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1. Aspectos gerais

• Programa AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS e SANEAMENTO BÁSICO – ANA 

• O Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – Procomitês,
instituído pela Resolução ANA nº 1.190/2016, foi criado para promover o aprimoramento dos
comitês de bacia hidrográfica dos estados e do Distrito Federal.

• O programa integra um conjunto de iniciativas semelhantes da ANA, mediante o apoio
financeiro aos entes constituintes do SINGREH condicionado ao cumprimento de metas
previamente pactuadas e contratadas, com a anuência dos Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos.



1. Aspectos gerais

• Desenvolvido em um ciclo de 5 anos, sendo avaliado anualmente quanto ao cumprimento das
metas e no último ano quanto à efetividade, com vistas a estabelecer sua adequação para
eventual continuidade ou edição de novo ciclo;

• Paraná aderiu ao programa em 2017, assinou contrato em 2019;

• Situação atual:
• 2019 – 1º ano de implementação

• 2020 – 1ª Certificação



2. Contrato

 Contrato n. º 007/2019/ANA – PROCOMITÊS, assinado em 04 de abril de 2019.



• Valor do Contrato: R$ 2.400.000,00

• Valor Repassado: R$ 400.000,00 (2019)

• Valor a Repassar: até R$ 400.000,00 proporcional ao alcance das metas

(cinco parcelas)

R$ 360.000,00

2. Contrato



3. Etapas

I. Os comitês formalizam a intenção de aderir e os governos estaduais promulgam um
Decreto específico (DECRETO ESTADUAL n.º 8462/2017);

II. É realizada uma oficina de pactuação das metas a serem cumpridas, com a
presença de representantes dos comitês, da EE e do CERH, requisito para a
assinatura do contrato entre o estado e a ANA;

III. Iniciam-se os períodos anuais de implementação das metas pactuadas, que são
avaliadas pela ANA e certificadas pelos CERH



4. Certificação

Fluxo do Processo de Certificação









3. Certificação 2020 – Ano base 2019

Componente Peso Certificação

I. Funcionamento 20 15

II. Capacitação 15

III. Comunicação 15 15

IV. Cadastro 15 15

V. Instrumentos 25 23,1

VI. Acompanhamento e 
Avaliação

10 7,5

TOTAL 75,58%

TOTAL ESTADO: 90% 
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