
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2026 - Conservação e Gestão de Recursos Hídricos

Número de Ações 34

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

00HM - Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Viabilizar a descentralização/transferência dos recursos oriundos da receita arrecadada pelo uso dos recursos hídricos na bacia em operação em cumprimento aos dispositivos
legais, para apoiar projetos aprovados pelo comitê da bacia.

Descrição
Em cumprimento aos dispositivos do artigo 22 da Lei nº 9.433, os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na própria
bacia em que foram gerados no desenvolvimento de estudos, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos e ou no pagamento de despesas de custeio administrativo
dos orgãos e entidades do Sistema Nacional de Recursos Hídricos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

A seleção dos projetos será definida pelo comitê da bacia com base nas orientações do plano da bacia.  Está prevista a implementação da ação através das Agências de bacias, às
quais deverão ser transferidos os recursos, através de contratos de gestão , termos de parcerias ou outros instrumentos análogos, com o objetivo de apoiar supervisionar, avaliar e
prestar contas quanto aexecução dos projetos implementados.

Localizador (es)
0030 - Na Região Sudeste

Artigo 22, da Lei nº 9.433/97; e Lei nº 9.984/00.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos HídricosUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

00HN - Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Promover a melhoria qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, por meio da execução de projetos aprovados pelo Comitê da Bacia, de acordo com as prioridades estabelecidas
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica.

Descrição
Em cumprimento aos dispositivos do artigo 22 da Lei nº 9.433, os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na própria
bacia em que foram gerados no desenvolvimento de estudos, projetos e obras incluídos nos planos de Recursos Hídricos e ou no pagamento de despesas de custeio administrativo
dos orgãos e entidades do Sistema Nacional de Recursos Hídricos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

A seleção dos projetos será definida pelo comitê da bacia com base nas orientações do plano da bacia.  Está prevista a implementação da ação através das Agências de bacias, às
quais deverão ser transferidos os recursos, através de contratos de gestão, termos de parcerias ou outros instrumentos análogos, com o objetivo de apoiar, supervisionar, avaliar e
prestar contas quanto à execução dos projetos implementados.

Localizador (es)
0030 - Na Região Sudeste

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos HídricosUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA
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Artigo 22, da Lei nº 9.433/97; e Lei nº 9.984/00.

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

00HP - Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Viabilizar a descentralização/transferência dos recursos oriundos da receita arrecadada pelo uso dos recursos hídricos na bacia em operação em cumprimento aos dispositivos
legais, para apoiar projetos aprovados pelo comitê da bacia.

Descrição
Em cumprimento aos dispositivos do artigo 22 da Lei nº 9.433, os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na própria
bacia em que foram gerados no desenvolvimento de estudos, projetos e obras incluídos nos planos de Recursos Hídricos e ou no pagamento de despesas de custeio administrativo
dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Recursos Hídricos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

A seleção dos projetos será definida pelo comitê da bacia com base nas orientações do plano da bacia.  Está prevista a implementação da ação através das Agências de bacias, às
quais deverão ser transferidos os recursos, através de contratos de gestão, termos de parcerias ou outros instrumentos análogos, com o objetivo de apoiar supervisionar, avaliar e
prestar contas quanto a execução dos projetos implementados.

Localizador (es)
0030 - Na Região Sudeste

Artigo nº 22, da Lei nº 9.433/97; e Lei 9.984/00.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos HídricosUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

00HR - Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Promover a melhoria qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, por meio da execução de projetos aprovados pelo Comitê da Bacia, de acordo com as prioridades estabelecidas
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica.

Descrição
Em cumprimento aos dispositivos do artigo 22 da Lei nº 9.433, os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na própria
bacia em que foram gerados no desenvolvimento de estudos, projetos e obras incluídos nos planos de Recursos Hídricos e ou no pagamento de despesas de custeio administrativo
dos orgãos e entidades do Sistema Nacional de Recursos Hídricos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

A seleção dos projetos será definida pelo comitê da bacia com base nas orientações do plano da bacia.  Está prevista a implementação da ação através das Agências de bacias, às
quais deverão ser transferidos os recursos, através de contratos de gestão, termos de parcerias ou outros instrumentos análogos, com o objetivo de apoiar, supervisionar, avaliar e
prestar contas quanto à execução dos projetos implementados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Artigo 22, da Lei 9.433/97; e Lei 9.984/2000.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos HídricosUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA
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10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 543 - Recuperação de Áreas DegradadasSubfunção:Esfera:

101P - Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sub-bacia hidrográfica em situação de vulnerabilidade ambiental com área de drenagem sujeita a intervenções de revitalização.

unidadeUnidade de Medida:Sub-bacia com intervenção realizadaProduto:

Especificação do Produto

Recuperar, conservar, preservar e recompor os recursos naturais da bacia hidrográfica do Rio São Francisco visando sua revitalização e seu desenvolvimento sustentável.

Descrição
Recuperação, conservação, preservação, manejo e uso sustentável dos recursos naturais da bacia hidrográfica, através da implementação de atividades socioambientais e ações de
revitalização ambiental voltadas a recuperação dos recursos naturais, principalmente nas áreas degradadas e de recarga de aqüíferos, incluindo o reflorestamento e a recuperação
de áreas de proteção permanente, a recomposição da cobertura vegetal, a redução dos processos erosivos, a mitigação de impactos ambientais, a promoção da melhoria e gestão
dos recursos pesqueiros, a conservação da biodiversidade, a gestão racional dos recursos hídricos. Além disso, difusão de práticas de recuperação e preservação ambiental, assim
como a promoção da  educação ambiental, da mobilização e capacitação socioambiental, da articulação interinstitucional  e sociocultural, como também apoio e disseminação de
técnicas agrícolas sustentáveis e atividades ecológicas em  comunidades tradicionais, além de atividades ecoturísticas e socioambientais, entre outras, na bacia, somadas a um
forte processo de articulação permanente, com o conjunto de atores sociais e governamentais envolvidos com  o processo de revitalização e de desenvolvimento sustentável da
bacia, integrando inclusive os Sistemas Nacionais de Meio Ambiente e de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será desenvolvida de forma descentralizada por meio de convênios e parcerias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/12/2024Data Início: R$ 108.000.000,00Data Término:01/01/2004 95Custo Total: Total Físico:

Lei 9.433 e Lei 6.938/81.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Revitalização de Bacias HidrográficasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 543 - Recuperação de Áreas DegradadasSubfunção:Esfera:

101Q - Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sub-bacia hidrográfica em situação de vulnerabilidade ambiental com área de drenagem sujeita a intervenções de revitalização.

unidadeUnidade de Medida:Sub-bacia com intervenção realizadaProduto:

Especificação do Produto

Recuperar, conservar,  preservar e recompor os recursos naturais da bacia hidrográfica dos Rios Araguaia/Tocantins, de maneira integrada e associada permanentemente a um
forte processo de articulação interinstitucional, mobilização e capacitação social e de educação ambiental com o conjunto de atores sociais e governamentais envolvidos com  o
processo de revitalização. Integrando os Sistemas Nacionais de Meio Ambiente e de Gerenciamento de Recursos Hídricos  visando a revitalização e o desenvolvimento sustentável
dessa bacia.

Descrição
Promoção e apoio à recuperação, à conservação, à preservação, ao manejo e ao uso sustentável dos recursos naturais da bacia hidrográfica dos rios Araguai/Tocantins, através da
implementação de atividades socioambientais e ações de revitalização ambiental voltadas à recuperação dos recursos naturais, principalmente nas áreas degradadas e de recarga
de aqüíferos, incluindo o reflorestamento e a recuperação de áreas de proteção permanente, a recomposição da cobertura vegetal, a redução dos processos erosivos, a mitigação
de impactos ambientais, a promoção da melhoria e gestão dos recursos pesqueiros, a conservação da biodiversidade, a gestão racional dos recursos hídricos,  e ainda difundir
práticas de recuperação e preservação ambiental, assim como promover a educação ambiental,  a  mobilização e capacitação socioambiental,  a articulação interinstitucional  e
sociocultural, como também apoiar e disseminar técnicas agrícolas sustentáveis e  atividades ecológicas em  comunidades tradicionais, além de atividades ecoturísticas e
socioambientais, somadas a um forte processo de articulação permanente, com o conjunto de atores sociais e governamentais envolvidos com o processo de revitalização e de
desenvolvimento sustentável da bacia, integrando inclusive os Sistemas Nacionais de Meio Ambiente e de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Departamento de Revitalização de Bacias HidrográficasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Desenvolver a ação por meio de convênios e parcerias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/12/2012Data Início: R$ 1.947.335,00Data Término:01/01/2004 4Custo Total: Total Físico:

Lei 9.433 e Lei 6.938/81.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

101R - Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sub-bacia hidrográfica em situação de vulnerabilidade ambiental com área de drenagem sujeita a intervenções de revitalização.

unidadeUnidade de Medida:Sub-bacia com intervenção realizadaProduto:

Especificação do Produto

Recuperar, conservar, preservar e recompor os recursos naturais da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, de maneira integrada e associada permanentemente a um forte
processo de articulação interinstitucional, mobilização e capacitação social e de educação ambiental com o conjunto de atores sociais e governamentais envolvidos com o processo
de revitalização e integrando os Sistemas Nacionais de Meio Ambiente e de Gerenciamento de Recursos Hídricos visando a revitalização e o desenvolvimento sustentável dessa
bacia.

Descrição
Promoção e apoio a ações de recuperação, conservação, preservação, manejo e uso sustentável dos recursos naturais da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, através da
implementação de atividades socioambientais e ações de revitalização ambiental voltadas a recuperação de seus recursos naturais, principalmente em suas áreas degradadas e de
recarga de aqüíferos, incluindo o reflorestamento e a recuperação de áreas de proteção permanente, a recomposição da cobertura vegetal, a redução dos processos erosivos, a
mitigação de impactos ambientais, a promoção da melhoria e gestão dos recursos pesqueiros, a conservação da biodiversidade, a gestão racional dos recursos hídricos, e ainda
difundir práticas de recuperação e preservação ambiental, assim como promover a educação ambiental, a mobilização e capacitação socioambiental, a articulação interinstitucional e
sociocultural, como também apoiar e disseminar técnicas agrícolas sustentáveis e atividades ecológicas em  comunidades tradicionais, além de atividades ecoturísticas e
socioambientais, entre outras na bacia, somadas a um forte processo de articulação permanente, com o conjunto de atores sociais e governamentais envolvidos com o processo de
revitalização e de desenvolvimento sustentável da bacia, integrando inclusive os Sistemas Nacionais de Meio Ambiente e de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será desenvolvida de forma descentralizada por meio de convênios e parcerias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/12/2012Data Início: R$ 1.379.981,00Data Término:01/01/2004 4Custo Total: Total Físico:

Lei 9.433 e Lei 6.938/81
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Revitalização de Bacias HidrográficasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

101U - Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Projeto gerenciado

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Disponibilizar informações socioambientais sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos naturais e as condições socioambientais dessas bacias prioritárias, efetivar
sistemas de informação e gestão ambiental dessas bacias para subsidiar a tomada de decisões, assim como para  divulgar a implementação do programa e o processo de
revitalização para a sociedade em geral.

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Revitalização de Bacias HidrográficasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Descrição
Implantação de infraestrutura, com aquisição de equipamentos, instalação e desenvolvimento de sistemas informatizados para prospectar, receber, tratar, articular, divulgar,
sistematizar e consolidar dados e informações sobre a quantidade e qualidade dos recursos naturais e as condições socioambientais das principais bacias hidrográficas nacionais
que apresentam vulnerabilidades ambientais.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será executada por meio de contratação de serviços técnicos especializados para o desenvolvimento do Sistema de Informação e Capacitação de Recursos Humanos da
unidade executora.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 2.676.301,00Data Término:31/12/2003 100Custo Total: Total Físico:

Art. 21, XIX da C.F., Lei 6.938/81, Lei 9.984/2000 e Lei nº 9.433.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Margens dos rios que compõem as bacias do São Francisco e Parnaíba estabilizadas em pontos sob processos erosivos críticos.

unidadeUnidade de Medida:Projeto concluídoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar Estados e Municípios para identificação e mapeamento de áreas críticas em processos erosivos e implementação de medidas e ações que favoreçam a infiltração da água no
solo, diminuam o escoamento superficial e restaurem os ecossistemas.

Descrição
As medidas e ações adotadas consistem em obras para estabilização das margens dos rios em pontos sob processos erosivos críticos e para isto serão utilizadas geotecnologias
modernas, revegetação da bacia, proteção de encostas, recomposição de mata ciliar  e técnicas de conservação de solo e água, e implementação de práticas de gestão hídrica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico da empresa e/ou por meio de licitações específicas para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos
congêneres com entidades governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/08/2007 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 377.159.158,0031/12/2014 Custo Total:

Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997; e Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

124A - Implantação da Rede Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas Superficiais - PNQA

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Superintendência de Implementação de Programas e ProjetosUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA
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Implantar um sistema de avaliação sistemático e adequado da situação da qualidade das águas superficiais brasileiras, subsidiando a elaboração de políticas públicas que visem
reverter o quadro de poluição encontrado nas bacias hidrográficas brasileiras.

Descrição
Disponibilização, no país, de uma rede de avaliação da qualidade de água que permitirá a definição mais precisa dos investimentos a serem feitos para redução da poluição hídrica,
bem com a avaliação dos resultados dos investimentos já realizados. Para tanto, o projeto está estruturado em 4 componentes, a saber:
1 - Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade da Água: objetiva eliminar as lacunas geográficas e temporais no monitoramento da qualidade da água no país e será executada
por meio da aquisição de equipamentos de monitoramento e de apoio laboratorial e no custeio das campanhas sistemáticas de coleta de amostras de qualidade de água, em
conjunto com os Estados da Federação;
2 - Padronização: visa a dotar o país de procedimentos padronizados de coleta e análise de amostras de qualidade da água e fomentar a adoção de parâmetros mínimos a serem
monitorados em todo o território nacional, de forma a permitir a comparabilidade dos resultados e uma avaliação da evolução temporal da qualidade das águas;
3 - Laboratórios e Capacitação: visa aumentar a confiabilidade dos resultados obtidos nas análises de qualidade de água, capacitando equipes de campo e de laboratório na
utilização dos equipamentos e incentivando programas de controle de qualidade interlaboratoriais;
4 - Avaliação da Qualidade da Água: com base nos resultados dos demais componentes, essa etapa visa disponibilizar à sociedade avaliações da qualidade de água, por meio da
publicação de relatórios e disponibilização em sítio da internet, de forma a subsidiar a definição e avaliar os resultados de políticas públicas de controle da poluição hídrica.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A partir dos estudos de diagnóstico e planejamento da rede, que cobrirão todo o território nacional, o Componente Rede Nacional de Monitoramento será implementado, de forma
descentralizada, por meio de parcerias da ANA com os órgãos estaduais de recursos hídricos e/ou meio ambiente.

Da mesma forma, no que se refere à padronização, a ANA realizará oficinas e estabelecerá acordos de cooperação com os órgãos estaduais, de forma a firmar compromissos de
adesão aos parâmetros, procedimentos e critérios que serão padronizados no que tange ao monitoramento de qualidade de água.

Já para o componente Laboratórios e Capacitação, a implementação decorrerá principalmente de parcerias que a ANA já está negociando com o Fundo Setorial de Recursos
Hídricos – CT-HIDRO, no que se refere à capacitação, e com o Programa Nacional de Meio Ambiente II, que possui linhas específicas para apoio a laboratórios.

Por fim, para o componente Avaliação da Qualidade da Água, será construído uma base de dados que receberá as informações de qualidade de água dos diversos órgãos
envolvidos no projeto e, a partir dessa base, serão elaborados relatórios de avaliação crítica da qualidade da água em âmbito nacional, pela ANA, e no âmbito dos Estados, pelos
respectivos órgãos de recursos hídricos e/ou meio-ambiente.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 19.611.473,00Data Término:01/07/2010 100Custo Total: Total Físico:

Constituição Federal; Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997; Lei nº 9.984 de 17 de julho de 2000; Resolução CONAMA nº 357/2005;
Resolução CNRH nº 58/2006.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

142D - Estruturação e Consolidação de Comissões Gestoras, Associações de Usuários de Água, em Reservatórios Federais na Região Semiárida

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Comissões tripartites organizadas e em
funcionamentoProduto:

Especificação do Produto

Promover a gestão participativa e integrada dos recursos hídricos, para garantia dos usos múltiplos, em reservatórios da região semiárida

Descrição
Tem por objetivo a gestão colegiada das águas dos reservatórios sob a administração do DNOCS, buscando satisfazer as necessidades da população local, respeitando o bem
comum e a defesa da natureza.
É um processo de gestão participativa onde usuários, sociedade civil organizada e entidades públicas passam a ser co-gestores de uma política de recursos hídricos que entende a
água como um bem público, com valores social e econômico. É reconhecida e apoiada pela ANA, gestora nacional das águas federais.
Etapas:
•	Constituição da Comissão Gestora;
•	Diagnóstico participativo da área de influência direta do reservatório;
•	Capacitação dos membros da comissão, em áreas temáticas (legislação, alocação negociada, meio ambiente, recursos hídricos);
•	Planejamento anual de ações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico do Órgão e/ou por meio de licitações específicas, convênios ou instrumentos congêneres com entidades governamentais e não
governamentais.

Unidade Responsável: Departamento Nacional de Obras Contra as SecasUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
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Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 1.000.000,00Data Término:03/01/2013 10Custo Total: Total Físico:

Lei Nº 10.204/2001 (DNOCS), Lei 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos), Lei 9984/2000 (ANA) e Lei Nº 12.334, de 20/09/2010  (Segurança de Barragens).
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

1I84 - Modernização da Rede Hidrometeorológica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Equipamentos operacionais modernos instalados (sensores automáticos, registradores magnéticos, barcos, motores, veículos, medidores acústicos, infra estrutura tecnológica e
outros).

unidadeUnidade de Medida:Equipamento adquirido/modernizadoProduto:

Especificação do Produto

Modernizar e operacionalizar a Rede Hidrometeorológica Nacional, visando a disponibilização tempestiva da informação e agregação de informações quali-quantitativas sobre
recursos hídricos.

Descrição
Modernização da estrutura operacional da Rede Hidrometeorológica Nacional, por meio da aquisição, instalação e operação de equipamentos dotados de sensores automáticos,
registradores magnéticos e de sistema de transmissão de dados melhorando a qualidade dos dados e minimizando o tempo para sua disponibilização.
O Projeto foi concebido para promover a modernização operacional da Rede Hidrometeorológica, com a previsão de aquisição de equipamentos operacionais e de campo,
instalação e a operação destes equipamentos em aproximadamente 270 estações por ano.
A Rede Hidrometeorológica tem a finalidade de gerar dados e informações hidrometeorológicas para o gerenciamento dos recursos hídricos, objetivando disponibilizar tais
informações para estudos de inventário de potenciais energéticos, planejamento de projetos objetivando a utilização dos recursos hídricos, estudos hidrológicos, elaboração de
planos de bacias, estudos específicos, etc. Além disso, a automatização das estações de monitoramento hidrológico permitirão uma melhoria significativa no monitoramento das
bacias hidrográficas brasileiras e na qualidade das informações, uma vez que haverá um acompanhamento em tempo real da situação hidrológica, visando facilitar a gestão desses
recursos hídricos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A execução da ação é realizada por meio de processos de licitações e contratações diretas para aquisição de equipamento para modernização da rede hidrometeorológica, que são
disponibilizados às entidades operadoras da rede hidrometeorológica da ANA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

30/11/2015Data Início: R$ 72.044.816,00Data Término:31/12/2006 3108Custo Total: Total Físico:

Lei 9.433/1997; Lei 9.984/2000
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Área de HidrolologiaUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

2039 - Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos - INTERÁGUAS

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Política estabelecidaProduto:

Especificação do Produto

Formular políticas e estratégias que visem o aprimoramento contínuo da Política de Recursos Hídricos com vistas a assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos hídricos
superficiais, subterrâneos e transfonteiriços, com ênfase no apoio à estruturação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Recursos HídricosUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Aprimoramento contínuo da legislação e o fortalecimento do processo de implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, adaptando-os às diferentes realidades
regionais como, por exemplo, a região amazônica, semi-árido e pantanal. Monitoramento e avaliação do SINGREH por meio do Sistema de Acompanhamento da Implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos SIAPREH.
Apoio aos estados na construção de seus planos de recursos hídricos e a implementação de ações relacionadas com educação ambiental, formação e capacitação em
gerenciamento de recursos hídricos, sejam eles superficiais ou subterrâneos e transfonteiriços. Integração da Política de Recursos Hídricos com a Política de Meio Ambiente a de
Unidades de Conservação.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação é orientada pelas diretrizes definidas pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos e será implementada em parceria com as Unidades da Federação, instituições federais e da
sociedade civil, por meio da celebração de convênios e do estabelecimento de acordos de cooperação técnica

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº. 9.433, de 08/01/97.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

20AO - Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver e apoiar estudos e projetos visando o controle da poluição por resíduos, e sua gestão de forma a fomentar a redução, reutilização e reciclagem nas áreas das Bacias
Hidrográficas com vulnerabilidade ambiental.

Descrição
Os resíduos resultantes de ações antrópicas industriais, agrícolas, domésticas e de exploração mineral, representam um grande desafio à sustentabilidade ambiental de Bacias
Hidrográficas. Hoje, grande parte da vulnerabilidade ambiental das bacias resulta de processos acumulativos de poluição e desconsideração do ciclo 3R. O ciclo 3R implica na
redução do desperdício e do consumo, na reutilização, sempre que possível, e na reciclagem e separação dos diversos tipos de resíduos. Uma das condições para diminuição do
processo de poluição é o fomento às ações de reciclagem e seletividade dos resíduos. Dessa forma, faz-se necessária a celebração de convênios, parcerias, termos de cooperação
e outros instrumentos legais com Universidades, Institutos de Pesquisa, ONG e municípios para a realização dos estudos e projetos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Dessa forma, faz-se necessário a celebração de convênios, parcerias, termos de cooperação e outros instrumentos legais com Universidades, Institutos de Pesquisa, ONG,
municípios e/ou empresas para a realização dos estudos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 9.433/97 e Lei 6.938/81
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Revitalização de Bacias HidrográficasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

20M0 - Orientação do Uso e da Conservação dos Aquíferos Fronteiriços e Transfronteiriços

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Elaboração de planos de ação visando a implementação do conteúdo previsto no Programa Estratégico de Ação do Aquífero Guarani.

unidadeUnidade de Medida:Plano implementadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a utilização racional e equitativa dos recursos hídricos subterrâneos, tendo como base o desenvolvimento sustentável.

Descrição
Formulação de políticas públicas de águas subterrâneas, compatibilizadas com as políticas de recursos hídricos nacional e estaduais; apoio aos Estados e o Distrito Federal na
gestão da águas subterrâneas; desenvolvimento das ações previstas no Programa Estratégico de Ação do Aquífero Guarani; desenvolvimento de estratégias conjuntas, intercâmbio
de informações e experiências na gestão das águas subterrâneas; apoio à cooperação entre os atores envolvidos a fim de proteger e incentivar o uso sustentável das águas do

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Recursos HídricosUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Sistema Aquífero Guarani; prover o apoio necessário para implementação e funcionamento de instrumentos de gestão previstos no Programa Estratégico de Ação do Aquífero
Guarani; elaborar  marcos técnicos e institucionais comuns para o conhecimento, gerenciamento e preservação dos aquíferos.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será implementada pela SRHU em articulação com as Unidades da Federação e Instituições que atuam na área. Será feita a busca pela celebração de convênios de
cooperação técnica, bem como atividades de planejamento e articulação com as instituições parceiras e com os órgãos gestores de águas subterrâneas. Será consolidado Plano de
Trabalho para a implementação do Programa Estratégico de Ação do Aquífero Guarani, explicitando o planejamento técnico e físico de cada atividade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal de 1988 e Lei 9.433/1997.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

20MN - Gerenciamento do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos - SNIRH

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Considera-se para efeito da mensuração do produto: módulo implementado, que constitui-se no desdobramento dos subsistemas instituídos no âmbito do Sistema Nacional de
Informações sobre Recursos Hídricos.

unidadeUnidade de Medida:Subsistema implementadoProduto:

Especificação do Produto

Organizar, desenvolver, implementar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.

Descrição
•	Desenvolvimento e implementação de novos subsistemas e módulos do SNIRH;
•	Execução de manutenções corretivas e evolutivas dos subsistemas e módulos implementados, com identificação e correção de problemas técnicos ou funcionais encontrados no
sistema, devido a erros ou ambigüidades na execução ou nos requisitos dos sistemas;
•	Adição de novas funcionalidades ou alteração nas funcionalidades já existentes dos subsistemas e módulos implementados, a fim de atender a mudanças nos requisitos dos
módulos ou adequação dos módulos quanto à evolução tecnológica.
•	Aquisição, atualização e manutenção da infraestrutura computacional do SNIRH.
•	Administração da infraestrutura computacional do SNIRH.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas para execução de serviços de desenvolvimento de sistemas, manutenção de sistemas, suporte técnico, consultoria, capacitação e treinamentos.
Contratação de fornecimento de infraestrutura computaciona

Localizador (es)
0001 - Nacional

Leis n° 9.984/00 e n°9.433/97.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Gestão da InformaçãoUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

20MO - Implementação da Gestão Integrada de Águas Subterrâneas e Superficiais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estudo hidrogeológico elaborado

unidadeUnidade de Medida:Estudo elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Promover condições técnicas, legais e de geração de conhecimento hidrogeológico para implementar a gestão integrada das águas subterrâneas e superficiais, com vistas a obter
condições de sustentabilidade ambiental, social e econômica para o uso desses recursos hídricos.

Descrição
Elaboração de estudos hidrogeológicos em aquíferos de regiões metropolitanas, interestaduais e transfronteiriços para fomentar a gestão integrada de águas superficiais e
subterrâneas, conforme previsto no Programa Nacional de Águas Subterrâneas-PNAS/PNRH; o planejamento e a coordenação da rede nacional de monitoramento de águas

Finalidade

Unidade Responsável: Superintendência de Implementação de Programas e ProjetosUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA
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subterrâneas; a formulação de ferramentas específicas para a gestão integrada de recursos hídricos e; apoio aos Estados no gerenciamento de aquíferos compartilhados.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será implementada diretamente pela Agência Nacional de Águas, por meio de contratação de serviços de consultoria, e em parceria com os Estados da Federação,
Instituições Federais tais como o Serviço Geológico Nacional - CPRM e Universidades, instituições da sociedade civil, bem como por meio de acordos de cooperação técnica. A ANA
irá desenvolver parte das atividades previstas por intermédio de seu corpo técnico.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997; Lei 9.984 de 17 de julho de 2000.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

2378 - Operação da Rede Hidrometeorológica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Dados hidrológicos quantitativos e qualitativos dos principais cursos d'água brasileiros e da distribuição e quantidade de chuva precipitada em todo território nacional.

unidadeUnidade de Medida:Informação produzidaProduto:

Especificação do Produto

Dispor de dados e informações hidrometeorológicas para o gerenciamento do uso dos recursos hídricos, pesquisa, inventário de potenciais energéticos, planejamento de
empreendimentos, projetos e fiscalização de aproveitamentos hídricos.

Descrição
O Monitoramento Hidrometeorológico no Brasil é fundamental para o conhecimento da quantidade e qualidade dos recursos hídricos no País e é realizado por meio da Rede
Hidrometeorológica Nacional, que obtém informações sobre a capacidade, potencial, disponibilidade e qualidade de água de nossas Bacias Hidrográficas, além do regime das
chuvas em todo o território nacional.
A Agência Nacional de Águas é responsável pela coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da Rede Hidrometeorológica Nacional, em articulação com os órgãos e
entidades públicas e privadas que a integram ou que dela sejam usuários.
A Rede Hidrometeorológica sob responsabilidade da ANA possui cerca de 4500 estações de monitoramento que visam realizar a coleta de dados de nível, vazão, sedimento e
qualidade da água dos rios brasileiros, bem como a precipitação em todo território nacional. A ANA analisa, também,  a consistência dos dados hidrológicos e disponibiliza as
informações em banco de dados. Esses dados hidrológicos são disponibilizados à sociedade no portal de Internet do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos
(SNIRH).
Essas informações são imprescindíveis para as ações da Agência, como por exemplo, nas concessões de uso da água nos rios de domínio da união, além de subsidiar os trabalhos
dos Comitês de Bacia e demais órgãos representantes da sociedade. São também importantes para os usuários, públicos e privados, que de alguma forma intervenham no uso da
água da rede hidrográfica nacional, através da gestão ou preservação do recurso hídrico em geral.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

A Agência Nacional de Águas  mantém Acordos de Cooperação Técnica, Termo de Cooperação, Convênios e Contratos com diversas instituições parceiras, como: CPRM,
FURNAS, IGAM, EPAGRI, Instituto das Águas do Paraná, ELETRONORTE, Hobeco e Cohidro  para a realização da coleta de dados do nível das águas, dos rios e das
precipitações atmosféricas. Esses instrumentos são fundamentais para a operacionalização da Rede, bem como a obtenção dos dados hidrológicos e sua disponibilização a toda a
sociedade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Leis nº 5.655/71, Lei nº 7.990/89, Lei nº 8.001/90, Lei nº 8.631/93, Lei nº 9.427/96, art.31, § 2º, Lei nº 9.433/97, Lei nº 9.648/98 e Lei nº 9.984/00.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Área de HidrolologiaUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

2905 - Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas - PRODES

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

A demanda biquímica de oxigênio (DBO) é uma medida indireta da concentração de matéria biodegradável, utilizada para mensurar de forma indireta o nível de poluição de um
corpo d'água. Sua diminuição implica em crescente aumento da disponibilidade de oxigênio dissolvido e redução na concentração de matéria orgânica no corpo d'água receptor.

kg de dbo/diaUnidade de Medida:Carga poluidora abatidaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Superintendência de Implementação de Programas e ProjetosUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 10



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Reduzir os níveis de poluição hídrica em bacias críticas, a partir de critérios técnicos estabelecidos.

Descrição
A Agência Nacional de Águas - ANA vem desenvolvendo esforços no sentido de implementar ações voltadas para a recuperação e gestão de cursos d'água. Dentre as ações,
destaca-se a remoção de cargas poluidoras de Bacias Hidrográficas integrantes do Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas - PRODES, que incentiva os municípios a
implantarem e operarem sistemas de tratamento de esgotos que possibilitem reduzir as cargas de poluição lançadas nos rios e córregos nacionais. Também conhecida como
"programa de esgoto tratado", é uma iniciativa inovadora: não financia obras ou equipamentos, paga pelos resultados alcançados, pelo esgoto efetivamente tratado. Trata-se de
pagamento ao prestador de serviço de saneamento, de até 50% do valor do investimento estimado para a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). OS
pagamentos são liberados somente a partir do início da operação da ETE, mediante o cumprimento de determinadas metas de eficiência de tratamento e de carga poluidora abatida.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Financiamento à construção de estações de tratamento de esgoto, subsidiando, parcialmente, o valor do empreendimento. A remuneração dos prestadores de serviços está
condicionada à apresentação dos resultados. A liberação dos recursos contratados só ocorre após o processo de certificação e auditoria dos resultados. Existem critérios normativos
claros de elegibilidade e aplicação dos recursos. Os parceiros são a Caixa Econômica Federal os Prestadores de Serviços de Saneamento (estaduais e municipais).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº. 9.433/1997 e Lei nº. 9.984/2000.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2977 - Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos e da Segurança de Barragens

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Campanha realizadaProduto:

Especificação do Produto

Fiscalizar o uso dos recursos hídricos de domínio da União mediante o acompanhamento, o controle, a apuração de irregularidade e infrações e a eventual determinação de
retificação das atividades, assim como a fiscalização da prestação dos serviços públicos de irrigação, se em regime de concessão, e adução de água bruta, além de fiscalizar a
segurança de barragens

Descrição
Fiscalização do uso dos recursos hídricos por meio de vistorias técnicas em bacias hidrográficas prioritárias e pelo atendimento a denúncias no País e a fiscalização da prestação
dos serviços públicos de irrigação, se em regime de concessão, e adução de água bruta, além de fiscalizar a segurança de barragens. Contempla também o desenvolvimento de
projetos pilotos de monitoramento quali-quantitativo de medição de vazão de usuários.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Fiscalização do uso dos recursos hídricos por meio de vistorias técnicas em bacias prioritárias e pelo atendimento de denúncias, além da estruturação de um trabalho articulado com
os órgãos estaduais, municipais e outras entidades gestoras, fortalecendo o sistema integrado de fiscalização. Desenvolvimento de soluções tecnológicas para a melhoria da
eficácia da fiscalização, a saber: utilização de técnicas de sensoriamento remoto para o planejamento da fiscalização,  macromedição para medição de grandes vazões e de
volumes de água aportados, com utilização de medidores específicos, assim como a fiscalização da prestação dos serviços públicos de irrigação, se em regime de concessão, e
adução de água bruta, além de fiscalizar a segurança de barragens.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.433 / 97, Lei nº 9.984/2000, Decreto nº 3.692 / 2000; Lei nº 12.058/2009 e Lei nº 12.334/2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Área de RegulaçãoUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

2B76 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Sub-bacia com intervenção realizadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Departamento de Revitalização de Bacias HidrográficasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Recuperar, conservar,  preservar e recompor os recursos naturais da bacia hidrográfica do alto rio Paraguai – Pantanal,  visando sua revitalização e seu desenvolvimento
sustentável.

Descrição
Recuperação, conservação, preservação, manejo e uso sustentável dos recursos naturais da bacia hidrográfica, através da implementação de atividades socioambientais e ações de
revitalização ambiental voltadas a recuperação dos recursos naturais, principalmente nas áreas degradadas e de recarga de aqüíferos,  incluindo o reflorestamento e a recuperação
de áreas de preservação  permanente, a recomposição da cobertura vegetal, a redução ou estabilização dos processos erosivos, a mitigação de impactos ambientais, a promoção
da melhoria e gestão dos recursos pesqueiros, a conservação da biodiversidade, a gestão racional dos recursos hídricos, e ainda difundir práticas de recuperação e preservação
ambiental, assim como promover a educação ambiental, a mobilização e capacitação socioambiental, a articulação interinstitucional e sociocultural, como também apoiar e
disseminar práticas agrícolas sustentáveis e atividades ecológicas em comunidades  tradicionais  ou indígenas, além de  atividades ecoturísticas e socioambientais, entre outras na
bacia, somadas a um forte processo de articulação permanente,  com o conjunto de atores sociais e governamentais envolvidos com o processo de revitalização e de
desenvolvimento sustentável da bacia, integrando inclusive os Sistemas Nacionais de Meio Ambiente e de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será desenvolvida de forma descentralizada por meio de convênios e parcerias.

Localizador (es)
0051 - No Estado de Mato Grosso

0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981; Lei nº 7.754, de 14 de abril de 1989; Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997; Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999; e, Lei nº 9.985, de 18 de julho
de 2000.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

2D06 - Desenvolvimento da Capacidade Institucional e de Planejamento do Setor Água - Interáguas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto implantadoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para o fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão no setor água, visando a aumentar a eficiência no uso da água e na prestação de serviços; aumentar a
oferta sustentável de água em quantidade e qualidade adequadas aos usos múltiplos; e melhorar a aplicação de recursos públicos no setor água, reduzindo deseconomias causadas
por deficiências na articulação e coordenação intersetoriais.

Descrição
Compreende a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, visando o fortalecimento institucional dos órgãos de planejamento e gestão de recursos hídricos por
meio do apoio técnico à atualização e adequação da legislação, criação/implementação e fortalecimento de órgãos gestores, organizações de usuários e comitês de bacia e criação,
regulamentação ou operacionalização de fundos estaduais de recursos hídricos, regulamentação da outorga, implantação de cadastro de usuários de águas de bacias hidrográficas
e de sistemas de outorga e cobrança, estabelecimento da cobrança pelo uso da água, elaboração de estudos técnicos e Planos de Recursos Hídricos, inclusive a elaboração de
estudos e diagnósticos intersetoriais, bem como detalhamento de programas previstos nos planos de bacias para compatibilização dos usos múltiplos das águas, o desenvolvimento
e implantação de sistemas de informações hidrometeorológicas, preparação de estudos de recursos hídricos ou pesquisas aplicadas e capacitação de técnicos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A Ação está relacionada a um Acordo de Empréstimo Internacional com o Banco Mundial – BIRD, envolvendo parcerias com o  Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Integração
e Ministério das Cidades.
A execução por parte da União ocorrerá por meio de  contratos diretos ou por meio de instrumentos de parcerias com os estados ou instituições voltados ao cumprimento dos
objetivos da finalidade da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 9.433/97 e Lei 9.984/00.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Implementação de Programas e ProjetosUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

2D10 - Gerenciamento, Avaliação e Atualização do Plano Nacional de Recursos Hídricos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Departamento de Recursos HídricosUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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unidadeUnidade de Medida:Plano implementadoProduto:

Especificação do Produto

Coordenar a implementação e o monitoramento do Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH e promover a sua avaliação e atualização a cada 4 anos.

Descrição
Gerenciamento executivo dos programas e ações do PNRH; acompanhamento e monitoramento de sua implementação; avaliação do PNRH.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O PNRH tem um caráter continuado e processual de um  planejamento estratégico para os recursos hídricos do País, no horizonte temporal de 2020.
Configura-se como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, com o objetivo de orientar a sua implementação e do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Singreh. O Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH foi aprovado pela
Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH nº 58, de 30 de janeiro de 2006. Considerando o caráter continuado do planejamento nacional dos recursos hídricos,
a mesma  Resolução estabelece a necessidade da revisão e atualização do PNRH, a cada  4 anos, considerando o caráter continuado do planejamento nacional dos recursos
hídricos à construção  de um ciclo virtuoso de
planejamento-ação-indução-controle-aperfeiçoamento. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, mediante proposta de sua
Secretaria-Executiva, estabelecerá critérios para o processo de avaliação e aprovação das revisões do PNRH, observado o princípio da participação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal de 1988, Lei nº 9.433/1997.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

2D93 - Monitoramento Hidroambiental nos Reservatórios do DNOCS

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Diagnóstico hidroambiental e monitoramento da qualidade de água, uso e ocupação do solo, identificando componentes poluidores; implementação de ações corretivas
(licenciamento, outorgas) e preventivas (educação ambiental).

unidadeUnidade de Medida:Monitoramento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Monitorar a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos disponíveis nos reservatórios sob a responsabilidade do DNOCS para garantir o seu multiplo uso, a melhoria da
qualidade de água e conservação do solo. Visa também a regularizar o licenciamento ambiental e formar Comissões Gestoras.

Descrição
Diagnóstico hidroambiental e monitoramento da qualidade de água, uso e ocupação do solo, identificando componentes poluidores; implementação de ações corretivas
(licenciamento, outorgas) e preventivas (educação ambiental); apoio a formação das Comissões Gestoras dos reservatórios, divulgação, através da rede formal de ensino, sobre a
importância da conservação dos manancias e do uso adequado das obras hídricas construídas pelo DNOCS.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Gestão ambiental e dos recursos hídricos, com vistas à garantia dos usos múltiplos, através do monitoramento da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos disponíveis nos
reservatórios sob a responsabilidade do DNOCS.

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

LEI 10.204 / 2001;
LEIS: 6.938/81, 7.804/89, 9.605/98, E 9.433/97;
RESOLUÇÕES CANAMA Nº 0001/86 237/97.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Nacional de Obras Contra as SecasUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

4925 - Elaboração de Planos e Estudos de Recursos Hídricos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Superintendência de Planejamento de Recursos HídricosUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA
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Os Planos contemplam:
(a) diagnóstico dos recursos hídricos; (b) cenarização quanto à situação dos recursos hídricos da bacia, (c) o plano propriamente dito,
(d) propostas de enquadramento, (e) desenvolvimento de estudos de recursos hídricos decorrentes de planos já elaborados ou subsídios técnicos para o processo de planejamento
dos setores relacionados a recursos hídricos, (f) desenvolvimento de relatórios e informações sobre a conjuntura dos recursos hídricos no país

unidadeUnidade de Medida:Plano elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Elaborar Planos de Recursos Hídricos, incluindo propostas de enquadramento de corpos d'água, como instrumento para fundamentar e orientar a gestão de recursos hídricos nas
bacias hidrográficas, bem como estudos e diagnósticos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de
alocação e distribuição de água, e de controle da poluição hídrica.

Descrição
A ação contempla de maneira suscinta o desenvolvimento dos seguintes conteúdos:
(a) diagnóstico consolidado da realidade dos recursos hídricos nas bacias;
(b) cenarização quanto à situação dos recursos hídricos da bacia, considerando um cenário tendencial e uma visão de futuro; uma prospecção quanto a cenários alternativos; e as
alternativas de compatibilização entre disponibilidades e demandas, bem como entre os interesses internos e externos à bacia, considerados esses cenários e as fontes internas e
externas
(c) o plano propriamente dito, traduzido por um conjunto de metas e diretrizes para que a visão de futuro da bacia – a realidade desejada – seja gradualmente construída nos
horizontes previstos; um conjunto de programas, projetos e ações para promover a transformação da realidade existente na realidade desejada; as diretrizes para aplicação dos
instrumentos de gestão e aperfeiçoamento do arranjo institucional; e um conjunto de indicadores para acompanhar a implementação do plano e a consecução de suas metas.
(d) propostas de enquadramento, no âmbito dos planos, que consistem na definição de padrões de enquadramento de corpos d'água, estabelecendo metas ou objetivos de
qualidade da água (classes estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 357) a serem alcançados ou mantidos em um segmento de corpo de água, de acordo com os usos
preponderantes pretendidos, ao longo do tempo.
(e) desenvolvimento de estudos de recursos hídricos decorrentes de planos já elaborados, visando o detalhamento de programas voltados para sua implementação, ou subsídios
técnicos para o processo de planejamento dos setores relacionados a recursos hídricos.
(f) desenvolvimento de relatórios e informações sobre a conjuntura dos recursos hídricos no país
Os planos de recursos hídricos previstos para o período 2012-2015 poderão ser elaborados para as seguintes bacias hidrográficas: Paranaíba, Piranhas-Açu, Uruguai, Alto
Paraguai, Grande, Paranapanema e afluentes da Margem Esquerda do Rio Amazonas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A elaboração de planos e estudos dar-se-á por meio de contratação de consultoria especializada, com coordenação e acompanhamento técnico da ANA, ou diretamente com equipe
própria.
O processo de elaboração deve contar com o intenso envolvimento dos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pelos setores de recursos hídricos e saneamento,
assim como da sociedade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº. 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e Lei nº. 9.984, de 17 de julho de 2000.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

4926 - Regulação dos Usos de Recursos Hídricos, dos Serviços de Irrigação e Adução de Água Bruta e da Segurança de Barragens

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Informações sobre usuários regularizados com base nos registros do sistema de suporte à outorga.

unidadeUnidade de Medida:Usuário regularizadoProduto:

Especificação do Produto

Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água, por meio do estabelecimento das regras de uso, dos marcos
regulatórios e da emissão da outorga visando assegurar o uso racional dos recursos hídricos e a compatibilização dos usos múltiplos. A outorga não caracteriza alienação total ou
parcial das águas, que são inalienáveis, mas autoriza o seu direito de uso. Promover a regulação da prestação de serviços públicos de irrigação e adução de água bruta em regime
de concessão. Estabelecer normas para implementação de ações visando à segurança de barragens em âmbito federal.

Descrição
1) A regularização dos usos de recursos hídricos, a definição de marcos regulatórios de uso da água e as alocações negociadas de água, que se iniciam pelo Cadastro Nacional de
Usuários de Recursos Hídricos – CNARH. Para efeito de análise técnica dos pedidos de outorga, a Superintendência de Regulação – SRE deve contar com sistemas de apoio à
decisão que contemplem algoritmos de análise de balanço hídrico quali-quantitativo, base de dados georreferenciados de demanda e oferta hídrica, incluindo interferências
hidráulicas como barragens de regularização. Esses sistemas se integram ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH, o qual também envolverá os
sistemas estaduais de recursos hídricos. Inclui também a sistematização dos procedimentos e critérios de outorga e dos índices de eficiência de uso da água por tipologia e a
descentralização das atividades de outorga para os estados mediante delegação.

2) a regulação, quando envolverem corpos d’água de domínio da União, da prestação dos serviços públicos de irrigação, se em regime de concessão, e adução de água bruta,
cabendo-lhe, inclusive, a disciplina, em caráter normativo, da prestação desses serviços, bem como a fixação de padrões de eficiência e o estabelecimento de tarifa, quando
cabíveis, e a gestão e auditagem de todos os aspectos dos respectivos contratos de concessão, quando existente

Finalidade

Unidade Responsável: Área de RegulaçãoUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA
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3)Regulação dos critérios e procedimentos de segurança de barragens

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação do sistema de outorga é baseado nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e sua implementação nas Bacias selecionadas é
efetuada de forma articulada com os órgãos gestores de Recursos Hídricos, em particular, os Comitês de Bacias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.433 / 97, Lei nº 9.984/2000, Decreto nº 3.692 / 2000; Lei nº 12.058/2009 e Lei nº 12.334/2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4928 - Capacitação para a Gestão de Recursos Hídricos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a capacitação de recursos humanos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e da sociedade civil, para atuarem na gestão, na proteção, no uso
racional e na conservação dos recursos hídricos.

Descrição
Promoção de cursos para conselhos de recursos hídricos, comitês de bacias hidrográficas, órgãos gestores de recursos hídricos, organizações da sociedade civil, instituições de
ensino, setores usuários e sociedade em geral.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação da ação será realizada através de convênios e parcerias com instituições e órgãos públicos ou contratação de instituições e/ou serviços de pessoa física para
promoção de atividades, eventos, cursos de capacitação, treinamentos e difusão de conhecimentos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei  nº 9.433/97 e artigo 4º, Inciso XV da Lei nº 9.984/2000.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos HídricosUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

4929 - Promoção da Conservação e do Uso Sustentável da Água

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projeto induzido ou selecionado com base em critérios técnicos que considerem a possibilidade de multiplicação e extensão de seus resultados.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar o desenvolvimento de projetos, que visem aumentar a oferta e a melhoria da qualidade da água das bacias hidrográficas, voltados à adoção das praticas conservacionistas
de uso e ocupação do solo no meio rural, a readequação de estradas vicinais e a recuperação da cobertura vegetal em áreas prioritárias para preservação, visando maximizar a
infiltração e permanência da água no solo, e promovendo a redução do escoamento superficial, dos processos erosivos, do assoreamento e poluição de mananciais e do risco de
inundações, gerando significativo incremento na oferta de água com qualidade para os múltiplos usos.
Promover a adoção de medidas que visem minimizar perdas e maximizar a eficiência no uso da água, tendo como base o uso racional, o reúso de águas servidas e a identificação
de fontes alternativas de água para o abastecimento.

Descrição
Apoio ao desenvolvimento de práticas conservacionistas tendo como foco de planejamento o manejo integrado de sub-bacias hidrográficas, prevendo-se controle de processos
erosivos, a redução da poluição gerada pelo aporte de sedimentos e produtos químicos lançados por atividades agrícolas em águas superficiais e subterrâneas, possibilitando o
aumento da infiltração e a retenção da água no solo viabilizando a recarga de aqüíferos, a redução do escoamento superficial, e o incremento da disponibilidade hídrica para
múltiplos usos, além da preservação e conservação da biodiversidade.
Promoção do desenvolvimento da agricultura e da pecuária sustentável, tendo a microbacia hidrográfica como unidade de planejamento e a organização dos produtores como

Finalidade

Unidade Responsável: Superintendência de Implementação de Programas e ProjetosUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA
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estratégia para promover a melhoria da produtividade agrícola e o uso de tecnologias adequadas sob o ponto de vista ambiental, econômico e social.
Desenvolvimento de projetos pilotos ou demonstrativos e experiências visando o uso racional da água e o reúso em suas múltiplas aplicações como práticas que possam ser
adotadas como difusoras e multiplicadas nas bacias hidrográficas.
Apoio ao desenvolvimento de ações voltadas ao combate à desertificação e a identificação de fontes alternativas de abastecimento de água.
Apoio a realização de diagnóstico-sócio ambiental e elaboração de projetos no âmbito do Programa Produtor de Água.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Diretamente ou descentralizada através de contratos, convênios, termos de parceria ou contratos de repasse com instituições parceiras, sejam federais, estaduais, municipais, não
governamentais ou os comitês e as agências de bacias.
Complementarmente, introduzindo novo modelo por intermédio do apoio, orientação e certificação de projetos de pagamentos por serviços ambientais (PSA) no âmbito do Programa
Produtor de Água, voltados para a revitalização ambiental de bacias hidrográficas consideradas de importância estratégica para o Brasil.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal 1988, art. 20, III; art. 21, XIX; Lei 9.433/97 art. 3; 7; 29, inciso IV, art.32, inciso IV.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

4936 - Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Usuário cadastradoProduto:

Especificação do Produto

Dispor de dados sobre todos os usuários desse recurso, tanto nos rios de domínio da União, quanto de domínio dos estados e do Distrito Federal, para propiciar o controle de oferta
e demanda dos recursos hídricos; propiciar as condições para implementação da cobrança e subsidiar a formulação de diretrizes de gestão de recursos hídricos e de outorga,
notadamente nas áreas de conflito potencial e de conflito efetivo pelo uso desordenado dos recursos hídricos.

Descrição
A ação contempla:
- atualização e aperfeiçoamento de sistema computacional do banco de dados de usuários de água, incluindo os módulos de outorga e cobrança;
- articulação com as instituições representativas dos setores produtivos para identificação dos usuários de água e com as entidades classificadoras das atividades produtivas;
- articulação com os órgãos estaduais e do Distrito Federal gestores de recursos hídricos, para verificação dos dados existentes e dos sistemas de armazenamento de dados
utilizados para agregação dos dados de interesse de cada sistema informatizado de cadastramento;
- atualização do manual de operação e manutenção do sistema, para os vários níveis de usuários.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Serão realizadas parcerias e contratos para promover campanhas com vistas ao cadastramento de usuários em bacias específicas, bem como o desenvolvimento de interfaces;
aquisição de hardware e software complementar.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei  nº 9.984, de 17 de julho de 2000, Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Área de RegulaçãoUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

4980 - Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de entidades fomentadas

unidadeUnidade de Medida:Entidade beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Estimular e apoiar iniciativas voltadas à criação, instalação e consolidação de comitês de bacias hidrográficas e das agências de águas, bem como a estruturação dos órgãos e das
entidades do SINGREH para implementação e integração dos processos de gestão de recursos hídricos.

Finalidade

Unidade Responsável: Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos HídricosUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA
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Descrição
Apoio técnico e financeiro, através de atuação direta ou indireta, por intermédio dos órgãos gestores e instituições do SINGREH, as iniciativas voltadas para criação e funcionamento
de comitês e agências de águas, bem como para a estruturação e fortalecimento das entidades do sistema visando à implementação e integração dos processos de gestão de
recursos hídricos.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A instalação dos comitês de bacias implica na estruturação de programas de mobilização social, desde o diagnóstico da bacia, a aprovação pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, e a escolha de seus membros. O apoio à  criação da Agência de Bacias compreende a realização de estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira, na definição
de sua natureza jurídica e no apoio logístico a sua instalação bem como na elaboração do contrato de gestão.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Artigo 4º, Inciso VII, da Lei nº 9.984/2000.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

4999 - Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Proporcionar ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, suas Câmaras Técnicas e respectivos grupos de trabalho, condições físicas, técnicas, administrativas e logísticas
mínimas para a sua existência e funcionamento, bem como realizar as seguintes ações: promover a implementação do CNRH itinerante (realização de reuniões regionalizadas);
divulgar suas decisões e deliberações, e monitorar a implementação das mesmas; criar condições para que o CNRH possa se articular com o Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA;ampliar a representatividade do CNRH, realizar estudos técnicos necessários às tomadas de decisão do Conselho; demais funções que se fizerem necessárias ao
cumprimento da missão do CNRH como instância máxima do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Descrição
Disponibilização de condições operacionais e institucionais para o funcionamento do CNRH e de suas Câmaras Técnicas e grupos de trabalho; fornecimento de apoio técnico,
jurídico, administrativo e a coordenação da participação de órgãos e entidades do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos no encaminhamento e detalhamento de
questões específicas e no tratamento singular de áreas temáticas. Inclui-se, nessa ação, a disponibilização de estrutura física adequada à realização de reuniões, com recursos
áudio visuais. Esta ação garantirá ao CNRH condições para o cumprimento de suas funções de formulação e desenvolvimento de políticas, sob o controle da sociedade.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação será desenvolvida pela SRH/MMA por meio da realização de reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, exercendo assim, o papel de
Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.  Portanto, a SRH contará com seus técnicos para apoiar as ações do Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
bem como de suas Câmaras Técnicas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 9.433/97; Decreto nº. 4.613, de 11/03/2003 e Decreto nº. 5.776, de 12/05/2006.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Recursos HídricosUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

6251 - Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Boletim emitidoProduto:

Especificação do Produto

Planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em
articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos Estados e Municípios.

Finalidade

Unidade Responsável: Área de HidrolologiaUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA
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Descrição
A prevenção e minimização de efeitos de secas e inundações podem ser alcançadas, tanto por meio da gestão de suas conseqüências sobre o meio ambiente e sobre a população,
quanto por intermédio de medidas não-estruturais e estruturais de prevenção e defesa contra estes eventos. A ação, que foi estruturada no âmbito do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, prevê o acompanhamento das condições hidrológicas dos principais sistemas hídricos nacionais de modo a identificar possíveis ocorrências
de eventos críticos, permitindo a adoção antecipada de medidas mitigadoras dos efeitos destes eventos. Parte desse acompanhamento é materializada através de boletins mensais
de monitoramento de bacias ou de sistemas prioritários. Em alguns casos, quando verificada situação crítica e/ ou com potencial para tal, também são elaborados boletins de
monitoramento com freqüência maior. Adicionalmente, será apoiada a implantação de sistemas de alerta de cheias que propiciem a adoção de medidas preventivas que minimizem
os prejuízos decorrentes das inundações. Para o desenvolvimento desta ação, foi implantada a Sala de Situação da Agência Nacional de Águas, que funciona como um centro de
gestão de situações críticas e subsidia a tomada de decisões e também está sendo elaborado o Atlas de Vulnerabilidade às Inundações, em conjunto com os órgãos gestores
estaduais de recursos hídricos e a Defesa Civil.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Diretamente ou descentralizada, através de convênios e/ou contratos administrativos com instituições parceiras, sejam federais, estaduais, municipais ou os comitês e as agências
de bacias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Artigo 21 da Constituição Federal de 1988 e Lei nº. 9.984, de 17 de julho de 2000.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

7H90 - Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0056 - Apoio a Projetos de Sustentabilidade na Bacia do João Leite - No Estado de Goiás

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

8412 - Disseminação de Boas Práticas de Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Departamento de Revitalização de Bacias HidrográficasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Disseminação de boas práticas de manejo ambiental.

Apoiar e difundir, junto aos  atores governamentais e sociais das bacias hidrográficas, práticas agrícolas sustentáveis de conservação e manejo  dos recursos naturais que visem a
recuperação, a conservação, a preservação e o uso sustentável dos recursos  naturais.

Descrição
Apoio à adoção e disseminação de tecnologias, projetos e ações  visando a conservação ambiental, o manejo adequado das bacias e dos
recursos naturais, configurando-se instrumento central para a promoção da mobilização social em torno dos recursos naturais em  nível local.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Através de parcerias e convenios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal de 1988; Lei 4.771/65; Lei nº. 9.433/97 e Decreto de 05 de junho de 2001.
Base Legal da Ação

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 19


