
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2013

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2026 - Conservação e Gestão de Recursos Hídricos

Número de Ações 10

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

00LX - Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº 9.433/1997 e nº 10.881/2004).

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Descrição
Arrecadação e transferência obrigatória de recursos orçamentários decorrentes da cobrança pelo uso de recursos hídricos para as agências de
águas das respectivas bacias em que foram gerados, ou entidades delegatárias dessas funções,  para fins de custeio administrativo dos entes
do Sistema,  estudos, programas, projetos , planos, capacitação e obras incluídos nos planos de bacias hidrográficas, de acordo com o artigo nº
22 da Lei nº 9.433/1997.

Objetiva-se, com isso, promover a melhoria da qualidade e da quantidade de água no âmbito das bacias hidrográficas, por meio de gestão
descentralizada e participativa , estimulando o seu uso racional e o reconhecimento do valor econômico da água, em conformidade com o
disposto na  Lei nº 9.433, de 8.1.1997 e a lei 10.881, de 09 de junho de 2004.

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Celebração de Contrato de Gestão com as Agências de Água, ou Entidades Delegatárias, conforme  regulamentado pela Lei nº 10. 881/2004,
para fins de aplicação nas respectivas bacias em que foram gerados, em prioridades definidas pelos comitês, de acordo com o previsto no artigo
nº 22 da Lei nº 9.433/1997.
Localizador (es)
0001 - Nacional
0030 - Na Região Sudeste

Lei nº 9.433/97, artigo 22 ; Lei nº 9.984/00; Lei nº 10.881/2004.
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

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

Projeto concluído Unidade de Medida: unidadeProduto:

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.
Desse modo, espera-se que a ação consiga 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.

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

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
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10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

12DS - Construção de Prédio Anexo ao Bloco M da Agência Nacional de Águas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

44205 - Agência Nacional de Águas - ANAUO: Unidade Responsável: Superintendência de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

Prédio construído Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Construção de prédio anexo ao Bloco M, onde está instalada a administração central da Agência Nacional de Águas. O novo prédio será
construído em terreno de propriedade do Ministério da Ciência e Tecnologia, no Setor Policial Sul, em Brasília - DF. Com área total de 4.760 m²,
dispostos em dois pavimentos, a construção visa à ampliação e adequação das instalações da ANA, para abrigar seu corpo de servidores e a
implantação de dispositivos e equipamentos de segurança para toda a organização.

Objetiva-se, com isso, ampliar a área predial da Agência Nacional de Águas para instalação de corpo de servidores aprovado em  concurso
público e remanejamento de parte do quadro de pessoal ativo da Agência, hoje instalado em prédios de outros órgãos, assegurando condições
adequadas para a integração entre os servidores e o desenvolvimento organizacional, proporcionando boas condições de trabalho para propiciar
agilidade e qualidade aos processos desenvolvidos.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio de contratação de empresa especializada.

Localizador (es)
0053 - No Distrito Federal

Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000.
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

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

Comissão tripartite organizada/em
funcionamento Unidade de Medida: unidadeProduto:

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

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.
Localizador (es)
0001 - Nacional
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Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997; Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010; Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000; e Lei nº 4.229, de 1º de
junho de 1963.

Base Legal da Ação

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

20VR - Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

44101 - Ministério do Meio AmbienteUO: Unidade Responsável: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano

Bacia recuperada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Promoção e apoio às atividades de recuperação, conservação, preservação, manejo e uso sustentável dos recursos naturais; implementação de
atividades socioambientais e de revitalização ambiental: reflorestamento, recuperação de áreas de proteção permanente,  recomposição da
cobertura vegetal, redução dos processos erosivos,  mitigação de impactos ambientais,  melhoria e gestão dos recursos pesqueiros,
conservação da biodiversidade, promoção da educação ambiental,  mobilização e capacitação socioambiental,  articulação interinstitucional  e
sociocultural;  apoio e disseminação de técnicas agrícolas sustentáveis; apoio à atividades ecológicas em  comunidades tradicionais; promoção
de atividades ecoturísticas.

Objetiva-se, com isso, recuperar, conservar, preservar e recompor os recursos naturais das bacias hidrográficas, visando a revitalização e o
desenvolvimento sustentável destas.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Parceria com universidades, institutos de pesquisa, organismos internacionais, organizações não governamentais, unidades da federação e/ou
empresas; execução direta de projetos;  articulação interinstitucional  e sociocultural;  articulação permanente com o conjunto de atores sociais e
em todas as esferas de governo; aquisição de equipamentos e de imagens de satélite; instalação e desenvolvimento de sistemas informatizados.
Localizador (es)
0001 - Nacional
1392 - No Município de Campina Grande - PB

Constituição Federal de 1988; Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000; Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000; Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999;
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997; Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981; Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012; Lei nº 12.593, de 18 de
janeiro de 2012.

Base Legal da Ação

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

20VS - Formulação e Gerenciamento da Política Nacional de Recursos Hídricos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

44101 - Ministério do Meio AmbienteUO: Unidade Responsável: Departamento de Recursos Hídricos

Plano implementado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Aprimoramento contínuo da legislação e fortalecimento dos processos de regulamentação para implementar os instrumentos de gestão e de
planejamento de recursos hídricos; estabelecimento de pactos para a definição de diretrizes e políticas públicas voltadas para a melhoria da
oferta de água, em qualidade e quantidade, sob a ótica do desenvolvimento sustentável; formulação de políticas e estratégias para o apoio à
estruturação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH; funcionamento do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos; apoio à implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos; promoção da sustentabilidade do uso dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos, bem como da gestão compartilhada de águas fronteiriças e transfronteiriças.

Objetiva-se, com isso, garantir o funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; apoiar a implementação do Plano Nacional de
Recursos Hídricos;  assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
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Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Parcerias com os entes federados, instituições governamentais, entidades da sociedade civil, universidades, institutos de pesquisa e fomento;
promoção e realização de eventos técnicos; execução direta de projetos; promoção de estudos técnicos; cursos de capacitação; oficinas de
trabalho; elaboração de publicações e materiais de divulgação.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal de 1988; Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997; Decreto nº 4.613, de 11 de março de 2003;  Decreto nº 6.101, de 26 de abril
de 2007; Resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

Base Legal da Ação

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

20WI - Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (Leis nº 9.433/1997 e nº 9.984/2000).

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

44205 - Agência Nacional de Águas - ANAUO: Unidade Responsável: Agência Nacional de Águas

Bacia hidrográfica beneficiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Elaboração de planos, enquadramento, estudos, diagnósticos e prognósticos sobre recursos hídricos; capacitação de recursos humanos e
conscientização da sociedade civil para gestão de recursos hídricos; apoio à criação e estruturação dos entes do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, realização do cadastramento e fiscalização de usuários e dos serviços regulados; emissão de
outorgas de direitos de uso de recursos hídricos; promoção da regulação dos usos e da prestação de serviços públicos de irrigação e adução de
água bruta; estabelecimento de normas voltadas à segurança de barragens; promoção da gestão integrada das águas superficiais e
subterrâneas; operação e modernização da rede hidrometerorológica nacional e do programa de monitoramento da qualidade de água;
prevenção de eventos hidrológicos críticos;  incentivos à iniciativas, eventos  e práticas voltadas para a conservação, recuperação e reuso de
recursos hídricos ; despoluição de recursos hídricos em bacias hidrográficas; coordenação e gerenciamento do Sistema Nacional de
Informações sobre Recursos Hídricos - SNIRH e a disponibilização de informações sobre recursos hídricos; apoio aos estados para estruturação
de seus órgãos gestores de recursos hídricos.

Objetiva-se, com isso, proporcionar a disponibilidade de água em padrões adequados de quantidade e qualidade aos respectivos usos, a
conservação e a utilização racional e integrada dos recursos hídricos e a prevenção de eventos hidrológicos críticos, com vistas aos usos
múltiplos da água de forma sustentável.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratação  de serviços, projetos, estudos e consultorias para realização de planos, diagnósticos, metodologias, eventos, cursos, obras e
instalações  e para o desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados, suporte técnico e software, de serviços de operação da rede
hidrometerorológica nacional e  aquisição de equipamentos de apoio à gestão de recursos hídricos. Aquisição de imagens de satélite.
Realização com equipe interna própria de ações de gerenciamento e supervisão técnica e institucional, desenvolvimento de  eventos, cursos e
treinamentos, difusão de conhecimentos, estudos e planos, atos normativos e de regulação, emissão de outorgas, realização de monitoramento
e fiscalização e demais ações afetas às competências legais. Parcerias com os entes federados, instituições governamentais, instituições de
ensino, consórcios e associações intermunicipais, entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, entidades
delegatárias de Agência de Água,  Organizações Sociais de Interesse Público - OSCIP's, organizações não-governamentais, associações
regionais, locais ou setoriais, organizações técnicas e de ensino e pesquisa, setores usuários de água e instituições internacionais de interesse
comum. Pagamento por resultado, por meio de programa de  seleção de projetos voltados despoluição de bacias e outros de fortalecimento da
gestão, cujo desembolso ocorre a partir do atingimento de metas pré estabelecidas. Contratos de repasse com agentes financeiros para
realização de projetos.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal 1988, art. 20, III; art. 21, XIX; Lei nº. 9.433, de 08 de janeiro de 1997; Lei nº. 9.984, de 17 de julho de 2000; Lei nº
12.058/2009; Lei nº 12.334/2010; e Decreto nº 3.692 / 2000.

Base Legal da Ação
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10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

2D93 - Monitoramento Hidroambiental nos Reservatórios do DNOCS

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

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

Monitoramento realizado Unidade de Medida: unidadeProduto:

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.
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.

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 nº 9.638, de 31 de agosto de 1981; Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997; Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;  RESOLUÇÕES
CONAMA Nº 0001/86 237/97; e Lei nº 4.229, de 1º de junho de 1963.

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

44205 - Agência Nacional de Águas - ANAUO: Unidade Responsável: Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos

Pessoa capacitada Unidade de Medida: unidadeProduto:

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.
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.

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

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

44205 - Agência Nacional de Águas - ANAUO: Unidade Responsável: Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos
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Entidade beneficiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

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.
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.

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
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