
ANEXO I – QUADRO DE METAS DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA NO ÂMBITO DO SINGREH 

 

Metas (1) 
Cronograma de Execução 

Período/Parcela 1 Período/Parcela 2 Período/Parcela 3 Período/Parcela 4 Período/Parcela 5 

Identificação Tipo (2) Peso 2013 2014 2015 2016 2017 

Meta I.1                                  
Integração das bases cadastrais 

NC 10% - 

Dados de usuários 
de recursos hídricos 
disponibilizados no 

CNARH 

Dados do usuário de 
recursos hídricos 

atualizados no CNARH 

Dados de usuários de 
recursos hídricos 

atualizados no CNARH 

Dados de usuários de 
recursos hídricos 

atualizados no CNARH 

Meta I.2                                 
Compartilhamento de 

Informações sobre águas 
subterrâneas 

NC 10% - 
Informações 

disponibilizadas para 
o SNIRH 

Informações 
disponibilizadas para 

o SNIRH 

Informações 
disponibilizadas para o 

SNIRH 

Informações 
disponibilizadas para o 

SNIRH 

Meta I.3                                   
Contribuição para difusão do 

conhecimento 
NC 10% - 

Dados 
disponibilizados para 

o Relatório 
"Conjuntura dos 

Recursos Hídricos" 

Dados disponibilizados 
para o Relatório 
"Conjuntura dos 

Recursos Hídricos" 

Dados disponibilizados 
para o Relatório 
"Conjuntura dos 

Recursos Hídricos" 

Dados disponibilizados 
para o Relatório 
"Conjuntura dos 

Recursos Hídricos" 

Meta I.4                                  
Prevenção de Eventos 
Hidrológicos Críticos 

NC 10% - 

Manual Operativo da 
Sala de Situação 

elaborado e 
manutenção 

corretiva da rede 
telemétrica realizada 

Boletins produzidos 
diariamente e 

manutenção corretiva 
da rede telemétrica 

realizada 

Boletins produzidos 
diariamente e 

manutenção corretiva 
da rede telemétrica 

realizada 

Boletins produzidos 
diariamente e 

manutenção corretiva 
da rede telemétrica 

realizada 

Meta I.5                                    
Atuação para Segurança de 

Barragens 
NC 10% - 

Cadastro de 
barragens 

estruturado e 
classificação das 

barragens realizada 

Fiscalização das 
barragens realizada 

Fiscalização das 
barragens realizada 

Fiscalização das 
barragens realizada 

 
(1) Os instrumentos, requisitos e critérios de avaliação das metas são aqueles constantes no Anexo I do Contrato  
(2) Tipos: Não cumulativa (NC) e Cumulativa (CM) 

 



ANEXO II – QUADRO DE METAS DE GESTÃO DE ÁGUAS NO ÂMBITO DO SISTEMA ESTADUAL 

 

 

Metas (1) (3) 
Cronograma de Execução 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Identificação Tipo (2) Peso 2013 2014 2015 2016 2017 
Meta II.1                                             

Definição das metas 
para fortalecimento do 

SEGREH 

NC 100% 
Metas aprovadas pelo 

Conselho Estadual 
- - - - 

Meta II.2                                    
Instrumentos legais, 
institucionais e de 
articulação social 

CM 15% - 

Alcance dos níveis de 
exigência em pelo 

menos 4 variáveis de 
gestão 

Alcance dos níveis de 
exigência em pelo 

menos 5 variáveis de 
gestão 

Alcance dos níveis de 
exigência em pelo 

menos 5 variáveis de 
gestão 

Alcance dos níveis de exigência em 
pelo menos 6 variáveis de gestão 

Meta II.3                                     
Instrumento de 
planejamento 

CM 10% - 

Alcance dos níveis de 
exigência em pelo 

menos 2 variáveis de 
gestão 

Alcance dos níveis de 
exigência em pelo 

menos 2 variáveis de 
gestão 

Alcance dos níveis de 
exigência em pelo 

menos 3 variáveis de 
gestão 

Alcance dos níveis de exigência em 
pelo menos 3 variáveis de gestão 

Meta II.4                                  
Instrumentos de 

informações e suporte 
CM 15% - 

Alcance dos níveis de 
exigência em pelo 

menos 2 variáveis de 
gestão 

Alcance dos níveis de 
exigência em pelo 

menos 2 variáveis de 
gestão 

Alcance dos níveis de 
exigência em pelo 

menos 3 variáveis de 
gestão 

Alcance dos níveis de exigência em 
pelo menos 3 variáveis de gestão 

Meta II.5                                
Instrumentos 
operacionais 

CM 10% - 

Alcance dos níveis de 
exigência em pelo 

menos 1 variáveis de 
gestão 

Alcance dos níveis de 
exigência em pelo 

menos 1 variáveis de 
gestão 

Alcance dos níveis de 
exigência em pelo 

menos 2 variáveis de 
gestão 

Alcance dos níveis de exigência em 
pelo menos 2 variáveis de gestão 

  
  

(1) Os instrumentos, requisitos e critérios de avaliação das metas são aqueles constantes no Anexo I do contrato  
(2) No caso das metas II.2 e II.5, incluídas todas as variáveis de atendimento obrigatório, conforme Anexo I do contrato, item 2.1.2, inciso II, Tabela 2. 
(3) Tipos: Não cumulativa (NC) e Cumulativa (CM) 

 
 

 


