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ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO

1. INDICADORES E METAS PARA O PERIODO DE 2021 A 2025
META 
AN0 2 META

AMOS
META
ANOl

META 
AMO 3 ME IA 

ANO«
COMPORTAMENTODIMENSAO F6RMULA DE cAiCULO PERIODICIOADE MtTRICAOBJETO DE MENSURACAO OBJET1VO ESPEClFICO FONTSINDICADOR

Nivel dp organizacao do Planejamento 
Anual de Atividades - PAA do CBH e de 

Instancies pela entidade 
delegataiia

(N? de eventos e de reunioes realizados 
periodo)/(N? total de eventos e de reunioes

planejados no periodo) x 100

Menor distancia do 
centre da meta- 

melhor

Avaliar a capaddade de planejamento 
da agenda do CBH e de suas instandas 

pela entidade delegataria.

PAA do CBH aprovada por Deliberagao do 
Colegiado

Agoes de apolo ao Comite de 
Bacia Hidrografica • CBH

Anual Percentual 100% 100% 100% 100% 100%Eficacia1

Deliberagao ou document© encaminhado 
pela secretaria-executiva do CBH a entidade 

delegataria.

(N? de encaminhamentos atendidos 
perlodo)/(N? de encaminhamentos 

solicitados pelo CBH no periodo) x 100

Nivel de atendimento pela entidade 
delegataria aos encaminhamentos 

solidtados pelo CBH

Avaliar o nivel de atendimento da 
entidade delegataria as demandas do 

CBH.
Eficacia Anual Percentual Maior-melhor 100% 100% 100% 100% 100%2 Agoes de apoio ao CBH

NAO SE 
APLICA

NAO SE 
APLICA

NAO SE 
APLICA

NAOSE

APLICA
Ano 1: Matriz com agSofoes) pnorizada(s) e 

meta(s) aprovada pelo CBH
Maior-melhorAgoes de apoio a 

implementagao do piano de 
recursos hidricos da bacia 

hidrografica

Anual Percentual 100%

Indice de execugao fisica de agao(oes) 
priorizada{s) pelo CBH

Plano de aplicagao plurianual - PAP e Plano 
de ExecugSo Orgamentaria Anual - POA.

Avaliar o nivel de execugao fisica de 
agao(oes) priorlzada(s) pelo CBH.

Eficacia Ano 2 a S:
(% de avango fisico realizado 
de avango fisico previsto

3
NAO SE 
APLICA

periodo)/(%

periodo) x 100
Anual Percentual Maior-melhor 100% 100% 100% 100%

Agoes de admimstragao 
financeira dos valores 

repassados a partir dos recursos 
arrecadados com a cobranga 

pelo uso dos recursos hidricos 
bacia hidrografica

PAP. POA e extratos da conta bancaria 
espedfica, em instituigio financeira oficial 

federal.

(Valor total desembolsado em agoes 
finalisticas no penodo)/(Valor disponivel 

periodo) x 100

indice de desembolso 
finalisticas

Medir o nivel de execugao financeira 
de agoes finalisticas previstas no PAP.

agoes
Percentual Maior-melhor 45%Execugao Anual 45% 45% 45% 45%4

Agoes de administragao 
financeira dos valores 

repassados a partir dos recursos 
arrecadados com a cobranga 

pelo uso dos recursos hidricos 
bacia hidrografica

PAP. POA e extratos da conta bancaria 
espedfica. em instituigio financeira oficial 

federal

(Valor total desembolsado no periodo)/(Valor 
disponivel no periodo) x 100

Medir o nivel de execugao financeira 
do PAP.

Indice de desembolso total Anual Percentual Maior-melhor 50% 50% 50% 50% 50%Execugao5

Agoes de administragao 
financeira dos valores 

repassados a partir dos recursos 
arrecadados com a cobranga 

pelo uso dos recursos hidricos 
bacia hidrografica

Dimensionar o custo operacional da 
entidade delegataria e mduzir a 

redugao da pulverizagao de agoes 
finalisticas.

(Valor apropriado como custeio 
desembolsado no periodo)/(Vaior total 

desembolsado no periodo) x 100

Taxa de administragao real da 
entidade delegataria

Menor-melhorEficiencia Anual Percentual 5% 6% 7% 7.5% 7.5%PAP e POA.6

Agoes de administragao 
financeira dos valores 

repassados a partir dos recursos 
arrecadados com a cobranga 

pelo uso dos recursos hidricos 
bacia hidrografica______

(N9 recomendagoes implementadas pela 
entidade delegataria no periodo/N? 

recomendagoes monitoradas pela Auditoria 
Interna da ANA no periodo) x 100

Avaliar os processes de gerenciamento 
de riscos, de integridade e de 

governanga, no ambito dos contratos 
de gestao.

fndice de cumprimento de 
recomendagoes da Auditoria Interna 

da ANA -AUD

Relatorios de Auditoria e Pianos de Agao 
resultantes dos trabalhos de Auditoria.

Excelencia Anual Percentual Maior-melhor 100% 100% 100% 100% 100%7
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1.1 CRITERIOS DE AVALIAgAO PARA 0 PERIODO DE 2021 A 2025

Indicadorl: Nivel de organiza^ao do Planejamento Anual de Atividades - PAA do Comite de Bacia 
Hidrografica - CBH e de suas instancias pela entidade deiegataria

Ng de eventos e de reunides realizados no periodo
Formula: X100

Ng total de eventos e de reunides planejados no periodo

a) Atribuicao correlata:

A entidade deiegataria devera elaborar o Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de 
suas instancias que estabelecera as agoes a serem realizadas, segundo as diretrizes do 
planejamento estrategico do CBH, se houver, ou em conformidade com as orientagoes do 
Plenario ou da Diretoria do CBH. 0 PAA com a proposta dos eventos e das reunioes do CBH e de 
suas instancias, a serem realizadas no exercicio subsequente, devera ser aprovada pelo plenario 
do Colegiado ate a ultima reuniao do exercicio anterior.

A entidade deiegataria tambem cabe a elaboragao do Relatorio Anual das Atividades - RAA 
previsto no planejamento do exercicio anterior, a ser aprovado pelo CBH na primeira reuniao 
plenaria do exercicio subsequente.

0 PAA consiste em urn documento de organizagao e planejamento dos eventos e das reunioes 
do CBH e de suas instancias onde estao previstas e detalhadas as atividades relacionadas, bem 
como os responsaveis pela sua execu^ao. Essas atividades deverao ser custeadas com recursos 
da cobranga pelo uso dos recursos hidricos.

0 RAA consiste em urn documento que apresenta a descrigao e, sobretudo, a avaliagao da 
execugao do PAA, devendo center:

i) quorum das reunioes ordinarias e extraordinarias das instancias do CBH;

ii) conteudo aprovado nas reunioes ordinarias e extraordinarias das instancias do CBH, e o 
resumo de seus principais encaminhamentos;

iii) avaliagao da execugao das atividades previstas, incluindo o alcance dos resultados; e

iv) justificativa para o nao cumprimento de alguma agao prevista no PAA.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apura^ao da meta, a entidade deiegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) 0 cronograma de eventos e de reunioes previstos no periodo como consta do PAA (necessario 
apresentar o link de acesso ao documento no sitio eletronico do CBH); e

ii) O registro dos eventos e de reunioes realizados no periodo como consta da RAA (necessaria 
apresentar o link de acesso ao documento no sitio eletronico do CBH).
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c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 1 = 1,0

Resultado da formula do indicador 1Nota do indicador 1 =

(Peso do indicadori) * (Nota do indicadori)Nota final do indicador 1 =

d) Observacoes:

0 numero de eventos e de reunioes realizados maior do que o numero de eventos planejados no 
periodo indica uma falha no planejamento, salvo, em situagoes excepcionais, como, por exemplo, 
em casos de uma crise hidrica, devidamente justificadas e apreciadas pelo plenario do CBH. 
Nestas situates, as justificativas e as delibera^oes do CBH devem compor a documentagao 
apresentada para apuragao da meta.

0 resultado levara em consideragao o criterio mostrado no quadro abaixo, conforme o resultado 
da formula do Indicador 1:

Resultado da formula do Indicador 1 Resultado a ser considerado

Pontuagao maximaEntre 90% e 110%

Seguira uma pontua^ao linear decrescenteAbaixo de 90%

Seguira uma pontua^ao linear decrescenteAcima de 110%

Indicador 2: Nivel de atendimento pela entidade delegataria aos encaminhamentos solicitados 
pelo CBH

Ng de encaminhamentos atendidos no periodo
X100Formula:

Ng de encaminhamentos solicitados pelo CBH no periodo

a) Atribuicao correlata:

A entidade delegataria devera:

• dar forma a toda documentagao anterior e posterior as reunioes, inclusive elaboragao de 
minutas de deliberafoes, mogoes, atas, listas de presenga e toda a documenta^ao que venha 
a ser objeto de aprecia^ao e delibera^ao por parte do CBH e de suas instancias; e

• organizar a 'Ordem do Dia', secretariar, assessorar e lavrar as atas das reunioes plenarias do 
CBH e de suas instancias.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apura^ao da meta, a entidade delegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) Documentos ou deliberates do CBH e de suas instancias produzidas no periodo (necessari
apresentar o link de acesso aos documentos no sitio eletronico do CBH);

ii) O registro do controle dos encaminhamentos solicitados pelo CBH no periodo;
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iii) Justificativa pelo nao atendimento a alguma demanda do CBH.

c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 2 = 1,0

Resultado da formula do indicador 2Nota do indicador 2 =

(Peso do indicadorz) * (Nota do indicadorz)Nota final do indicador 2 =

d) Observacoes:

0 encaminhamento sera considerado atendido quando o status da demanda constar como 
"atendida" ou “em andamento", uma vez que a Secretaria Executiva tera dado o devido 
direcionamento.

Indicador 3: Indice de execugao fisica de agao(oes) priorizada(s) pelo CBH

Ano 1: Matriz com a?ao(6es) priorizada(s) e meta(s) aprovada(s) pelo CBH

Anos 2 a 5*:

% de avango fisico realizado no periodo
X100Formula:

% de avango fisico previsto no periodo

* Nos anos 2 a 5, o cronograma fisico definido para a execu^ao da(s) agao(oes) priorizada(s) sera 
a referencia para a medigao do indicador.

a) Atribuicao correlata:

A entidade delegataria devera administrar e aplicar os recursos provenientes da cobranga pelo 
uso dos recursos hidricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e agoes 
previstos no Plano de aplicagao plurianual - PAP, aprovado pelo CBH.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apuragao da meta, a entidade delegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) Para o ano 1: document© formal resultante da reuniao plenaria do CBH (deliberagao, ata, etc.) 
apos articulate entre a entidade delegataria, o comite de bacia hidrografica e a ANA, com a 
prioriza^ao da(s) ato(oes), ° cronograma fisico da(s) respectiva(s) a^ao(6es) e as metas a serem 
pactuadas para os anos 2 a 5;

ii) Para os anos 2 a 5: documento que comprove o atingimento do avan^o fisico planejado no 
periodo conforme cronograma definido apos articulate entre a entidade delegataria e o comite 
de bacia hidrografica, para a execute da(s) agao(oes) priorizada(s).
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c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 3 = 1,0

Resultado da formula do indicador 3Nota do indicador 3 =

(Peso do indicadors) * (Nota do indicadors)Nota final do indicador 3 =

d) Observacoes:

0 documento formal resultante da reuniao plenaria do CBH (deliberagao, ata, etc.) com a 
priorizagao da(s) agao(oes) e as metas a serem pactuadas para os anos 2 a 5, deve center, no 
mmimo:

i) premissas, objetivos e recursos financeiros;

ii) metas, programas e agoes prioritarias;

iii) alocagao dos recursos financeiros em estudos, projetos e agoes considerados prioritarios;

iv) criterios de aloca^ao dos recursos;

v) criterios utilizados para a hierarquizagao dos estudos, projetos e a^oes;

vi) proposta de estrategia de contratagao dos estudos, projetos e agoes, por parte da entidade 
delegataria; e

vii) cronograma fisico contemplando os investimentos priorizados.

A apura^ao do resultado sera o comparative entre o percentual do cronograma fisico definido 
no planejamento para o penodo e o percentual de avan^o do cronograma fisico para o penodo.

Indicador 4: Indice de desembolso em agoes finalisticas (%)

Valor desembolsado em agoes finalisticas no periodo (R$)
X100Formula:

Valor disponivel no periodo (R$)*

* 0 valor disponivel engloba:

• 0 saldo em caixa de exercicios anteriores estabelecido para cada ano;
• 0 valor repassado, no exercicio, a entidade delegataria pela ANA, desde o primeiro mes 

do repasse ate o mes de apuragao, dentro do periodo avaliado, com base nos valores 
arrecadados com a cobranga pelo uso de recursos hidricos de que tratam os incisos I, III e 
V do art. 125 da Lei n? 9.433, de 8 de Janeiro de 1997; e

• Os rendimentos financeiros referentes as parcelas do valor disponivel, descritas nos itens 
anteriores, aplicados conforme paragrafo sexto da Clausula Quinta do Contrato de ^ 
Gestao.
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a) Atribuicao correlata:

A entidade delegataria devera administrar e aplicar os recursos provenientes da cobranga pelo 
uso dos recursos hidricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e agoes 
previstos no Plano de aplicagao plurianual - PAP, aprovado pelo CBH.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apuragao da meta, a entidade delegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) Plano de Execugao Orgamentaria Anual - POA (necessario apresentar o link de acesso ao 
documento no sitio eletronico da entidade delegataria e do CBH); e

ii) 0 registro em planilha especifica.

c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 4 = 2,0

Resultado da formula do indicador 4Nota do indicador 4 =

(Peso do indicador) * (Nota do indicador^Nota final do indicador 4 =

d) Observacoes:

Agoes finalisticas sao aquelas relacionadas aos estudos, programas, projetos e obras derivados 
dos pianos de recursos hidricos e detalhados nos pianos de aplicagao plurianuais (PAP), EXCETO 
as agoes de suporte ao funcionamento do CBH.

Os valores devem ser detalhados conforme os repasses efetuados por mes correspondente.

0 desembolso compreende o montante pago no pen'odo.

Indicador 5: Indice de desembolso total (%)

Valor total desembolsado no pen'odo (R$)
X100Formula:

Valor disponivel no pen'odo (R$)*

* 0 valor disponivel engloba:

• O saldo em caixa de exercicios anteriores estabelecido para cada ano;
• 0 valor repassado, no exercicio, a entidade delegataria pela ANA, desde o primeiro mes 

do repasse ate o mes de apuragao, dentro do pen'odo avaliado, com base nos valores 
arrecadados com a cobranga pelo uso de recursos hidricos de que tratam os incisos I, III e 
V do art. 129 da Lei n9 9.433, de 8 de janeiro de 1997; e

• Os rendimentos financeiros referentes as parcelas do valor disponivel, descritas nos itens 
anteriores, aplicados conforme paragrafo sexto da Clausula Quinta do Contrato d^ 
Gestao.
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a) Atribuicao correlata:

A entidade delegataria devera administrar e aplicar os recursos provenientes da cobranga pelo 
uso dos recursos hidricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e a^oes 
previstos no Plano de aplicagao plurianual - PAP, aprovado pelo CBH.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apuragao da meta, a entidade delegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) Plano de Execugao Orgamentaria Anual - POA (necessario apresentar o link de acesso ao 
documento no sitio eletronico da entidade delegataria e do CBH); e

ii) 0 registro em planilha especifica.

c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 5 = 2,0

Resultado da formula do indicador 5Nota do indicador 5 =

(Peso do indicadors) * (Nota do indicadors)Nota final do indicador 5 =

d) Observacoes:

Os valores devem ser detalhados conforme os repasses efetuados por mes correspondente. 

0 desembolso compreende o montante pago no pen'odo.

Indicador 6: Taxa de administrate real da entidade delegataria

Valor apropriado como custeio desembolsado no pen'odo (R$)
X100Formula:

Valor total desembolsado no pen'odo (R$)

a) Atribuicao correlata:

A entidade delegataria devera administrar e aplicar os recursos provenientes da cobranga pelo 
uso dos recursos hidricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e a?6es 
previstos no Plano de aplicato plurianual - PAP, aprovado pelo CBH.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apuragao da meta, a entidade delegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) Plano de Aplicagao Plurianual - PAP (necessario apresentar o link de acesso ao documento no 
sitio eletronico da entidade delegataria e do CBH);

ii) Plano de Execute Or^amentaria Anual - POA (necessario apresentar o link de acesso ao 
documento no sitio eletronico da entidade delegataria e do CBH); e
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iii) 0 registro em planilha espedfica.

c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 6 = 2,0

Nota do indicador 6 = Resultado da formula do indicador 6

Nota final do indicador 6 = (Peso do indicadore) * (Nota do indicadore)

d) Observacoes:

Os gastos com custeio administrative serao limitados a 7,5% (sete e meio por cento) do valor 
total arrecadado com a cobranga pelo uso de recursos hidricos, incluindo os respectivos 
rendimentos financeiros (Lei n9 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e Resolugao ANA n9 29, de 15 de 
junho de 2020).

0 desembolso compreende o montante pago no penodo.

Indicador 7: Indice de cumprimento de recomendagoes da Auditoria Interna da ANA - AUD

A/9 recomendagdes implementadas pela entidade delegatdria no penodo
Formula: X100

Ng recomendagoes monitorodas pela Auditoria Interna da ANA no penodo

a) Atribuicao correlata:

A entidade delegataria devera implementar as recomendagoes emitidas pela AUD e acordadas 
com a propria entidade, no que tange ao aperfeigoamento de seus processes de governanga, 
gestao de riscos e controles internos.

b) Documentacao comprobatoria:

Para a apuragao da meta, a entidade delegataria devera apresentar os seguintes documentos:

i) Plano de Agao que consta no Relatorio de Auditoria, referente ao exercicio anterior ao penodo 
de avaliagao;

ii) O registro em planilha espedfica; e

iii) Nota de Auditoria e/ou outros documentos comprobatorios do atendimento as 
recomendagoes da Auditoria Interna da ANA que compoem o Plano de Agao citado no item "i".

c) Ponderacao do indicador:

Peso do indicador 7 = 1,0

Resultado da formula do indicador 7Nota do indicador 7 =

(Peso do indicador?) * (Nota do indicador?)Nota final do indicador 7 =

1/
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d) Observacoes:

No caso de nao haver recomendagao para ser atendida no Plano de Agao que consta no Relatorio 
de Auditoria, referente ao exercfcio anterior, sera considerado o atingimento de 100% da meta, 
consequentemente, a nota do indicador 7 a ser considerada sera a nota maxima, ou seja, 1,0.

2. APURAgAO DO RESULTADO

2.1 A apura^ao dos resultados a serem apresentados em cada periodo e para cada criterio de 
avaliagao do indicador de desempenho, seguira uma logica de ponderagao para a conversao do 
valor obtido na nota correspondente conforme demonstrado a seguir:

(Peso do indicadorx) * (Nota do indicadorx)Nota final do indicadorx =

Somatorio das notas finais dos indicadores /
Somatorio dos pesos dos indicadores

2.2 De forma a facilitar a mensuragao e a ponderagao relativas a cada indicador, o quadro do 
item 2.6 consolida a avaliagao de desempenho da entidade delegataria com destaque para as 
notas atribuidas por indicador e o valor do desempenho agregado mensurados em urn 
determinado ciclo de monitoramento e avaliagao.

2.3 A nota geral, ou seja, o valor do desempenho agregado consistira no resultado da avaliagao 
quanto ao cumprimento do Programa de Trabalho do Contrato de Gestao.

2.4 O valor numerico da nota geral sera traduzido para uma escala qualitativa e, dessa forma, 
mostrar o grau de atendimento das metas pactuadas e, consequentemente, o cumprimento do 
Programa de Trabalho do Contrato de Gestao.

2.5 Os graus de desempenho correspondentes as notas gerais sao mostrados no quadro abaixo:

Grau de desempenho

Nota geral =

Nota Geral

nota geral > 9 Desempenho otimo

Desempenho bom7 < nota geral < 9

Desempenho regular5 < nota geral < 7

Desempenho insatisfatorionota geral < 5
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2.6 APURAgAO DO RESULTADO DA AVALIAgAO DE DESEMPENHO PARA 0 PERIODO DE 2021 A 2025

RESULTADO AVALIAgAO - EXERCICIO 202X
NOTA DO 

INDICADOR
PESO NOTA FINALINDICADOR#

Nivel de organizagao do Planejamento Anual de Atividades - PAA do Comite de Bacia 
Hidrografica - CBH pela entidade delegataria_________________________________________
Nivel de atendimento pela entidade delegataria aos encaminhamentos solicitados pelo 
Comite de Bacia Hidrografica - CBH__________________________________________________
Indice de execugao ffsica de agao(5es) priorizada(s) pelo Comite de Bacia Hidrografica - CBH

1,01

1,02

1,03
Indice de desembolso em ag5es finalisticas 2,04
Indice de desembolso total 2,05

2,0Taxa de administragao real da entidade delegataria6
Indice de cumprimento de recomendagoes da Auditoria Interna da ANA-AUD 1,07

NOTA GERAL:
CONCEITO:

INSTRUCOES:

Nota Geral Grau de desempenho
NOTA DO INDICADORx = 1,0 E CORRESPONDERA AO CUMPRIMENTO DA META 
NOTA FINAL DO INDICADORx = (PESO DO INDICADORx) * (NOTA DO INDICADORx) 
NOTA GERAL = l NOTA FINAL DO INDICADORx / £ PESO DO INDICADORx

nota geral = 9 Desempenho otimo

7 = nota geral < 9 Desempenho bom

5 = nota geral < 7 Desempenho regular

Desempenho insatisfatorionota geral < 5
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3. OBSERVAgOES GERAIS

3.1 Ao final de cada penodo de avaliagao, a entidade delegataria devera submeter o Reiatorio 
Anual do Contrato de Gestao, conforme estabelece a Resolugao ANA n9 15, de 11 de margo de 
2019, composto pelos elementos e documentos necessaries para a apura^ao das metas, citados 
no item 1.1 (CRITERIOS DE AVALIAgAO PARA 0 PERIODO DE 2021 A 2025), a ser avaliado pela 
Comissao de Avaliagao dos Contratos de Gestao - CAv, prevista na Lei n9 10.881, de 9 de junho 
de 2004.

3.2 Poderao ser utilizados modelos fornecidas pela ANA para fins de apresentagao da 
documentagao comprobatoria do alcance dos resultados a partir das metas estabelecidas no 
Programa de Trabalho do Contrato de Gestao.

3.3 As justificativas para a nao execu^ao parcial ou total do programa do trabalho, 
especificamente em situagoes excepcionais, devem ser submetidas por meio do Reiatorio Anual 
do Contrato de Gestao para apreciagao da CAv.

3.4 Toda documentagao comprobatoria do alcance das metas do Programa de Trabalho devera 
permanecer a disposigao da CAv e dos orgaos de controle, disponibilizada no si'tio eletronico da 
entidade delegataria ou do CBH e mantida sob a guarda da entidade delegataria.

3.5 A CAv podera solicitar informagoes adicionais a documentagao comprobatoria exigida ou o 
detalhamento que julgue necessario em relagao a estes documentos.

<g\on:v


