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Relatório de Fiscalização do andamento do cumprimento das condicionantes estabelecidas 
na Resolução ANA no 411, de 26/09/2005, e nos compromissos assumidos pelo Estado da 
Paraíba no Termo de Compromisso celebrado entre a União e os Estados beneficiados pelo 
PISF, realizado pela Comissão Especial de Acompanhamento – CEA-PISF 

 

Data: 01/07/09 

 

Local: SECTMA/PB 

 

Participantes: 

Pela ANA:  

• Patrick Thadeu Thomas – Membro da CEA – PISF 

• Leonardo Peres Araujo Piau – Membro da CEA – PISF 

Pela SECTMA/PB 

• Francisco Jacome Sarmento – Secretário 

• Eloizio Henrique Henriques Dantas – Secretário Executivo 

Pela AESA/PB 

• Cybelle Frazão Costa Braga – Diretora-Presidente 

• Laudízio da Silva Diniz – Diretor de Acompanhamento e Controle:  
 

 

1 – ANTECEDENTES 

Em 24 de janeiro de 2005, por meio da Resolução ANA nº 29/05, a Agência Nacional de Águas 

– ANA emitiu a outorga preventiva para o Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 

Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF, estabelecendo como condicionantes à 

emissão da outorga de direito de uso a apresentação de estudos comprovando: 

“............ 

I – a sustentabilidade do arranjo institucional e administrativo, com a definição de 

atribuições e competências para a gestão da transposição; 

II – a viabilidade financeira do empreendimento, em particular a compatibilidade dos 

custos de operação e manutenção com as receitas auferidas na cobrança pelo uso da 

água; e 

III - a viabilidade técnica e operacional do empreendimento considerando as estações de 

bombeamento, os canais, as adutoras e o controle das derivações.” 
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Em julho de 2005, o Ministério da Integração Nacional protocolou, junto à ANA, os pedidos de 

outorga de direito de uso e do Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica – 

CERTOH e apresentou estudo, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, visando atender aos 

requerimentos da outorga preventiva.   

Esse estudo apresentou uma proposta de modelo para gestão integrada das bacias, 

denominado SGIB, definindo atores e respectivas competências. Apresentou também um 

diagnóstico da situação legal e institucional da gestão dos recursos hídricos nos Estados 

beneficiados pelo PISF e uma estimativa de custos de operação e manutenção do 

empreendimento, com suas respectivas possíveis fontes de receitas. 

Tal estudo, apesar de completo e abrangente, e de atender aos condicionantes da outorga 

preventiva, não atendia plenamente aos requerimentos do CERTOH, uma vez que o mesmo 

exigia “a existência de mecanismo institucional que garanta a continuidade da operação da 

obra hídrica”, conforme estabelece o Decreto 4.024 de 21 de novembro de 2001. 

Esse mecanismo institucional concretizou-se por meio do “Termo de Compromisso firmado 

entre a União, por intermédio dos Ministérios da Integração Nacional, de Minas e Energia, do 

Meio Ambiente e da Casa Civil da Presidência da República, e os Estados do Ceará, Paraíba, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, para garantia da operação sustentável do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF”, 

assinado pelos respectivos Excelentíssimos Ministros de Estado e Governadores em 1º de 

setembro de 2005. 

Nesse documento, doravante denominado “Termo de Compromisso”, são atribuídas 

responsabilidades para cada signatário na criação e consolidação do arranjo institucional 

necessário para gestão, de maneira sustentável, do Projeto de Integração do Rio São Francisco.  

Em 26 de setembro de 2005, por meio das Resoluções ANA 411/05 e 412/05, foram expedidos 

a outorga de direito de uso e o CERTOH do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 

Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.  

A Resolução ANA 411/05, que concedeu a outorga ao empreendimento, definiu uma série de 

condicionantes, apresentadas a seguir:  

“..................... 

I – instituição, de acordo com o Termo de Compromisso assinado pelo Governo Federal e 

Estados receptores, do Sistema de Gestão do Projeto de Integração de Bacias, até 31 de 

dezembro de2006; 

II – início da implantação física do empreendimento em até dois anos, contados da data 

de publicação desta Resolução; 

III – início da operação da primeira fase do empreendimento em até seis anos, contados 

da data de publicação desta Resolução; e 
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IV – implantação, até o início da operação da primeira fase do empreendimento, da 

cobrança pelo serviço de adução de água bruta, no âmbito da União e dos Estados 

beneficiados, com valores que cubram os custos de operação e manutenção do 

empreendimento. 

Art 5
o
 O Outorgado deverá implantar e manter em funcionamento equipamentos de 

monitoramento de níveis e vazões, conforme disposto a seguir: 

I – estruturas e equipamentos para monitoramento contínuo de vazões nos seguintes 

pontos de divisa de Estados: 

a) Eixo Leste, na divisa entre Pernambuco e Paraíba; 

b) Eixo Norte, na divisa entre Pernambuco e Ceará; 

c) Eixo Norte, nas divisas entre Ceará e Paraíba; e 

d) Eixo Norte, na divisa entre Paraíba e Rio Grande do Norte; 

II – estruturas e equipamentos para monitoramento contínuo de vazões nos nove portais 

previstos no Eixo Norte e nos quatro portais previstos no Eixo Leste, identificados no 

quadro abaixo: 

................ 

III – equipamentos para monitoramento diário dos níveis de todos os reservatórios 

pertencentes ou alimentados pelas águas advindas dos sistemas de bombeamento; 

IV – equipamentos para monitoramento contínuo da vazão captada pelas duas estações 

de bombeamento a serem implementadas para o abastecimento do Eixo Norte e do Eixo 

Leste; e 

V – estruturas e equipamentos para monitoramento diário dos níveis do Reservatório de 

Sobradinho, localizado no Rio São Francisco.” 

 

Atendendo à condicionante de instituição do Sistema de Gestão de Bacias, em 19 de dezembro 

de 2006 foi publicado o Decreto 5.995, que instituiu o Sistema de Gestão do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco com as Bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional –SGIB.  

Também atendendo à condicionante constante do Art. 4º, inciso II, da Resolução ANA nº 

411/05, as obras foram iniciadas em julho de 2007 pelo Exército Brasileiro. 

Em relação às condicionantes III e IV, início da operação da primeira fase do empreendimento 

e implantação da cobrança pelo serviço de adução de água bruta, o prazo para atendimento 

expira em 26 de setembro de 2011. Por conseguinte, tendo em vista que resta um pouco mais 

de dois anos para o vencimento do prazo estabelecido das referidas condicionantes, bem 

como dos compromissos assumidos pela União e Estados beneficiados pelo PISF para obtenção 
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do CERTOH, e que algumas ações necessárias para o cumprimento destas condicionantes e 

compromissos demandam quantidade de tempo que pode ser superior a este prazo, a ANA 

constituiu uma Comissão Especial de Acompanhamento do PISF, por meio da Portaria nº 97, 

de 30 de abril de 2009. 

 

A metodologia adotada pela CEA foi composta de três etapas: (i) levantamento das 

informações existentes, das condicionantes da Outorga e do CERTOH e as atribuições 

assumidas no Termo de Compromisso, (ii) fiscalizações nos Estados do Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Pernambuco, além do Ministério da Integração Nacional e da Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, com entrevistas com dirigentes locais sobre o estágio de 

atendimento aos condicionantes, (iii) consolidação dos resultados em relatórios 

circunstanciados. 

O presente relatório constitui-se, portanto, na terceira etapa do processo, consolidando os 

resultados dos trabalhos realizados pela CEA no Estado da Paraíba. 

 

2 – OBJETIVO  

Verificar em que medida o Estado da Paraíba está ou estará pronto para receber, gerenciar e 

utilizar, de maneira sustentável, as águas do PISF, quando da sua entrada em operação, 

garantindo, conforme define o CERTOH, a continuidade da operação da obra hídrica.  

 

3 – PERGUNTAS INDUTORAS: 

Com o intuito de orientar os trabalhos e definir uma linha de raciocínio que permitisse atingir o 

objetivo da fiscalização, foram elaboradas pela CEA quatro perguntas indutoras apresentadas 

abaixo.  

I. O Estado dispõe de arcabouço institucional-legal que permita o gerenciamento 

adequado dos recursos hídricos decorrentes do PISF? 

II. O Estado dispõe de estrutura de pessoal e logística suficiente para o gerenciamento da 

infraestrutura hídrica associada ao PISF? 

III. O Estado implementou, ou irá implementar até o início da operação do 

empreendimento em seu território, cobrança que cubra os custos dos serviços de 

operação, manutenção e gestão das infraestruturas hídricas estaduais, bem como dos 

valores a serem pagos à Entidade Operadora Federal, de forma a garantir 

sustentabilidade financeira ao PISF? 

IV. O Estado dispõe de infraestrutura hídrica (existente ou planejada) que permita a 

utilização adequada das águas do PISF? 
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Apresentam-se, a seguir, as respostas a cada uma dessas perguntas, com as respectivas 

justificativas. 

 

4 – RESULTADOS: 

4.1 – Pergunta I: O Estado dispõe de arcabouço institucional-legal que permita o 

gerenciamento adequado dos recursos hídricos decorrentes do PISF? 

Constatação: O Estado da Paraíba dispõe de um arcabouço institucional-legal de recursos 

hídricos que permitirá o gerenciamento adequado dos recursos hídricos decorrentes do PISF.  

Relato e Justificativa:  

O Sistema Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba foi instituído em 1996, por meio da 

publicação da Lei Estadual nº 6.308, de 02 de julho de 1996, que Instituiu a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, suas diretrizes e deu outras providências. Destaca-se que a referida lei foi 

atualizada com alterações e revogações introduzidas pelas Leis n° 6.544, de 1997 e nº 8.446, 

de 2007. 

A lei 6.308/96 definiu os objetivos, princípios e diretrizes para a gestão dos recursos hídricos 

estaduais; criou os instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos, que incluem a 

outorga, a cobrança pelo uso de recursos hídricos e o rateio dos custos das obras de uso 

múltiplo; dispôs sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos, indicando que ele deve ser 

aprovado por Lei Estadual; descreveu o Sistema Integrado de Recursos Hídricos, com sua 

estrutura institucional e competências dos participantes; e criou o Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos, com a finalidade de oferecer suporte financeiro à execução da Política Estadual de 

Recursos Hídricos.  

O Estado da Paraíba conta com a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio 

Ambiente – SECTMA, criada pela Lei complementar nº 67, de 7 de julho de 2005, que definiu a 

estrutura organizacional básica do poder executivo do Estado da Paraíba, as respectivas áreas, 

os meios e as formas de atuação e deu outras providências.  

Complementando, a SECTMA foi regulamentada pelo Decreto Estadual n º 26. 223, de 14 de 

setembro de 2005, tendo como competência a “implantação e implementação das ações 

inerentes ao comando, à coordenação, à execução, ao controle e à orientação normativa das 

atividades concernentes à ciência, à tecnologia, à inovação, ao meio ambiente e aos recursos 

naturais”. 

Segundo relato do Sr. Secretário da SECTMA, Francisco Jacome Sarmento, havia anteriormente 

uma Secretaria de Estado que tratava exclusivamente de recursos hídricos, e que há intenção 

do Estado em recriar a referida Secretaria para fortalecer o gerenciamento de recursos 

hídricos da Paraíba.  

A Lei nº 7.779, de 07 de julho de 2005 criou a Agência Executiva de Gestão das Águas do 

Estado da Paraíba – AESA, entidade da Administração Pública Indireta, dotada de 
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personalidade jurídica de direito público, sob a forma de autarquia, com autonomia 

administrativa e financeira.  

Os representantes do governo da Paraíba também informaram que a AESA será a Entidade 

Operadora Estadual do PISF. 

Segundo a referida lei, destacam-se as seguintes competências da AESA (grifo nosso):  
 

“I – implantar e manter atualizado o cadastro de usuários dos recursos hídricos no 

Estado da Paraíba; 

II – analisar, instruir processos e emitir parecer sobre a licença de obras hídricas e de 

outorga de direito de uso dos recursos hídricos em corpos hídricos de domínio do 

Estado e, mediante delegação expressa, em corpos hídricos de domínio da União, 

observada a respectiva legislação; 

III – desenvolver campanhas e ações que promovam a regularização de usos e usuários 

dos recursos hídricos; 

IV – fiscalizar, com poder de polícia, a construção e as condições operacionais de 

poços, barragens e outras obras de aproveitamento hídrico, os usos dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos e da infraestrutura hídrica pública nos corpos de 

água de domínio estadual e, mediante delegação expressa, nos de domínio da União 

que ocorrem em território paraibano; 

V – operar, manter e atualizar a rede hidrometeorológica do Estado; 

VI – exercer as atividades de monitoramento e previsão do tempo e clima, 

monitoramento dos usos dos recursos hídricos e de variáveis hidrológicas dos 

mananciais superficiais e subterrâneos do Estado; 

VII – implementar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado da 

Paraíba e, mediante delegação expressa, de corpos hídricos de domínio da União, 

observado o disposto na respectiva legislação, bem como arrecadar e aplicar receitas 

auferidas pela cobrança; 

VIII – exercer a gerência administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial do 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FERH, sob a supervisão do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos, devendo seu regulamento ser baixado por Decreto do Chefe do 

Poder Executivo Estadual; 

IX – definir as condições e operar a infraestrutura hídrica, visando a garantir o uso 

múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos 

das respectivas bacias hidrográficas; 

...” 

Entre as receitas da AESA previstas na sua lei de criação, destacam-se: 
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“Art. 15. Constituem recursos da AESA: 

... 

IV – os recursos oriundos de cobrança pelo uso de águas de domínio do Estado e, no 
que lhe couber, da União em território do Estado da Paraíba; 

... 

XII – as receitas decorrentes de taxas e tarifas de serviços e de multas aplicadas pelas 

infrações à legislação de recursos hídricos, que serão utilizadas pela AESA, 

exclusivamente, na manutenção das atividades de gestão dos recursos hídricos; 

...” 

Além disso, cabe destacar as seguintes alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 8.446, de 

2007, na Lei Estadual nº 6.308, de 1996, que Instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos:  

“Art. 4º Os artigos a seguir enunciados, da Lei nº 6.308, de 02 de julho de 1996, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 19. ... 

... 

§ 4º Os valores da cobrança pelo uso de recursos hídricos originários de bacias 
hidrográficas localizadas em outros Estados, transferidos através de obras 
implantadas pela União, serão estabelecidos pela Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba – AESA, em articulação com o órgão federal competente, 

assegurada a participação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dos Comitês 

das Bacias Hidrográficas beneficiárias na discussão da proposta de cobrança. 

... 

Art. 26... 

... 

§ 5º A prioridade na aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos 
provenientes de obras de transposição de bacias realizadas pela União será a 
restituição, no que couber, das despesas com operação e manutenção da 
infraestrutura hídrica. 

...” 

 

Diante do exposto, verifica-se que o Estado da Paraíba dispõe de um arcabouço legal e 

institucional que permite o gerenciamento adequado dos recursos hídricos decorrentes do 

PISF. 

Vale ainda mencionar que o Plano Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba contempla as 

ofertas e as demandas hídricas do PISF e está disponibilizado na página eletrônica da AESA. 

 

4.2 – Pergunta II: O Estado dispõe de estrutura de pessoal e logística suficiente para o 

gerenciamento da infraestrutura hídrica associada ao PISF? 

Constatação: O Estado da Paraíba não dispõe ainda de pessoal e logística suficiente para o 

gerenciamento da infraestrutura hídrica existente, tampouco daquela associada ao PISF em 

planejamento e construção.  

Relato e Justificativa: 
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A operação e manutenção da infraestrutura hídrica estadual é competência da AESA e da 

CAGEPA (adutoras de saneamento). Além disso, conforme termo de compromisso assinado 

pelo Estado com o Ministério da Integração Nacional, a operação e manutenção dos açudes de 

responsabilidade do DNOCS será delegada à Paraíba, que ficará sob responsabilidade da AESA. 

A AESA possui atualmente quadro de pessoal de 54 funcionários, sendo todos cargos 

comissionados ou cedidos. Do total, 30 funcionários são de área técnica. Porém, já foi criado 

por meio de lei o quadro de pessoal da AESA e há previsão de concurso público com 

provimento de 87 vagas para provimento deste quadro, sendo 70% das vagas para área 

técnica. A solicitação para o concurso já foi realizada pela AESA à Secretaria de Administração 

do Estado, que está esperando decisão do Governo da Paraíba para lançar o Edital. 

Em relação à parte de operação de infraestrutura hídrica, a AESA opera dois canais de adução 

e realiza o monitoramento hidrometeorológico, contendo 240 postos pluviométricos, 123 

pontos de medição de nível em açudes e 4 estações meteorológicas, além de incorporar 14 

estações telemétricas instaladas pela ANA na área de influência do PISF. No entanto, não 

possui rede fluviométrica estadual e a operação e manutenção dos açudes está a cargo do 

DNOCS. Segundo informações prestadas, há intenção de formalização de cooperação técnica 

com o DNOCS para operação e manutenção dos açudes. Outra observação a ser feita é que as 

adutoras de saneamento são operadas pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – 

CAGEPA. 

Segundo informações da Diretora-Presidente da AESA, com a realização do concurso haverá 

previsão de quadro de pessoal suficiente para a operação de toda a infraestrutura hídrica do 

Estado. 

Do exposto, percebe-se que, no geral, o Estado da Paraíba possui quadro de pessoal com 

capacitação técnica, mas aquém do necessário para o adequado ao gerenciamento da 

infraestrutura hídrica existente, havendo necessidade de realização de concurso público para 

composição de quadro de pessoal. 

4.3 – Pergunta III - O Estado implementou, ou irá implementar até o início da operação do 

empreendimento em seu território, cobrança que cubra os custos dos serviços de operação, 

manutenção e gestão das infraestruturas hídricas estaduais, bem como dos valores a serem 

pagos à Entidade Operadora Federal, de forma a garantir sustentabilidade financeira ao 

PISF? 

Constatação: o Estado da Paraíba está em fase final de regulamentação da cobrança pelo uso 

da água no Estado, restando somente a publicação de Decreto do Governador, o que indica 

que o Estado pode iniciar a cobrança até o término das obras do Eixo Leste. Contudo, a receita 

esperada por essa cobrança não é suficiente para o pagamento à Entidade Operadora Federal, 

sendo necessária, portanto, a implementação de tarifa pelos serviços de operação, 

manutenção e gestão da infraestrutura hídrica para complementar sua receita. 
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Relato e Justificativa: 

Segundo relato da Diretora-Presidente da AESA, Cybelle Frazão Costa Braga, o Estado da 

Paraíba está em fase de implantação da cobrança pelo uso da água, a partir de proposta 

encaminhada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - 

CERH.  

Posteriormente, a CEA foi informada pelo Diretor de Acompanhamento e Controle, Sr. Laudízio 

da Silva Diniz, que a cobrança pelo uso da água havia sido aprovada pelo CERH por meio da 

Resolução nº 07, de 16 de julho de 2009.  

Com isso, para dar início à cobrança pelo uso da água, fica restando um Decreto do Poder 

Executivo estabelecendo os critérios, mecanismos e valores. 

Segundo estimativas da AESA, a previsão de arrecadação com a cobrança pelo uso da água é 

de R$ 11 milhões anuais, dos quais 7,5%, ou seja, R$ 800 mil, poderão ser utilizados no 

pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo da AESA e demais entidades 

integrantes do Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Além do custeio administrativo da AESA e outras entidades mencionadas, há necessidade de 

recursos para cobrir os custos de operação e manutenção da: infraestrutura hídrica atual do 

Estado; da infraestrutura hídrica complementar, em planejamento ou construção, para 

receber as águas do PISF; do próprio PISF, a serem pagos à Entidade Operadora Federal; e, 

finalmente, dos açudes cuja operação e manutenção serão delegadas à Paraíba.  

Segundo estudo de sustentabilidade financeira apresentado à ANA pelo Ministério da 

Integração Nacional, o valor anual a ser pago pelo Estado da Paraíba à Entidade Operadora 

Federal pelas vazões entregues no Eixo Leste em 2010 é da ordem de R$ 19,4 milhões. 

Portanto, verifica-se que os valores a serem arrecadados no momento com a cobrança pelo 

uso da água são insuficientes para cobrir os custos de operação e manutenção à que a AESA 

estará submetida quando da implementação do PISF. 

Desta forma, faz-se necessário o estabelecimento pela AESA das tarifas que cubram os custos 

de operação, manutenção e gestão da infraestrutura hídrica estadual, especialmente das 

águas provenientes de bacias hidrográficas localizadas em outros Estados, transferidas por 

meio de obras implantadas pela União, conforme disposto no § 4º, do art. 19, da Lei 6.308, de 

1996. 

Cabe também mencionar que atualmente a maior parte dos recursos da AESA provém do 

Orçamento Geral do Estado (95%), e uma pequena parcela é devida a emolumentos pela 

emissão das outorgas (5%). Apresenta-se, em seguida, a execução orçamentária da AESA de 

2005 a 2009: 
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Valores em R$  

Ano 
Orçamento 

Disponibilizado 

Execução 

Orçamentária 

Percentual 

Executado 

2005 125.664,68 91.896,39 73% 

2006 358.709,00 352.537,87 98% 

2007 303.653,00 216.551,20 71% 

2008 1.503.482,60 1.467.100,20 98% 

2009 221.000,00 88.000,00 40% 

Fonte: AESA (2009) 

Com relação às garantias do Estado para a Entidade Operadora Federal previstas no estudo 

apresentado pelo Ministério da Integração Nacional, notadamente a cessão de direitos de 

recebimento do valor da parcela de água bruta a ser destacada na conta de água tratada das 

companhias estaduais de saneamento, denominada de “securitização”, não foi informado 

pelos representantes do Estado como será adotado o referido modelo. 

4.4 – Pergunta IV - O Estado dispõe de infraestrutura hídrica (existente ou planejada) que 

permita a utilização adequada das águas do PISF? 

Constatação: O Estado da Paraíba dispõe, atualmente, de infraestrutura hídrica existente que 

permite a utilização parcial das águas do PISF. As demais obras complementares necessárias 

para recebimento das águas do PISF estão em planejamento ou construção. Não foi possível, 

contudo, verificar se essas obras ficarão prontas até a conclusão do Eixo Leste, prevista pelo 

Ministério da Integração Nacional para ocorrer em novembro de 2010. 

Relato e Justificativa: 

Os dois eixos – Leste e Norte – entregarão água do PISF para o Estado da Paraíba. Segundo 

relato do Secretário Francisco Sarmento, há uma priorização do Estado para as obras 

complementares do Eixo Leste. Para este trecho, as adutoras de Congo e Cariri já foram 

construídas e a adutora Acauã está em construção, com término previsto para outubro de 

2009. Em fase de licitação, há um projeto para aproveitamento da vertente litorânea, no valor 

estimado de R$ 800 milhões, dos quais R$100 milhões já estão garantidos pelo PAC. 

Finalizando a parte do Eixo Leste, há previsão para construção de seis barragens, mas o estudo 

ainda não foi detalhado. 

Para o Eixo Norte, foi relatada a necessidade de construção de canal para adução da água ao 

rio Piancó, que ainda está em fase de estudo da viabilidade econômica, sendo que o Termo de 

Referência para contratação do estudo já foi elaborado. 

Percebe-se, portanto, que a infraestrutura hídrica do Estado da Paraíba está em fase de 

implantação, mas ainda carece de complementações visando ao transporte e reservação das 

águas do PISF. Pelo relato dos representantes do Estado e pelas obras em execução ou já 

construídas, percebe-se a priorização da Paraíba para receber as águas do Eixo Leste Não é 

possível verificar, no entanto, se essas obras em andamento ficarão prontas até a conclusão do 

Eixo Leste prevista pelo Ministério da Integração Nacional para ocorrer em novembro de 2010. 
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4 – CONCLUSÕES 

Tendo em vista que:  

• O Estado da Paraíba dispõe de um arcabouço institucional-legal de recursos hídricos 

que permitirá o gerenciamento adequado dos recursos hídricos decorrentes do PISF.  

• O Estado da Paraíba não dispõe ainda de pessoal e logística suficiente para o 

gerenciamento da infraestrutura hídrica existente, tampouco daquela associada ao 

PISF em planejamento e construção.  

• O Estado da Paraíba está em fase final de regulamentação da cobrança pelo uso da 

água no Estado, restando somente a publicação de Decreto do Governador, o que 

indica que o Estado pode iniciar a cobrança até o término das obras do Eixo Leste. 

Contudo, a receita esperada por essa cobrança não é suficiente para o pagamento à 

Entidade Operadora Federal, sendo necessária, portanto, a implementação de tarifa 

pelos serviços de operação, manutenção e gestão da infraestrutura hídrica para 

complementar sua receita. 

• O Estado da Paraíba dispõe, atualmente, de infraestrutura hídrica existente que 

permite a utilização parcial das águas do PISF. As demais obras complementares 

necessárias para recebimento das águas do PISF estão em planejamento ou 

construção. Não foi possível, contudo, verificar se essas obras ficarão prontas até a 

conclusão do Eixo Leste, prevista pelo Ministério da Integração Nacional para ocorrer 

em novembro de 2010. 

Pode-se concluir que o Estado da Paraíba não está pronto atualmente para receber, 

gerenciar e utilizar, de maneira sustentável, as águas do PISF garantindo, conforme definem 

o CERTOH e a outorga de direito de recursos hídricos, a continuidade da operação da obra 

hídrica.  

Contudo, considera-se que, com exceção do cronograma das obras complementares que não 

foi avaliado, seja possível concluir as ações em desenvolvimento no Estado até novembro de 

2010, prazo previsto pelo Ministério da Integração Nacional para a conclusão das obras e 

início da pré-operação do Eixo Leste. 

 

5 – RECOMENDAÇÕES 

Tendo em vista o apresentado neste relatório, recomenda-se ao Estado da Paraíba: 

1. Estruturar o quadro de pessoal técnico efetivo da AESA adequado às suas 

competências legais; 

Prazo: 30 de junho de 2010. 

Justificativa do prazo: A conclusão das obras do Eixo Leste está prevista para 

novembro de 2010, conforme informado pelo MI durante fiscalização. Como o 
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quadro de pessoal da AESA deverá estar estruturado antes deste prazo e 

haverá eleições para governador do Estado em 2010, as nomeações de novos 

servidores somente poderão ocorrer até 30 de junho de 2010. 

Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, 

propõe-se a divisão nos seguintes subitens: 

1.1 Publicar edital de concurso público para formação de quadro de pessoal 

técnico. Prazo: 31 de dezembro de 2009 

1.2 Nomear os servidores aprovados em concurso público, de forma a 

estruturar o quadro de pessoal técnico efetivo da AESA. Prazo: 30 de junho de 

2010 

 

2. Iniciar cobrança que cubra os custos dos serviços de operação, manutenção e 

gestão das infraestruturas hídricas estaduais, bem como dos valores a serem 

pagos à Entidade Operadora Federal; 

Prazo: 31 de janeiro de 2011. 

Justificativa do prazo: O prazo informado pelo MI para conclusão das obras do 

Eixo Leste é de 30 de novembro de 2010. Dessa forma, o Estado deve estar 

preparado o quanto antes para, pelo menos, pagar os valores devidos à 

Entidade Operadora Federal. 

Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, 

propõe-se a divisão nos seguintes subitens: 

2.1 Definir mecanismos e valores de cobrança. Prazo: 30 de novembro de 2010 

2.2 Emitir documento de arrecadação da cobrança. Prazo: 31 de janeiro de 

2011 

 

3. Concluir a implementação das infraestruturas hídricas complementares 

visando ao recebimento das águas provenientes do Eixo Leste do PISF. 

Prazo: 30 de novembro de 2010. 

Justificativa do prazo: Prazo informado pelo MI para conclusão das obras do 

Eixo Leste. 

Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, 

propõe-se a divisão nos seguintes subitens: 

3.1 Apresentar relação e cronograma físico-financeiro de todas as obras 

complementares visando ao recebimento das águas provenientes do Eixo 
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Leste, compatível com prazo de conclusão das obras do Eixo Leste. Prazo: 31 

de dezembro de 2009 

3.2 Apresentar cronograma físico-financeiro atualizado das obras, compatível 

com prazo estabelecido para sua conclusão. Prazo: 30 de junho de 2010 

3.3 Concluir as obras complementares. Prazo: 30 de novembro de 2010 

 

4. Concluir a implementação das infraestruturas hídricas complementares 

visando ao recebimento das águas provenientes do Eixo Norte do PISF. 

Prazo: 31 de dezembro de 2012. 

Justificativa: Prazo informado pelo MI para conclusão das obras do Eixo Norte 

Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, 

propõe-se a divisão nos seguintes subitens: 

4.1 Apresentar relação e cronograma físico-financeiro de todas as obras 

complementares visando ao recebimento das águas provenientes do Eixo 

Norte, compatível com prazo de conclusão das obras do Eixo Norte. Prazo: 31 

de dezembro de 2010 

4.2 Apresentar cronograma físico-financeiro atualizado das obras, compatível 

com prazo estabelecido para sua conclusão. Prazo: 31 de dezembro de 2011 

4.3 Concluir as obras complementares. Prazo: 31 de dezembro de 2012 
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