QUddra de Indicadores-e Metas CERH 

1.2 Instrumento formal de 
criaçõo 

rri Comité. formalmente criado, em conformidade co 	os' 
normativos do SEGREH 

Lei. 	Decreto. 	Resolução. 	OU 	outro normativo 	vigente,. em 
EE conformidade com a Política Estadual de Recursos Hkiricos, que 

comprove a condição de criação do Comitê. 

Lá Regimento Interno Regimento Inte 	elaborado e aprovado pelo comité. rno 
em conformidade coma norma estadual pertinente 

Resolução. deliberação. ata, ou outro instrumento farnel e 
verificável que comprove a existêhcla de Regimento Interho e suo 
aprovação pelo Comité. 

Comitê  

1.4 Mandatos e processos 
eleitorais  

Processos eleitorais realizados tempestivamente e os 
mandatos encontram-se vigentes, conforme previsão 
regimental ou norrno estadual pertinente 

Decreto, 	Resolução, Deliberação, 	Ata, ou outro normativo 
verificais/et que comprove a realização de processo eleitoral e 
niandatos vigentes, em conformidade como previsto no Política 
Estadual de Recursos Hídrico 

Comitê 

1.5 Reuniões ordinários Reuniões 	ordinária § 	realizadas 	conforrne 	previsão 
regimental ou nornia estadual pertinente Atas' das reuniões realizadas Comité 

1.6 Quorum Quorum mínimo regimental alcançado nas reuniões 
ordinálas Atas das reuniões realizadas Comité 

1.7 Conformidade 
Documental 

Convocações 	paro 	reuniões 	(ordinárias 	e 
extraordinárias) 	realizadas 	com 	a 	antecedência 
regimental prevista, além de atos 	elaboradas e 
aprovados tempestivamente 

Editais de convoccição para reuniões publicados com a 
antecedência regimental prevista e respectivastitas aprovados 

Comitê 

1.8 
Plano de Trabalho e 
Relatório 	de 
Atividades 

Plano de-  trabalho anual aprovado até o primeira 
reunião do ano corrente. Relátório.cinuol de atividades 
oproVado até a pritneira reunião do ano-seguinte. 

Piano de-Trabalho e Relatório Anual de Atividades aprovados pelo - 
Comitê 

Comité 

1.5  Apoio 	técnico 	e 
logístico' 

órgão/Entidade Estadual provê. ao  Comitê. os.  apoios 
ni técnico e logístico necessários ao cumprimento d as  metas 

Apoio provido diretamente pelo 6r:0e/entidade estadual. tiú 
mediante entidade Parteira, conVeniado ou contratada. EE 

s 
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Quadro 1.12 Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição para o Componente I 

Indicador 

Metes reauerida conforme 
Nível de Implementação 

Aferiç'ãoern cada Ciclo, a partir do 
Nível Característico Inicial Indicado 

Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição 

Nli N2i N3i N4i N51 Ano 
O 

Ano 
1 

Ano 
.2 

Ano 
3 

Ano 
4 

Ano 
5 

il  
i  

Aprovação do Quadro 
de Indicadores e Metas 0• O 0. O O Ni NI NI N1 NI N1 Obrigatório/pré-requisito para à contrafação 

1.2 Instrumento formal de 
criação 

O O O O 0 N1 NI Ni NI NI NI Obrigatória/pre-requisito para a contratação / aferida em 
todos os ciclos 

1.3 Regimento Interno O 0 0 .0 N1 NI N1 NI NI Obrigatório/aferida em todos os Ciclos 

1.4 Mandatos e procesSos 
eleitOralt O O O O NI NI N1 Ni NI Obrigatória/aferida em todos os ciclos 

1,5 Reuniões ordinárias O O O N2 NI NI NI N1 
Obrigatoria/aferida em todos os ciclos (aferida o partir do Ano 
2, 	paro 	Comitê 	de 	condição 	inicial 	"NI") 	/ 	admite 
cumprimento parcial (indicar % de atendimento) 

1:6 Quorum O O .0 N2 NI NI NI N1 
Obrigatória/aferida em todos os ciclos (aferida a partir do Ano 
2, 	para 	Comitê 	de 	condição. inicia 	"N I") 	[ 	admite 
cumprimento parcial (indicar % de atendimento) 

1.7 . 
Conformidade 
Documental 

O 0 O N2 NI NI NI NI 
Obrigatoria/oterida em lodosos ciclos (aferida a partir do Ano 
2. 	para 	Comitê 	de ,condição 	inicial 	"Nl") 	/ 	admite 
zumptimento partici! (Indicar %-cle atendimento) 

1.8 Plano de Trabalho 	e 
Relatório de Atividades 

O O O N2 NI NI NI NI 
Obrigatória/aferida Si,todos os ciclos (ofenda o Partir dó Ano 
2, 	poro 	Comitê 	de 	condição 	inicio' 	"Nl") 	/ 	admite 
cumprimento parcial (indicar % de atendimento) 

15  Apoio 	técnico 	e 
logístitõ O O O O O NI NI NI NI NI Obrigatório/aferido em todos os ciclos 

Obs. — "O" representa, onde conste, obrigatoriedade desse indicador para o Nivel de Implementação correspondente. 
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Quadro 1:2.1 Indicadores. Metas. Requisitot de Certificação ê Responsáveis, para o Componente II 

Indicador Descrição da Meta Requisitos para certificação do cumprimento Responsável 
primário 

11.1 
capacitação 
de 	membros 
novos 

Em-até 120 dias após a posse de novos membros no 
Comitê 	promove-se 	ação 	de 	capacitoção, 
contemplando temática compatível como nível de 
implementação da gestão de recursos hidricos na 
respectiva bacia e carga horária mínima de 16h. 

Inserção. no Relatório Anual de Atividades do Comité 
devidamente aprovado, ide pelo menos as seguintes 
informações 	acerca 	do 	capatitação 	reatizada: 	i) EE / Comitê 
conteúdos, ii) pessoal capacitada: ii) carga horária: iv) 
locais e datas 

11.2 
Plano 	de 
Capacita ção 
(aprovação 	/ 
revisão) 

Plano de Capacitação especifico, baseado em 
competências, elaborado para o Comitê de acordo 
com 	as 	suas 	necessidades 	e 	peculiaridades, 
aprovado e vigente. (o Plano de Capacitação 
deverá ser revisado ou validado a cada ciclo) 

Deliberação ou ata que evidencie a aprovação (ou 
revisão, ou volidoção) do Mono de Capacitação pelo 
Comité 

EE / comitê 

11.3 

Implementação 
e 
Monitoromento 
do 	Plano 	de 
Capocitaçõo 

Ações 	previstas 	no 	Plano 	de 	Capacitação, 
encontram-se 	em 	irhplementação 	conforme 
cronogramo (indicar % de atendimento) 

Inserção, no Relatório Anual de Atividades do Comitê. 
devidamente aprovado, de informações acerca 00 grau 
de implementação do Plano de Capacitação: Inserção. 
em plataforina Computacional a ser disponibffizada pela 
ANA, de pelo menos as seguintes informações acerca da 
capocitação 	realizada: 	i) 	conteúdos; 	ii) 	pessoal, 

EE / Comité 

capacitado; ii) Coa] horário: iv) locais e dotas 

10 
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Ouadrol.2.2 Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição para o Componente II 

Indioador 

Metas 	requeridas 	conforme 
Nivel de Implemen ação 

Aferiçoo em cada Ciclo; a partir do Nível 
Oatacteristico Inicial indicado 

ConcliçõeS de Exigibilidade e Critérios de 
Aferição 

Nu i 14212i N3i N4i N5i  Ano . Ano Ano Ano Ano Ano 

11.1 Capacitação 	de 
mernbros novos O O O O N2 N1 NI NI Ni 

Obrigatório / aferido em todos os Ciclos; 
quando requerido (a partir dó Mo 2, para 
;Comitê de condição inicial "NP) / admite 
cumprimento 	parcial 	(indicar 	%, 	de 
otendimento) 

11 .2 

Plano 	de 
Capaoitação  
(aprovação 	/ 
reVistio) 

O O O N2 NI NI NI 
Obrigatória i aferida anualmente a partir do 
Ano 2 (o partir do Ano 3, :parti Coa-lite de 
condição inicial "N1") 

11.3 

IMPlementoção -e 
Monitorotriento do 
Plano 	de 
tapacitaçao 

O O O 14 1 N1 Ni 	. 

Obrigatório / aferido anualmente a partir do 
Ano '2 (a partir do AnO 3, piora Comité de 
condição 	inicial "Nt" ou.  "NT) 	/ +admite 
cumprimento 	parcial 	(indicar 	% 	de 
atendimento) 

Obs. - "O" representa, onde conste, obrigatoriedade desse indicador para o Nível de Implemenlação coffespondente. 

II 
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Quadro 1.3.1, Indicadores; Metas. Requisitos de Certificação é Responsáveis, porá o Componente Ill 

Indicador Descrição da Mela Requisitos 	para 	certificação 	do 
cumprimenta 

Responsável 
primário 

111.1 Sitio 	eletrônico 	ou 	página 
pública em rede social 

Manutenção 	e atualização de sitio 
eletrônico, ou página pública em rede 
social, corno instrumento de divulgação 
da atuação do Comité 

Sitio eletrônico ou página púbica em 
rede social mantida e-atualizada com as 
principais atividades desenvolvidas pelo 
Comité (reuniões 	eventos, encontros, 
noticias a respeito da atuação do 
Comitê, deliberações. moções, etc) 

E / Comitê 

111.2 Plano 	de 	Comunicação 
(aprovação /revisão) 

Plano de 	Comunicação, 	elaborado 
para o Comitê de acordo com os suas 
necessidades 	e 	peculiaridades, 
aprovado 	e 	vigente. 	(o 	Plano 	de 
Comunicação deverá ser revisado ou 
validado a cada ciclo) 

Deliberação ou ata -que evidentie a 
aproVação (ou revisão, ou Validação 
anual) do Plano de Comunicação pelo 
Comité 

EE [Comitê 

111.3 Implementação do Plano de 
Comunicação 

Ações 	previstas 	no 	Plana 	de 
Comunicação 	encontram-se' 	em 
implementação Conforme cronograma 
(indicar d'h de atendimento) 

Inserção, 	no 	Relatório 	Anual 	de 
Atividades do 	Comité 	devidamente, 
aprovado, de informações acerca do 
grau de implementação do Plano de 
Comunicação. 

E / Comité 
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Quadro 1.3.2. Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição para o Componente III 

Indicador 

Metas requeridos conforme Nível 
de Irriplementação 

Aferição em cada Ciclo, a partir dó 
Nível Característico Inicial indicado 

Condições de Exigibilidade e Critérios de 
Aferição 

Nu i N2i N3i N4i N5i  Ano 
O 

Ano 
1 

Ano 
2 

Ano 
3 

Ano 
4 

Ano 
S 

111.1 

Sitio 	eretrônico 
ou 	página 

rede social 

O O O pública 	em inicial 
O N2 NI NI NB N1 

Obrigatória / aferida em todos os ciclos (a 
partir do Ano 2, para Comitê de condição , 

. NI") / admite cumprimento parcial 
(indicar % de atendimento) 

111.2 

Plano 	de 
Comunicação 
(aprOVOção/reV 
isão) 

O O O N2 Ni NI NI 
Obrigatória / aferida anualmente a partir 
do Ano 2 la partir do Ano 3, para Comité 
de condição inicial "Nl") 

111.3 
rmplemenlaçã 
o do Plano de 
Comunicação 

'O O O N3 NI NI NI 

Obrigatória / aferida anualmente a partir 
do Ano 2 (a partir do Ano 3, para Comité 
de condição inicial "NI" ou "N12") / admite 
cumprimento 	parcial 	(indicar 	% 	de 
atendimento) 

Obs. - "O" tepresenkt onde conste, 	brigatoriedocle deste.  indicador poro o Nível de Implementação correspondente. 

e 
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Quadro 1.4.1. Indicadores, tvietas, Reaultitos de Certificação e Responsáveis, para o Componente IV 

Indicador Descrição da Meta Requiiitos para certificação do cumprimento Responsável 
primário 

IV.) 

Conhecimento 
CIOS 	Membros 
(entidades 	e 
representantes) 

Manutenção de base de dados e informações 
atualizada, 	contendo 	a 	composição 	do 
Carnitê, 	entidades 	e 	membros. -titulares e 
suplentes, 	mandatos, 	endereços, 	slistys de 
copacitação, 	dentre 	outras 	informações. 
Conforme padrão definido pela ANA 

Inserção; em plataforma compUtOcioncil Et set 
disponibilizada 	pelo 	ANA. 	dos 	dado' 	e 
inforrriações relacioncidat cárn o conhecimento' 
clos I Membros do comité. 

Comitê 

1V-.2 Conhecimento 
do Mi:poção 

Manutenção de base de dados e informações 
atualizada, contendo o registro da atuação do . Comitê 	(convocatórios., 	atas. 	resOluçõeS, 
moções, relatórios de atividades), conforme 
padrão definido pelo ANA 

Insercão erri plataforma computacional. a -ser . 	• 	. 	2. ' 	• 

	

disponibilizada 	pela 	ANA, 	dos 	dados 	e . 
informações reloicionadas P3rfl.  Cl ohnicao da - comitê. 

Comitê  

IV.3 Conhecimento. 
dos Inttrumeritõs 

Manutenção 	do 	base 	de 	conhecimento 
atualizada, 	considerando 	o 	status 	da 
irtiolerrientciçõo e ao menos os conteúdos 
afetos 	aos 	instrumentos 	de 	gestão 	sob 
govemabilidode 	do 	Comitê 	(Plano. 
EriqUadraTêtlió. Clábidneel) 

Inserção, em plafaforrno coMpufacionai a se? 
disponibilizada 	péla ANA. 	do 	51°1(.8 é 	dos 
conteUdos 	afetos 	aos 	instrumentos 	sob 
governabilidade 	do 	comitê, 	(Plano, 
Enquadramento, Cobrança), 

Comité 

14 

PONIRMO.ti035P2019/ANA--pRocomiTtls_ 



-'"+- ANA 
NOA NAGIGAAt PE AGUAS 

Quadre 1.4.2. Condições de Exigibifidade e Critérios de Aferição para o Componente IV 

Indictidõr 

Metas requeridas conforme Nível 
de Implementação 

Aferição' 	em 	cada 	eido, 	a 	partir de 	Nível 
Característico Inicial indicado 

Condições de Exigibilidade e 
Critérios de Aferição 

N1 i N2i Ni 1441 N5i Ano O Ano I Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

1V.1 

Conhecimento 
dos. 	membras 
(entidades 	e 
representantes) 

O O O O N2 NI N1 NI NI  

Obrigatória 	/ 	aferida 	em 
todos os ciclos to partir do 
Ano 	2, 	para 	Comité 	de 
Condição inicial "NI") 

iv 2  
• 

Conhecimento 
do AtupçãO .0 .0 0 N2 N1 NI NI NI 

Obrigatória 	/ 	aferida 	em 
todos os ciclos (a partir do 
Ano 	2. 	para 	Comitê 	de 
ctindição inicial "NI") 

IV...3 
Conhecimento 
dos 
ínstruMentos 

O 0 O N3: N2 N1 t•I I' N.1  

Obrigatório 	/ 	aferida 	em 
todos os ciclos (a partir do 
Ano 	2, 	para 	COmité 	de 
condição inicial "N I" du "N2" 

Obs. - "O' represento, ohdé Conste, obrigatoriedade desse indicador para o Nível de 'Implementação  correspondente. 
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Quadro 15.1. Indicadores. Metas, Requisitos de Certificação e Responsáveis. para o Componente V 

Indicador Descrição da Meta Requisitos para certificação do cumprimento Responsável 
primário 

TDR poro Plano 
Aprovação de TOR pata elaboração de Piemo e/ou Inserção, em plataforma computacional o ser disponibilizado 

V,1 e/ou 
Enquadramento Enquadramento pela ANA. da minuta coniolidada de TDR para elaboração de 

Plano e/ou Enquadramento, aprovado pelo Comitê 
EE / Comitê 

Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica inse'rção. em 'plataforma coMputacional a ser efitponibilizada 
pelo ANA, de Nino de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica. V.2 Plano Aprovado aprovado pelo Comité, em conformidade com os 

normativos estaduais pertinentes elaborada em conformidocie com os nottnativos vigentes e 
aprovodo pelo Comité. 

H / Comité 

I.  V.3 Enquadramento 
• 

PropoStci de Enquadramento dos corpos d'água 
i 

	

provada 	p ê, 	nc 	pe: 	e 

	

aprovada 	Comit 	luindo 	plana 	d 
efetivação., em conformidade com os normativos 
estaduais pertinentes, 

Inserção, em plataforma computacional a ser disponlbitizoda 
pela 	, e 	a e Enquadramento e respeivo pno ANA d ~t d 	 ct 	la 
de 	efetivação, 	elaborados 	em confortnidade 	com 	oi 
normativos vigentes e aprovados pelo Comité. 

EE / Comitê  

Estudos para Elaboração de estudos para implementação da 

Inserção, em plataforma computacional ef ser disponiloirocida 
pela ANA. de estudos para implementação da cobrança na-
bacia, com conteúdo mínimo que permita subsidiar a eventual 

V.4 implementação 
de Cobrança 

cobrança na bacia hidrográfica, em conformidade 
com os normativos estaduais pertinentes. 

aprovação da. implementação pelo comitê (mecanismos. 
valores, potencial de arrecadação, impacto sobre usuários. 
Modelo de agencia, etc.), aprovado pelo Comitê, em 
conformidade Com os normativos vigentes. 

EE / Comitê 

V.5 Aprovação de 
Cobrança 

Cobrança aprovada na bacia hidrográfica, em 
conformidade 	com 	ás 	norinativos 	estaduais 
pertinentes. 

Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada 
pela ANA, dos documentos (deliberações de mecanismos. 
valorek, agência etc.) que configurem a completa e efetiva. 
o-provação da cobrorço pelo Comitê, em conformidade com 
os normativos Vigentes. 

EE /'Comité 

a 
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Quadro 1.5.1. Indicadores, Melas, Requisitos de Certificação eReSponsáveis. poro o Componente V (continuação) 

Indicador Descrição do Meta Requisitos paia certificação do cumarimento Responsável 
Primário 

"' 
Revisão 	do 
Plano 

ky 
 ReQigião de Plario elaborodo e aprevada pelo Comitê. ' 	 . em jecenforrnido:de 	tarn 	os 	norrhativos estaduais 

perlinenles. 

Inserção, em plataforma computacional o ser disponibifizada 
pelo ANA. de REVISÃO do Plano de Recursos Nidricos do . 	.. 	. 	. 	. 	. 	. 	, 	. 	. 	, 	_ bacia hidrográfico, elaborado em conformidade com os 
normativos vigenteS e aprovado pelo Comité. 

EE / Comitê 

V.7 Rev
isão 	do 

Enquadramento-  

Revisão de Proposta d ê Enquadramento dos coro  
6690 elaborado e Oprcivada pelo Comitê, incluindo 
plano de efetivação. em conformidade coai os 
normativos estaduais pertinentes. 

Inserção, em plataforma compulocional o ser disponibilizado 
pela ANA, de REVISÃO de Proposta de Enquadramento e 
respectivo 	plano 	de 	efetivação. 	elabárados 	em 
confiamiidade corri os normativos- vigentes e aprovadós pelo 
Comité. 

EE / Comitê 

V.8  ti 
"" Cobrança  

Revisão 	da Revisão de ?mecanismos efou valores de cobrança 
aprovado pelo Comitê, em conformidade com os 
normativos estaduais pertinentes. 

Insèrção, em plataforma cornputacionol o ser disponibifizado 
pela ANA. dos documentos (deliberações de mecanismos. 
valores, agencio. etc). que configurem a completa e eféliva 
aprovação da revisão do cobrança pelo Comitê, em 
conformidade com os normativos vigentes. 

EE / Comitê 

V.9 Indicador 
Aditio nál 1 

Açõês definiclat peto Corbite, na âmbito de Sticit compelênCios. que não tenham sido, contempladas nos demais 
indicadores, e que' possam ter o sOu turnprirheato aférido e tOrtificado pelo Conselho Estadual. Ex.: açãès de caráter 
?político-institucional empreendida pelo Comité em favor do lrhplernerttação da gettão, articulação dam' °Litros 
comitês em bacias compartilhadas, educação ambiental com ênfase em recurstiS hidricOS. tág000 negociada. 
iMplernenfoção de comissões de açudes. pactuctção de condições de entrega emexutórios, prioridades de outorgo, 
áreas sujeitas o 'restrição deusa laçara especial de Mobilização. apoio á realização de campanhas. efc. <Descrever 
sUstintOMente o coso concreto, indicando a forma aue o cumprimento será aferido pelo ConSelho Estadual> 

EE / Comitê 

IndicadorWH)  
Adicional 

Ações definidos pelo Comité. no âmbito de suas,  competências. 
indicadorés, e ciiie possarà ter o seu .cumprírnento aferido 

que não 'tenham sido contemplados nos demais 
e certificado pelo Conselho Estadual. Ex.: ações de caráter 

dá implementação da gestão, articulação com outros 
com ênfase ém seCursos hidricoi. alocação negociada, 

condições de enteégcf em .eXutc5rios. prioridades de outorga. 
apoio a realização de companhos, etc. <DescreVer 

o cumprimentoserá aferido pelo Conselho Estadual> 

EE / Comitê 
politico-ingitudonal empreendido pêlo CoMitê ern favor 
comitês em &atlas dornpartilhadcrs, educação ambientot 
implementação decornissões de-  açudes, pattUação.de  
áreas sujeitara restrição:de uso, ação especial de mobilização, 
susdinlcitnerrle á caso concreto, incficandoo formo que 

..... 
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Quadro 1.5.2. Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição para o Componente V 

Indicador 

_ 
Metas requerida 	conforme 
Nível de Implementação 

Aferição em cada Ciclo, a partir do Nível 
Característico Inicial Indicado 

Condições de Exigiblfictode e Critérios de Aferição 

NU N2i N3i N4i N5i Ano 
O 

Ano 
1 

Ano 
2 

Ano 
3 

Ano 
4 

Ano 
5 

V.1 
TDR poro Plano 

e 
Enquadramento 

O O O 

A 	definir 	conforme 	nepociaçoo, 
previamente à assinatura de contrato: 
observadas as condições de exigibilidade 
e os critérios de afeição 

Obrigatório para cor/Inês sem Plano vigente / aferição NO 
ciclo negociado e. subsequentes (Negociado até Ano 3, 
para Comitê com nivel inicial "NI": Até Ano 2. para os 
demais. Negociável em qualquer ciclo, paro planos com 
vigência por expirar no horizonte do Programa). (TDR já 
elaborado deverá sér comprovado conforme IV.3). 

V.2 Plano Aprovado o  ,..„ 
N.'  

A 	definir 	conforme 	negociação, 
previamente à assinatura de contrato, 
observadas os condições de exigibilidade 
e os Critérios de aferição 

Obrigatória para Comitê sem Plano vigente ,"aferição NO 
ciclo negociado e subsequentes (Até Ano 5, para Comitê 
com Início "Ni": Até Ano 4. pato os demais. (Piano vigente 
deverá ser comprovado conforme IV3). 

V.3 Enquadramento O 

A 	definir 	conforme 	negociação, 
previamente .à assinatura de contrato. 
observadas os concliçães de exigibilidade 
e oscritérios de aferição 

Obrigatória para Comitê com Nível Inicial a partir de "N3". 
em bacio compartilhada, sem Enquadramento. vigente / 
aferição 	NO 	ciclo 	negociado 	e 	subsequentes. 
(Enquadramento 	vigente 	deverá 	ser 	comprovado 
conforme IV.3). 

V.4 
Estudos para 

implementação 
de Cobrança 

o  o  
A 	definir 	conforme 	negociação. 
previamente (5 assinatura de contrato, 
observadas as condições de exigibilidade 
e os critérios de aferição 

Obrigatória para comitês sém cobrança implementada/ 
aferição NO ciclo negociado (até Ano 4. para comitês em 
bacio compartilhada) 	e subsequentes. . 	(Estudos de 
Cobrança 	já 	realizados 	deverão 	ser 	comprovados 
conforme IV.3). 

V.5 Aprovação de 
Cobrança 

0. 
A 	definir 	conforme 	negociação, 
previamente à assinatura de contrato, 
observadas as condições de exigibigdode 
e os critérios de aferição 

Obrigatória para comitês com Nivel Inicial a partir de "143". 
em bacia compartilhada, sem cobrança implementado / 
aferição NO ciclo negociado e subsequentes. (Cobrança 
implementado deverá ser comprovada conforme IV.3). 



1̂3 /4-2 A N A 
AGO4CiA NAciónra or ÁGUAS 

Oucidrb 1.3:2. COridiçõeS de algibilidoclé e Critérios de Aferição paro o Componente V (continuação) 

Indicador 

Metas requerida 	con orne 
Nível de Iniplementaçôo 

Aferição em cadd 'Ciclo, O partir do Nível 
Caracteristico Inicial indicado 

!Condições de Exigibilidade .e Critérios de Aferição 
• 

Nli 2i nii -N4i NYS Me 
O 

Mo 
1 

Aná 
2 

Ano 
3 

Aná 
4 

Ano 
5, 

Vi Reviste CO 
Siam 

A 	definir 	conforme 	negociação, 
prevlarciente a oss notura de 'contrato, 
obseniadcis ás condições de Oigibifidade 
e' os CriterieS de oferiçãO 

}to tbrigoteria, excele em cOsb dê .PlonO tom vigençie 
porexpirar no horizonte do Programo, OU Piemo reduerendo 
adequação / pode ser atada em substituição O V.2 / 
aferição NO ciclo negociado 

V.7 .Revisão do 
,Enquadtarnento 

A, 	definir 	conforme 	negócitição,. 
previamente à assinatura . de contrata 
observadas as condiçõei de exigibilidade 
e os critérios de afeikeo 

Não obrigotaria, exceto em caso de Enquadramento com 
viger-iole per expirar no horizonte 	do 	Programa. 	ou 
reqUerenele adequação / 	pode 	ser 	adotado 	em 
'substituição à V3 / afericãe NO Otto begeCiadó 

Revisão do 
Cobrança 

, 

VS 
 A 	'definir 	conforme 	-negociação. 

previamente x5 assinatura de contrato. 
observadas ás centees de exigibilidade 
e bs ergerios de aferição 

Não obrigatória ) pode ser adotado.em-subStitdicZot VÁS 
e/ou V.5 /aferição NO ciclo negociado 

V» I 	or ndicad 
Aditionel I 

A 	definir 	b'onterine 	negodiação. 
previarnente ó (*Matuto cie contrato, 
obsekmdas as :condições de exipibificidde 
e os critérios de'aferição 

,,,, ebrigelõrici / aferição nos ciclos que forem negociados ''"° 

V.:1á 'indicador 
Adicional 2 

,....... 

A 	-definir 	conforme 	negociação. 
prOiainente á ossinoturo de controlo, 
ebserVadas Os Condições de eidgibilidácte• 
e os Criféries cietteriçao 

Môo obrigat6ria icftericáo nos cicios ave ferem negociedes 

- 	represen a, pn e cons e. oortgar.oflecade Cesse indicador poro Nível dê mp einentecãe Correspondente. 
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Quadro 1.6.1, Indicadores, Metas, Requisitos de Certificação e Responsáveis, po o o Cemponente VI 

Indicador Descrição do Meta Requisitos para certificação do cumPrimentb Responsável 
Orillláfi0 

• 
VI.1 

• 

Ações conjuntos dê 
Acompanhamento e 
Avaliaçõo 

Aterid.er ás convocoções ou solicitações do Conselho 
Estadual, 00 tárgbo / Entidade Estadual ou da ANA.. 
indiedndo representantes para pa?ticipár das atividades 
de 'acompanhamento e civallação do impfetnentação 
do PROCOMITES 

Atos. 	Relatórios 	-e 	demais- 	dotumentações 
resultantes das -atividades de acompanhamento 
desenvolvidos. 

ch.rnm  
- 	• 	• 	- CERH e EE 

VI.2 
AVórioçõ0 	do 
efetividade 	do 
programo

ações 

Responder questionário ou outro documento formulado. 
peks AN A. ou ainda participar de atividade-proposto pelo 
ANA. Como subsicii0 para Ovoliação do efetividocfe dos 

do Prograrria 

- 	 .. . 	. 
	documentações Alas. 	Relatonos 	e 	'demais 

- 	• 	 ' 	- 	- 	• 	. resultantes das. atividades de acomponharneato 
desenvolvidas. 

Cornitê. 
..cERH.e -E.E. 

V13 Auto 	entonação 	do;  Comitê 

Responder questionário ou outro documento fgenulado 
pelo ANA. ou ainda participar de atividade proposto pela' - 	 - )NrioN. corno Subsidio para avaliação do atuação do 
comitê no -âmbito chi Sitiem° Estadual de Recursos 
Hidritos 	. 

Ateis, 	Relatórios 	.0 	detripi 	;docUrrientações . 
resultantes; dos ;atividades-  de ocornpahhornento. 
desenvolvidas.. 

Comitê,  

W4 

Atomponhornento 
do PROCOMETÉS Pelo 
Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos. 

Acompanhar o 	processo 	de 	implementação 	do. 
Programo em cada comité. mediante a constituição de 
Grupo de Trabalha. Câmara Técnica Temporária ou outro. - 
Instancio especifico no âmbito do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos. 

Grupo de Trabalho. Câmara Técnico ou outra 
instontla especifico réguldmente constituída e em.  
funcionómentó; 	dom 	Ottlbuições 	de 
acompanhamento 	do 	iMplernentOção 	do 
Programa e de orientação co Conselho, em subsidio' 
oo processo. de certificação do cumprimento das 
metas. 

CERH 

VIS 

Certificiação 	das' 
metds peia Conselho 
Estadual de Recursos 
Htdricos 

MOICit da comité aferidos e certificadas pelo Conselho 
Estadual de Recursos Hidricot 

Certificação, Pelo Conselho Estadual de Recursos 
Hidricot do Otractro Individual dó Indicadores e 
Metas do comité, lendo torna subsidlOs.s5 Relatório 
Anual de AtiVidades consOlidado.  pelo &pão' / 
entidade estadual. e o Parecer do instância previOa 
no indicador VI.4. 

CERH 

--7,. 

> co ') 

.7,

c' 20 

cornR4tO re 026/26W/ANA ,IiROCOmiTÉS 

ric. 
e, 
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Quadro 1.6.2.Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição Para o Componente VI. 

Indicador 

Melai requeridas conforme Nivel de 
Implementação 

Aferição em cada Ciclo, a partir do Nível 
Característico Inicial indicado Condições 	 de 

Exigibilidade e Critérios de 
Aferição NI i N2i Nai N4i N5i Ano O Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

VI.1 
Açoes conluntaS de 
AcoMpanharnento e 
Airaliação 

O O O O NI Ni NI NI Ni Obrigatória / aferida em 
todos os ciclos 

VI.2 
Avaliaç;ão 	da 
efetividade 	do 
programa 

O O O O SI NI NI NI NI Obrigatória / aferida em 
todos os ciclos 

Vli Auto 	avaliação do 
Comité OO O O N2 NU NiSi todos 

Ni 

Obrigatória / aferida em 
os Ciclos Ia Partir do 

Ano 2, para Comité de 
condição inicial "r411 

VIA 

Acorripanhatnento 
do PROCOMITES pelo 
Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos 

O O 45 O NI NI NI NI NI Obrigatória / aferido em 
todos os ciclos 

V . 
I 5  

Certificação 	das 
Metas pelo Conselhd 
Estadual dê Recursõs 
Hídricos 

O 

. 	. 

O•O 

. 	. 	. . 	. 

O 

, 	.. 

NI NI NI NI f41 Obrigatória / aferida em 
todos os cicibs 

- 	 nga one a e esse n co or para o ve e Implementação correspondente. 
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ANEXO 11.1: QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA O ANO 1 
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ANEXO 112: QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA O AN2 2 
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ANEXO 11.3: QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA O ANO 3 
1.• ••••••• ••••.• 	 •• nen an••••••••• 

atal*CLULDION 	 - "4,fe..•`'...:”, NICCZOOM MAS 11~bial.à,„114LÀ'a s, 	t ,•-::,. 	. 	t... c"....r, •,!•-te, 	>t, 	-;r; e, ••• J-.-% 	 Sue 	' 	;*. 	i•••••• .: 't 	l'.•ikal 
1-Si ii. 	' ;•• r'. •._-_. 	i 	**...t.0 ESTAM dele Peami .•-ie• 	1*.t.4.• tsc..-,:.144.:...-4 	...< 	••• .Aer.:- ,..., 	. 	;,¡•-•[ L; 	'..~..tért•eiL zt.--',......,...; -: e ...-... 	.:“.-17 4,  • 

;&a.?---•-4, ''': --co..-̀,  ERTIOAIX ~Ma ~e *à NO *N*".•*ti'st• ai..,* 2.ii-siir: t 	:1;7-.'Ir *'tiltna 1: 	̀..: -- : .. 	t. , 	rs., À. t,- : , 	..., 

	

, _ 	' - 	CS"? 0,  
MO ,  • ,.. .t.IN 	• .ti 	"ril• . 	'..- 	• • 	'-.1. ar , 1•••••••.~.~ 	 

	

„má 	a/ 

	

c..... 	.....• 
p. t. 

i 
.c.-~" 

E 
.. cs... 

E 
• .....~. 	•••••••••••••••• . 	imo 

1 c*"••• 1 
~asa 

I e 	 se est. 
1 	0••••••14.....*•••••,....1•••• 

te.t.................. 
na. •• „...„ ...••••••,•.• 

á 	1 
. 	5 
• 

. 

• 

• 
a 	  

. 

. 

• 

	

 	ik 

j. 	• 	• 	• 

/* 	• 	• 

.1 	• 	• 	• 
ii 	• 	• 	• 

n 	• 	• 13 

• 

a 	• 	. 
n 	• 	• 	• 

• 

n 	t 	. 	. 	. 	. 	. 
n 	• 	• 	r 	 . 	• 

3 	• 

• 

at 
ri 	  

/1 	  

	

 	os 
• 

3. 

••••••••••• 

tini •••••••• 

II ••••••.••• 

6 

• 	• 

• 	• 

• 	• 

• 	• 

••••••••••11e. 	  

• .• 
. 

• 	• • 	' 	#9 	' 

• 	II 	• 	X 

• 	• 	• 

• - 	• 	.• 

• 

, 
em, 

kr  - 
.:* sio 

24 

CONtRATO Nt Cit6r2019/ANA - PROCONffe 

axat' 



*ANA 
AGENCIA NACIONALDE ÁGuAS 

ANEXO 11.4: QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA O ANO 4 
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ANEXO 11.5: QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA O ANOS 
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Quadro HO. Componentes, Indicadores e Pesos Correspondentes 

Componentes./ indicadores 
Pesos 

conforme 
Indicador.  

VesOi Makints e 
Mínimos, confOrme 

componente . 

1 Pundonomento 

1.1 Aprovação do Quadro,de IndicCidores e Metas - 

ido -25 
Recomendado =20: 

f.2 Instrumento formal de criação 

1.3 Regimento Inferno 0.10 
1.4, mandatos e processos eleitorais 0,10 

1.5 Reuniões ordinárias 0.10 

1.6 Quorum 0.20 
1.7 Conformidade Documental 0.10 

1.8 Plano de TrabdIhkie Relatório de Atividades 0:20 
1.9 Apoio técnico e logístico 0.20 
II Cal:recitação 

11.1 Capocitação de membros novos 0:33 
10- 25 

Reaotnendaao= 15 
112 Plano de Copocitoção.(oproyação/revisão) 0,33 

11.3 .Implementação e Monitoramento do Plana detapocitação 0.33 

111 Comunicação 

111.1 Sitia eletrônico ou página púbiiáo em rede sodial 0,33 
10 - 25 

Recomendado = 15 
111.2 Plano de Comunicação (aprovação/revisão) 0.33 

, 	111.3 implementação do Plano dó Comunicação 0,33. 

IV Cadastro Nacional de Instâncias Colegiadas do SINGREM 

IV.I Canhecimen'tadáS niernbros (entidades e representantes) 0.33 
1.5 - 2 

Recomendada= '15 
1V.2 Conhecimento da Atuação ti.à3 

IV.3 Conhecimento dol'Instrumentos 0.33. 
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ANEXO III: AFERICÃO DO ALCANCE DAS METAS E CÁLCULO DOS REPASSES 

111.1 : Componentes, Indicadores e Pesos Considerados 

Para fins de aferição e mensuração do grau de alcance das metaS, por comitê e por estado, 
serão considerados pesos atribuídos o cada componente, e pesos atribuídos a cada indicador. 

Os pesos (atribuídos a cada indicador são predefinidos, enquanto que os pesos atribuidos a cada 
componente são definidos pelos comitês individualmente, durante o processo de negociação 
das metas, desde que mantidos dentro das faixas estabelecidos, conforme Quadro MI 

111.2: Cálculo dos Montantes Anuais a Serem Repassados 

O primeiro repasse, condicionado ao processo de negociação e aprovação dos indicadores e 
metas que comporão o contrato, será no valor integral contratado, calculado na forme,' do 
Anexo 11 da Resolução ANA n° 1.190. de 3 -de outubro de 201 6. 

Para o cálculo dos montantes anuais subsequentes a serem repassados aos estados. em função 
do grau de cumprimento das metas estabelecidos em contrato, serão considerados: 

A aferição - e cdnsequente certificação-- pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
do grau de alcance das metas pelos comitês individualmente, no ano correspondente. 

O cálculo do escore individual de cada comitê, considerando os pesos definidos 
conforme a Quadro 111.1. 

O cálculo do escore global obtido pelo estado, no ano correspondente, considerando a 
média aritmética dos escores individuais atribuídos a cada comitê. 

A verificação da faixa em que se enquadra o escore global obtido pelo estado, no ano 
correspondente, conforme os critérios do Quadro 111.2. 
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Côn\ØôAeót.es./.Indicadores 
fies& 

conforme.  
indicador 

Pesos Máxints e 
Mínimos. conforme 

componente 
V Instrumentos 

V.1 TDR para Plano e Enquadramento 0,05 

20-30 
Recomendado = 25 

V.2 Plano Aprovado 0.20 
V.3 Enquadramento 0,35 
VÁ EStudos para implementação de Cobrançci 0,05 
V.5 Aprovaçbo de Cobrança 0,35 
V.6 Revisão do. Plano 0,20 (11 
V.7 Revisão do Enquadramento 0.35 (1) 
V.8 Revitão da Cobrança 0,35 til 
)1.9 Indicador Adicional 1 ta ser estabelecido-eis negotiõçõb com o comité) 0,109) 
V.10 Indicador Adicional 2 (a ser estabelecido em negociação com o comite) 0.10 ffi 

VI Aconspanhamento e AvaliaçãO 
VIA Ações conjuntas de.Acompanhomento e Avaliação 0,20 

5 - 10 
Recomendado = lo 

V1.2 6vo1ioçOo da pfetiViOddé do programa ais 
vp Autoovatiaçõo do Comitê 0,15 
VI.4 Acompanhamento pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos 0.25 
V1,5 Certificação dos Metas pelo Conselho Estadual de Rec. Hídricos 0,25 

TOTAL 100 
(;). Não obriootórtos.Coso adotados, V.6.:V.7 ou V.8: substituirão V.2. V:3 ou V,5;fespettivbmente. 

(2) Não obeigatórlos. Érn caso de adoção dos indicadores V.9 e/ou ViO, seus pesos seroo praporcionblrneríte subtraídos dos derriais indica-darei da 
componente. 
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Quadro111.2. Critério de Cédell10 dos Repasses Anuais, Conforme Grau de Alcance das Metas 
pelo Estado 

Percentual de Alcance das Metas Anuais 
(Escore médio do estado) 

Percentual a ser 
repassado 

P 5  90% 100% 

80% < P <=90% 90% 

70% < P <= 80% 80% 

60% < P <= 70% 70% 

50%<= P <=60% 60% 

P c50% 

1 

(3- 
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ANEXO IV: TERMOS DE ADESÃO AO PROCOMITES,•FIRMADOS PELOS COMITÉS ADERENTES 

OS rètrrflÀ• dê Adesão :firmados pelos Cornites :aderentes 'ehcontrOmse ro sistetná de 
documentação do ANA oriegis co Processo Administrativo ANA ri-°. 02501.000060/2018' 
(Doc. Próton' h° 087851/2017) 

ANEXO V: DECRETO DE ADESÃO DO DISTRITO FEDERAI. AO  PROCOAAITES' 

O Decreto de Adesão do governo do Distrito Federal aderindo co Procomites encontra-se 
no sistema dê docurnentoçãO da ANei,  anexo do processo h°  02501.000060/2018 (DOcr 
Próton ri 087851/2017) 
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