
Implementar a política  e os instrumentos de regulação e gestão de recursos hídricos, com vistas a 
proporcionar os usos múltiplos da água de forma sustentável

Peso da 
Meta (0 a 

100)

Grau de 
Alcance 

(%)
(0 a 100)

Promover a elaboração de Planos, Estudos, Diagnósticos, Prognósticos, informações hidrológicas, bem como a proposta 
de enquadramento de corpos d'água para subsidiar a gestão de recursos hídricos

10,00

Coordenar a elaboração de 02 estudos de planejamento, com vistas à integração do planejamento de recursos hídricos 
com planos setoriais

20,00 0,00

Coordenar a elaboração de 03 estudos de balanço hídrico (quali-quantitativo) em bacias críticas: áreas de especial 
interesse para gestão e semiárido

20,00 0,00

Coordenar a elaboração de planos de recursos hídricos e estudos de enquadramento em 03 bacias hidrográficas 
(Paranapanema, Grande e Paraguai) e elaborar proposta de implementação

25,00 0,00

Elaborar o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos (Informe 2015) e promover integração ao Portal do SNIRH 15,00 0,00

Organizar bases de dados para balanço hídrico de referência e subsídio a implementação dos instrumentos de gestão de 
recursos hídricos

20,00 0,00

Implementar o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hìdricos - SNIRH 10,00

Desenvolver e implantar o novo Módulo de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (DIGICOB 2.0) do SNIRH,  em 
ambiente de homologação.

60,00 0,00

Implantar processos de Governança de TI dos Sistemas e Infraestrutura de TI: 1) Gestão da Mudanças. 40,00 0,00

Fiscalizar o uso dos recursos hídricos e a concessão de serviços públicos sob responsabilidade da ANA e gerenciar o 
cadastro nacional de usuários de água

10,00

Avaliar a execução do PAF 2014 e elaborar o PAF 2015 20,00 0,00

Avaliar a execução do PAF 2014 e propor ajustes e detalhamento do PAF 2015 20,00 0,00

Padronizar o procedimento de identificação de Infraestruturas a jusante de barragem e aplica-los na área piloto da Bacia 
Hidrográfica do Rio Piranha/Açu, no Trecho entre a Barragem Coremas-Mãe D'Água até a Foz

20,00 0,00

Promover ações com vistas a estimular a regularização dos usuários do setor de saneamento, a partir da consolidação e 
ampliação da representatividade dos cadastros dos usuários de recursos hídricos em corpo hídrico de domínio da União.

20,00 0,00

Realizar levantamento dos usuários cadastrados no CNARH, com interferências em espelhos d'água de domínio da 
União localizados na bacia hidrográfica do rio Grande

20,00 0,00

Regular e outorgar o direto de uso de recursos hídricos em corpos d'água de domínio da união 10,00

Análise de DRDH/Outorga de aproveitamentos hidrelétricos 25,00 0,00

Manual do empreendedor de barragens. 25,00 0,00

Proposição de normas para a automação do processo de outorga. 25,00 0,00

Proposta de metodologia de alocação negociada de água em açudes isolados 25,00 0,00

Promover a prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos e Monitorar a condição de operação dos reservatórios. 10,00

Atualizar e migrar de escala, de ao milionésimo para uma de melhor detalhe (multiescalar),os dados do Atlas de 
Vulnerabilidade a Inundações para as Bacias Hidrográficas dos Rios Doce, Paraíba do Sul e PCJ.

20,00 0,00

Desenvolver banco de dados contendo condicionantes operativas hidráulicas para os reservatórios dos aproveitamentos 
hidrelétricos integrantes do Sistema Interligado Nacional – SIN. O banco de dados consistirá em um sistema que 
permitirá que o usuário obtenha, para cada um dos reservatórios, a descrição de cada restrição e sua respectiva fonte.

20,00 0,00

Elaborar diagnóstico de 13 salas de situação que entraram em operação até setembro de 2014, bem como classificar 
todas as salas visitadas até então (25), em função da infraestrutura física e do corpo técnico alocado.

30,00 0,00

Elaborar Relatório Técnico contendo análise dos produtos: “relatório final – Parte 1 – Controle de Cheias e Inundações”, 
elaborado pelo consultor contratado pela ANA por meio do Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/12/003; e “relatório 
técnico com análise do Arcabouço Legal e Institucional Brasileiro, recomendações e diretrizes para o desenvolvimento de 
uma política regulatória brasileira para Planos de Controle de Cheias” (documento USACE 2.1). O relatório visa a analisar 
os referidos produtos para estabelecer uma base que permita compreender e difundir o processo de gestão do risco à 
inundação em termos legais e institucionais no País.

15,00 0,00

Realizar a revisão dos estudos de vazão regularizada do Sistema Hidráulico do Rio Paraíba do Sul, incorporando dados 
do ano hidrológico 2013-2014.

15,00 0,00

Administrar a operação e a modernização da rede e promover a disponibilização de dados hidrometeorológicos. 10,00

Acompanhar a instalação de estações hidrometeorológicas: modernização da rede e sistema de monitoramento de secas 
em reservatórios estaduais.

10,00 0,00

Avaliar as instalações da rede de monitoramento implementada pelo setor elétrico referentes a 50 usinas hidrelétricas em 
atendimento à Resolução ANA-ANEEL n. 3/2010.

10,00 0,00

Definir as relações cota-descarga (curvas-chave) de 150 estações telemétricas da ANA referentes ao ano de 2015. 8,00 0,00

Desenvolver sistema para gerenciamento de dados hidrológicos recebidos via SMS (Short Message Service) visando 
permitir o recebimento, tratamento, gerenciamento e disponibilização de dados de cota provenientes de rios e 
reservatórios localizados no Nordeste Brasileiro e Norte de Minas Gerais.

10,00 0,00

Elaborar "compêndio" de normas, guias, orientações e procedimentos relacionados a práticas hidrometeorológicas para a 
rede pluviométrica e fluviométrica.

15,00 0,00
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Elaborar proposta de implementação do monitoramento integrado e participativo para os países membros da OTCA. 7,00 0,00

Elaborar proposta para dois projetos de cooperação técnica com objetivo de monitoramento de pequenas bacias 
hidrográficas.

5,00 0,00

Realizar a fiscalização da Rede Hidrometeorológica da ANA. 15,00 0,00

Realizar a proposição de dois acordos de cooperação técnica entre ANA e instituições nacionais/internacionais com 
objetivo de integração e modernização de redes hidrometeorológicas.

5,00 0,00

Realizar análise de consistência de dados fluviométricos de 100 estações de monitoramento da ANA, no âmbito de 
contrato de prestação de serviços técnicos.

15,00 0,00

Implementar e aprimorar o sistema de cobrança pelo uso de recursos hídricos. 4,00

Desenvolver e implantar o novo Módulo de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (DIGICOB 2.0) do SNIRH,  em 
ambiente de homologação

50,00 0,00

Em atendimento ao inc.VI do art. 4º da Lei 9984/00, elaborar Nota Técnica para subsidiar a definição, pelo CNRH, dos 
valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, com base nos mecanismos e quantitativos 
sugeridos pelo CEIVAP, na forma do inc.VI do art. 38 da Lei 9433/97

50,00 0,00

Fortalecer o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a integração com os 
principais setores usuários

Peso da 
Meta (0 a 

100)

Grau de 
Alcance 

(%)
(0 a 100)

Fortalecer e capacitar os órgãos gestores do SINGREH e apoiar a criação e instalação de comitês e Agências de Bacias. 8,00

Acompanhar,  apoiar e aferir o alcance das metas pactuadas pelos estados, no âmbito do PROGESTÃO. 25,00 0,00

Acompanhar, apoiar e orientar o funcionamento de 04 Comitês de Bacias Interestaduais instalados que ainda não 
contam como o apoio de Entidades Delegatárias (Grande,  Paranapanema, Piancó-Piranhas-Açu e Verde Grande).

10,00 0,00

Acompanhar, apoiar e orientar o funcionamento dos 05 Comitês de Bacias Interestaduais instalados que já contam com 
Entidades Delegatárias (CEIVAP, PCJ, CBHSF, Doce, Paranaíba)

15,00 0,00

Capacitar 13000 pessoas em cursos a distância 25,00 0,00

Capacitar 600 pessoas em cursos presenciais ou semipresenciais 25,00 0,00

Implementar e gerenciar programas e projetos de fomento ao gerenciamento integrado , bem como  promover a 
conservação, recuperação, o uso racional e a melhoria da qualidade de recursos hídricos.

8,00

Elaborar Termo de Referência para contratação de consultoria técnica especializada para o desenvolvimento de modelo 
para integrar o uso racional de água na agricultura e o reúso agrícola às ações do Programa Produtor de Água.

30,00 0,00

Propor critérios para o ranqueamento de aquíferos prioritários para a realização de avaliações hidrogeológicas. 30,00 0,00

Proposição de adequações na Matriz de Resultados e Monitoramento do Programa INTERÁGUAS e em seus 
indicadores, face ao processo de revisão de Meio Termo do Programa.

30,00 0,00

Relatórios de acompanhamento dos empreendimentos contratados no âmbito do Programa PRODES 10,00 0,00

Fortalecer o processo de governança da Agência Peso da 
Meta (0 a 

100)

Grau de 
Alcance 

(%)
(0 a 100)

Apoiar o processo decisório da Agência, o Planejamento e a Gestão estratégica, a Comunicação e o  Relacionamento  
institucional.

12,00

Revisão e atualização do Manual de Rotinas da Biblioteca em razão do novo software de gestão de Biblioteca (SOPHIA) 
e do Projeto “Papel Zero”. Processo nº 02501.001095/2010-43.

8,00 0,00

Revisão e atualização do Manual de Rotinas da Gerência do Centro de Documentação – CEDOC em razão do Projeto 
“Papel Zero” e dos novos normativos, Manual de Gestão de Documentos e Arquivos Digitais. Processo nº 
02500.002570/2012-61

8,00 0,00

Revisão e atualização do Manual de Rotinas do Arquivo Central em razão do Projeto “Papel Zero” e dos novos 
normativos, Manual de Gestão de Documentos e Arquivos Digitais. Processo nº 02501.000113/2011-51.

8,00 0,00

Unificação e atualização do Manual de Rotinas do Protocolo Geral e Protec em razão do Projeto “Papel Zero” e dos 
novos normativos, Manual de Gestão de Documentos e Arquivos Digitais,  serviço e-cartas da ECT. Processos nº 
02501.001814/2011-15 e Processo nº 02501.001419/2011-24.

8,00 0,00

Alcançar níveis elevados de execução orçamentária. 3,00 0,00

Elaborar o Manual de Gerenciamento de Processos da ANA. 5,00 0,00

Formalizar a Agenda de Projetos e Programas Prioritários da ANA 10,00 0,00

Implementação de ações do Programa GEMS/WATER. 3,00 0,00

Pactuar os indicadores de alcance dos resultados esperados do planejamento estratégico da ANA. 5,00 0,00

Preparação da participação da ANA no 7º Fórum Mundial da Água. 3,00 0,00

Submeter documento de adaptação à mudança do clima a contribuições. 3,00 0,00

Acompanhamento da implementação da agenda internacional da Agência - projetos de cooperação técnica, parcerias 
institucionais e iniciativas de participação internacional.

10,00 0,00

Pactuação das Metas do 5º ciclo de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL - 01/10/2014 a 
30/09/2015

(Em cumprimento ao Decreto nº. 7.133/2010 e à Resolução ANA nº. 725/2011)



Divulgação semanal das atividades do Congresso Nacional via e-mail institucional. 3,00 0,00

Elaboração de projeto para contratação de desenvolvedor de aplicativo web, que ofereça, no site da ANA, de forma 
simples e rápida, as principais informações hidrológicas já disponíveis na Agência.

4,00 0,00

Elaboração do Mapa da Composição do Congresso Nacional para 55ª Legislatura (2015 a 2020). 3,00 0,00

Produção de Termo de Referência para a Contratação de um sistema de produção e gerenciamento de mailing eletrônico 
de contatos estratégicos com os públicos da ANA, para os trabalhos de comunicação com o Singreh, relacionamento 
com a Imprensa e realização de eventos.

4,00 0,00

Projeto de Capacitação em Comunicação para o Singreh. 4,00 0,00

Proposta de contratação de empresa especializada em comunicação digital para apoiar a produção de conteúdo para o 
site institucional e redes sociais da ANA.

4,00 0,00

Aprimorar o gerenciamento administrativo e financeiro e o controle da gestão institucional 8,00

Continuidade da reforma do Bloco "L". 20,00 0,00

Implantar Gestão do Catálogo de Serviços de TI. 20,00 0,00

Realizar contratação de empresa de natureza técnico-especializada para o mapeamento de competência na ANA. 20,00 0,00

Realizar etapas de construção do prédio da ANA. 20,00 0,00

Realizar nova instalação de captação de água pela adutora EPIA e instalação de hidrômetros em todos os Blocos do 
Complexo Administrativo no Setor Policial.

20,00 0,00

Pactuação das Metas do 5º ciclo de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL - 01/10/2014 a 
30/09/2015

(Em cumprimento ao Decreto nº. 7.133/2010 e à Resolução ANA nº. 725/2011)


