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ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DE PACTUAÇÃO 

CONTRATO DE GESTÃO DA ÁREA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

 

1. Indicadores Finalísticos 

 

1.1 Número de pontos de monitoramento da água com IQA com nível de qualidade 

bom 

Descrição: O Programa Água Azul consiste na medição e verificação periódica de 

parâmetros de qualidade de água, usada para o acompanhamento da condição atual, sua 

evolução e controle da qualidade do corpo de água, além de possibilitar a projeção de 

situações futuras. O Programa tem por objetivos realizar o monitoramento sistemático da 

qualidade das águas dos principais corpos d'água interiores norte-rio-grandenses, bem 

como das águas subterrâneas, verificar as condições de balneabilidade de diversas praias 

do Estado, além de promover uma investigação passivo ambiental, decorrente da 

contaminação, por derivados de petróleo, do aquífero na Cidade de Natal. O Índice de 

Qualidade da Água (IQA) faz parte do Programa e este indicador pretende calcular, a partir 

dos pontos de monitoramento da água, quantos deles tiveram em média um IQA com nível 

de qualidade bom. 

Responsável: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA 

Fórmula: IQA do ponto = Soma dos IQAs do ponto/quantidade de análises realizadas no 

ponto 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

0 30 

 

1.2 Número de pontos de monitoramento da água com IQA com nível de qualidade 

ruim  

Descrição: O Programa Água Azul consiste na medição e verificação periódica de 

parâmetros de qualidade de água, usada para o acompanhamento da condição atual, sua 

evolução e controle da qualidade do corpo de água, além de possibilitar a projeção de 

situações futuras. O Programa tem por objetivos realizar o monitoramento sistemático da 

qualidade das águas dos principais corpos d'água interiores norte-rio-grandenses, bem 
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como das águas subterrâneas, verificar as condições de balneabilidade de diversas praias 

do Estado, além de promover uma investigação passivo ambiental, decorrente da 

contaminação, por derivados de petróleo, do aquífero na Cidade de Natal. O Índice de 

Qualidade da Água (IQA) faz parte do Programa e este indicador pretende calcular, a partir 

dos pontos de monitoramento da água, quantos deles tiveram em média um IQA com nível 

de qualidade ruim. 

Responsável: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA 

Fórmula: IQA do ponto = Soma dos IQAs do ponto/quantidade de análises realizadas no 

ponto 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Menor Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

0 9 

 

1.3 Número de pontos de monitoramento da balneabilidade das praias da Região 

Metropolitana próprias para banho durante todo ano  

Descrição: Este indicador mensura o Número de pontos de monitoramento da 

balneabilidade das praias da Região Metropolitana próprias para banho durante todo ano, a 

fim de orientar aos banhistas quanto a qualidade e balneabilidade das águas das praias da 

Região Metropolitana. 

Responsável: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA 

Fórmula: Balneabilidade do ponto = Soma das balneabilidades do ponto/quantidade de 

análises realizadas no ponto 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

24 25 
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1.4 Número de pontos de monitoramento da balneabilidade das praias da Região 

Metropolitana impróprios para banho em mais de 20% das semanas analisadas 

durante todo o ano 

Descrição: Este indicador mensura o número de pontos de monitoramento da 

balneabilidade das praias da Região Metropolitana impróprios para banho em mais de 20% 

das semanas analisadas durante todo o ano, a fim de a fim de orientar aos banhistas quanto 

a qualidade e balneabilidade das águas das praias da Região Metropolitana. 

Responsável: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA 

Fórmula: Balneabilidade do ponto = Soma das balneabilidades do ponto/quantidade de 

análises realizadas no ponto  

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Menor Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

4,5 3 

 

1.5 Percentual de Licenciamentos Ambientais Simplificados solicitados 

eletronicamente 

Descrição: Esse indicador é referente a quantidade de licenças ambientais simplificadas 

solicitadas de forma eletrônica. Com o aumento dos processamentos eletrônicos, espera-se 

que haja mais eficiência na emissão dos documentos e proporcione mais comodidade aos 

beneficiários do serviço. 

Responsável: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA 

Fórmula: Percentual de licenciamentos ambientais simplificados solicitados 

eletronicamente = (Nº de licenciamentos ambientais simplificados solicitados 

eletronicamente / Nº total de licenciamentos ambientais simplificados solicitados) * 100 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

49% 60% 
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1.6 Número de municípios atendidos pelos Programas de Educação Ambiental 

Descrição: Este indicador quantifica o número de municípios que são atendidos por 

Programas de Educação Ambiental no Rio Grande do Norte. 

Responsável: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA 

Fórmula: Somatório do número de municípios atendidos  

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

30 44 

  

1.7 Número de autorizações do uso de Recursos Hídricos emitidas (dispensas e 

outorgas) 

Descrição: Este indicador refere-se ao número de usuários autorizados para uso da água 

no estado, compreendo tanto as outorgas como as dispensas emitidas pelo IGARN. 

Responsável: Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte - IGARN 

Fórmula: Somatório total do número de autorizações emitidas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

2.414 2.000 

 

1.8 Número de licenças e dispensas de licenças de obras hidráulicas emitidas 

Descrição: Este indicador refere-se ao número de usuários autorizados para implantação 

de obras hídricas no estado, compreendo tanto as licenças como as dispensas de licenças 

emitidas pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte - IGARN. 

Responsável: Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte - IGARN 

Fórmula: Somatório do número de licenças emitidas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 
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794 500 

 

1.9 Número de reservatórios monitorados  

Descrição: Este indicador refere-se aos 47 reservatórios de água superficial com 

capacidade de acumulação acima de 5 milhões de metros cúbicos (m3) monitorados 

quantitativamente pelo IGARN. 

Responsável: Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte - IGARN 

Fórmula: Somatório do número de pontos monitorados 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

47 47 

 

1.10 Número de pontos da rede de monitoramento da qualidade da água analisados 

Descrição: Este indicador refere-se aos 63 pontos de coleta de água superficial monitorados 

qualitativamente pelo IGARN. 

Responsável: Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte - IGARN 

Fórmula: Somatório do número de pontos monitorados 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

63 63 

 

1.11 Número de fiscalizações de usuários de água realizadas 

Descrição: Este indicador refere-se aos usuários de água, sejam estes com autorização de 

uso, com denúncias de captação ou de execução de obra irregulares. 

Responsável: Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte - IGARN 

Fórmula: Somatório do número de fiscalizações realizadas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 
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Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

618 600 

 

1.12 Número de barragens vistoriadas 

Descrição: Este indicador refere-se à vistoria realizada nas barragens, compreendendo o 

atendimento aos critérios estabelecidos na lei de segurança de barragem. 

Responsável: Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte - IGARN 

Fórmula: Somatório do número de barragens vistoriadas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

3 3 

  

1.13 Número de poços perfurados 

Descrição: Este indicador refere-se ao número de poços perfurados pela SEMARH. 

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

Fórmula: Somatório do número de poços perfurados  

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

615 400 

  

1.14 Número de cisternas construídas 

Descrição: Este indicador se refere ao número de cisternas construídas pela SEMARH. 

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

Fórmula: Somatório do número de cisternas construídas. 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 
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0 448 

 

1.15 Número de dessalinizadores mantidos e recuperados 

Descrição: Este indicador se refere ao número de dessalinizadores mantidos e recuperados 

pela SEMARH conforme meta do Programa Água Doce e da própria SEMARH. 

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

Fórmula: Somatório do número de dessalinizadores mantidos e recuperados 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

120 100 

  

1.16 Número de sistemas de abastecimento de água implantados 

Descrição: Este indicador se refere ao número de sistemas de abastecimento de água 

implantados, conforme metas do Programa Água Doce e do Programa Água Para Todos. 

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

Fórmula: Número de sistemas de abastecimento de água implantados 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

30 40 

  

1.17 Índice de Cobertura de Água (municípios atendidos pela CAERN) 

Descrição: Compreende a população total com economias* cadastradas nos serviços de 

abastecimento de água prestados pela CAERN, em relação à população total dos municípios 

atendidos pela CAERN.  

*Unidade ligada às redes. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

Fórmula: (População total cadastrada nos serviços de água / População total dos municípios 

atendidos pela CAERN) x 100. 

Periodicidade de Avaliação: Anual 
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Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

100% 100% 

 

1.18 Índice de Atendimento Total de Água (municípios atendidos pela CAERN) 

Descrição: Compreende a população total com economias residenciais ativas (faturadas) 

nos serviços de abastecimento de água prestados pela CAERN, em relação a população 

total dos municípios atendidos pela CAERN. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

Fórmula: (População total ativa com abastecimento de água / População total dos 

municípios atendidos pela CAERN) x 100. 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

94,14% 95,58% 

 

1.19 Índice de Cobertura de Esgoto (municípios atendidos pela CAERN)  

Descrição: Compreende a população total com economias cadastradas nos serviços de 

esgotamento sanitário prestados pela CAERN, em relação à população total dos municípios 

atendidos pela CAERN. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

Fórmula: (População total cadastrada com esgoto / População total dos municípios 

atendidos com esgoto pela CAERN) x 100. 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

34,06% 36,97% 
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1.20 Índice de Atendimento Total de Esgoto (municípios atendidos pela CAERN)  

Descrição: Compreende a população total com economias ativas de esgotamento sanitário 

pela CAERN, em relação a população total dos municípios atendidos com esgotamento 

sanitário pela CAERN. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

Fórmula: (População total ativa com esgoto / População total dos municípios atendidos com 

esgoto pela CAERN) x 100. 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 
2018 

26,79% 26,87% 

 

 

 

2. Projetos Estratégicos 

 

2.1 Projeto: Programa de Apoio à Gestão Ambiental dos Municípios do RN – 

PROAGAM 

 

Entrega 1: Cursos para capacitação de gestores ambientais municipais realizados 

Descrição: Esta entrega diz respeito aos cursos de capacitação que serão ofertados pelo 

IDEMA aos gestores ambientais municipais, por meio do Programa de Apoio à Gestão 

Ambiental dos Municípios do RN.  

Responsável: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA  

META 2018: 12 cursos realizados até 30 de setembro de 2018. 

 

Entrega 2: Diagnósticos e recomendações jurídicas aos municípios realizados 

Descrição: Realização de reuniões com a participação de Prefeitos, Secretários Municipais 

de Meio Ambiente e Assessores Jurídicos dos municípios, que solicitarem previamente, 

através de Ofício ao IDEMA, o serviço de apoio jurídico-institucional, visando fortalecer a 

gestão ambiental local. 

Responsável: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA  
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META 2018: 20 municípios atendidos com diagnósticos e recomendações jurídicas 

até 30 de setembro de 2018. 

 

Entrega 3: Informações produzidas no diagnóstico atualizadas 

Descrição: O Diagnóstico SISMUMA/RN, realizado pelo IDEMA entre 2013-2014, trata do 

levantamento de informações sobre a situação das estruturas de gestão ambiental do Estado 

(Órgãos, Conselhos e Fundos do Meio Ambiente), visando subsidiar a formulação de um 

Programa de Apoio à Gestão Ambiental dos Municípios do RN. Os dados a serem 

atualizados tratam sobre: Cadastro de Gestores Municipais (Prefeitos) e Cadastro de 

Gestores Ambientais (Secretários e/ou Coordenadores de Meio Ambiente); Principais 

Legislações Urbanísticas e Ambientais Municipais; Situação dos Órgãos Municipais de Meio 

Ambiente - OMMAs (estrutura organizacional, condições da estrutura física do prédio sede, 

recursos humanos, mobiliário, equipamentos e veículos, licenciamento ambiental, 

fiscalização ambiental); Conselhos Municipais de Meio Ambiente - CMMA e Fundos 

Municipais de Meio Ambiente – FMMA.  

Responsável: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA  

META 2018: 45 municípios atendidos até 30 de setembro de 2018  

 

2.2 Projeto: Costeira Parque 

 

Entrega 1: Obras executadas 

Descrição: Trata-se do início das obras de construção de um novo parque, proporcionando 

mais um espaço de lazer para desfruto da população do Rio Grande do Norte. O parque irá 

funcionar num espaço da Via Costeira, onde se situava o antigo Vale das Cascatas. 

Responsável: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA  

META 2018: 70% das obras executadas até 31 de dezembro de 2018 

 

2.3 Projeto: Apoio Planos de Gestão Integrada da Orla Marítima 

 

Entrega 1: Municípios capacitados para elaboração do Plano de Gestão Integrada da 

Orla Marítima 

Descrição: Trata-se apoio por parte do IDEMA aos municípios no processo de elaboração 

dos Planos de Gestão Integrada da Orla Marítima. 

Responsável: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA  

META 2018: 4 municípios capacitados até 31 de dezembro de 2018. 
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2.4 Projeto: Política Estadual de Educação Ambiental 

 

Entrega 1: Minuta da Política Estadual de Educação Ambiental elaborada 

Descrição: Trata-se da elaboração de minuta de Lei que da Política Estadual de Educação 

Ambiental. 

Responsável: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA  

META 2018: Minuta elaborada até 31 de dezembro de 2018. 

 

2.5 Projeto: Estudos, Planos e Políticas Ambientais 

 

Entrega 1: Política Estadual do Meio Ambiente revisada 

Descrição: Trata-se da revisão da Política Estadual de Meio Ambiente tendo em vista a 

elaboração de minuta de Lei que revisa e atualiza a Política, com participação de todos os 

órgãos do Sistema de Meio Ambiente: SEMARH, IDEMA, IGARN e CAERN. A política 

Estadual de Meio ambiente é um conjunto e regras e normas que estabelecem as infrações 

e sanções administrativas ambientais, as unidades estaduais de conservação da natureza, 

institui medidas compensatórias ambientais, e dá outras providências. A legislação estadual 

anterior é do ano de 2004, por isso precisa ser atualizada, instituída e regulamentada. 

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

META 2018: Política revisada até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 2: Política Estadual de Saneamento Básico revisada 

Descrição: Trata-se da revisão da Política Estadual de Saneamento Básico, que busca 

atender as exigências legais, assim como regulamentar todos os processos referentes à 

saneamento no estado do Rio Grande do Norte. 

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

META 2018: Política revisada até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 3: Estudo de concepção e de viabilidade técnica, econômico-financeira e 

ambiental e elaboração do projeto básico de sistemas adutores na região do Seridó 

elaborado 

Descrição: Trata-se da elaboração de estudos de viabilidade para integração e expansão 

de sistemas adutores de água. Serão elaborados estudos, sendo eles: relatório de dados 

básicos; relatório de estudos de alternativas; relatório de estudos de avaliação preliminar de 
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impactos ambientais; relatório técnico preliminar; relatório de estudos de viabilidade; 

relatório de cadastramento e plano de remanejamento e indenizações; relatório de impacto 

ambiental – EIA; relatório dos serviços de campo – topografia e geotecnia; relatório de 

projeto básico; relatório síntese.  

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

META 2018: 12 relatórios elaborados até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 4: Diagnóstico de situação das ETES realizado 

Descrição: O diagnóstico das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário será importante 

para elaboração do Projeto de Reuso de Água, armazenando a água descartada para fins 

não nobres, como, lavagem de carros, peças, motores, pisos, jardinagem, descarga de 

banheiros e outros que não sejam para consumo humano e animal (ou seja, destinada a 

ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal) 

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

META 2018: Diagnóstico elaborado até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 5: Estudos de revisão e atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

elaborado 

Descrição: Trata-se dos estudos de revisão e atualização do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos para  o Rio Grande do Norte. 

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

META 2018: 50% dos estudos de revisão e atualização elaborados até 31 de dezembro 

de 2018. 

 

2.6 Projeto: Recuperação dos passivos ambientais 

 

Entrega 1: Projeto de Recuperação de Microbacias Hidrográficas implantado 

Descrição: Trata-se da implantação do Projeto de Recuperação de Microbacias 

Hidrográficas com vistas à recuperação dos passivos ambientais. 

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

META 2018: Projeto implantado até 31 de dezembro de 2018 
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Entrega 2: Projeto de Recuperação e manutenção das nascentes da bacia hidrográfica 

do Rio Apodi-Mossoró elaborado 

Descrição: Trata-se da elaboração de projeto de recuperação e manutenção da nascente 

da bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró com vistas à recuperação dos passivos 

ambientais. 

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

META 2018: Projeto elaborado até 31 de dezembro de 2018 

 

2.7 Projeto: Sistema Adutor Alto Oeste 

 

Entrega 1: Automação do sistema adutor Alto Oeste implantada 

Descrição: A automação de sistema adutores diminui as interrupções no abastecimento, 

reduz custos com a operação, reduz custos com a manutenção e combate a perda de água 

nos trechos da operação, gerando ganhos de eficiência. Essa atividade diz respeito à 

implantação da automação do Sistema Adutor Alto Oeste. 

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

META 2018: Automação do sistema implantada até 31 de dezembro de 2018. 

 

2.8 Projeto: Construção, recuperação e manutenção de barragens 

 

Entrega 1: Obras da Barragem de Oiticica executadas 

Descrição: A barragem de Oiticica fica no município de Jucurutu e beneficiará direta e 

indiretamente cerca de 500 mil pessoas em 17 cidades. Com capacidade para mais de meio 

milhão de metros cúbicos de água, será o terceiro maior reservatório do Estado.  

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

META 2018: 75% das obras executadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 2: Obras de recuperação/manutenção da barragem Passagem das Traíras 

concluídas 

Descrição: Trata-se das obras de recuperação e manutenção das obras da barragem 

Passagem das Traíras.  

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

META 2018: 100% das obras concluídas até 31 de dezembro de 2018. 
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2.9 Projeto: Procomitê de Bacias 

 

Entrega 1: Reuniões de apoio aos Comitês Estaduais de Bacias Hidrográficas 

realizadas 

Descrição: Por meio do Decreto nº 26.441, de 9 de novembro de 2016, o Estado do Rio 

Grande do Norte aderiu ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas – PROCOMITÊS, nos termos estabelecidos pela Resolução nº 1.190, de 3 de 

outubro de 2016, da Agência Nacional de Águas – ANA. A SEMARH é o órgão responsável 

pelo apoio aos comitês de bacias hidrográficas no Estado do Rio Grande do Norte e 

coordenará as ações do Poder Executivo Estadual inerentes à implementação do 

PROCOMITÊS, que, por sua vez, observará os indicadores e metas acordados com a União, 

por intermédio da ANA, com as representações dos comitês de bacias hidrográficas 

aderentes ao PROCOMITÊS, e aprovadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

Essa atividade diz respeito à execução de ações e investimentos públicos que contribuam 

para o alcance das metas do PROCOMITÊS. 

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

META 2018: 12 reuniões realizadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

 

2.10 Projeto: Tarifa do uso da água  

 

Entrega 1: Proposta de tarifa pelo uso da água no estado do Rio Grande do Norte 

atualizada 

Descrição: Trata-se da atualização de proposta técnica e econômico-financeira sobre a 

possibilidade de implementação da cobrança de tarifas pelo uso da água no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

META 2018: Proposta atualizada até 31 de dezembro de 2018. 

 

2.11 Projeto: Ampliação física do sistema de adutoras 
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Entrega 1: Obras da Captação Subterrânea (Arenito Assu) no Distrito Carrasco 

licitadas 

Descrição: O Projeto da Adutora Sítio Carrasco-Mossoró é composto por manancial 

subterrâneo, captação por poços e adução até a terceira elevatória do Sistema Adutor Apodi-

Mossoró.  

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: Licitação realizada até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 2: Obras complementares da adutora Apodi-Mossoró e do sistema de 

distribuição de Mossoró licitadas 

Descrição: Trata-se da licitação das obras complementares da Adutora Apodi-Mossoró e 

do sistema de distribuição de Mossoró, beneficiando os usuários do serviço na região Oeste 

do Rio Grande do Norte. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: Licitação realizada até 31 de dezembro de 2018. 

 

2.12 Projeto: Ampliação e expansão dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) 

 

Entrega 1: Obras complementares de ampliação do SAA de Nova Parnamirim 

concluídas 

Descrição: Obras complementares ao empreendimento que já dispõe de adutora com 

extensão de 9 km, 02 estações de tratamento de água (elevatória e química), 20,7 km de 

rede de distribuição, 251 ramais, 04 reservatórios e 09 captações subterrâneas. Estima-se 

que a população beneficiada com a obra será de 15,3 mil habitantes. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: 100% das obras concluídas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 2: Obra de ampliação do SAA de Caicó concluída 

Descrição: Trata-se das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de 

Caicó. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: 100% das obras concluídas até 31 de dezembro de 2018. 
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Entrega 3: Obras complementares de ampliação SAA de Jardim de Piranhas licitadas 

Descrição: Obras complementares ao empreendimento que já dispõe de adutora com 

extensão de 2,9 km, 01 estações de tratamento de água, 35,1 km de rede de distribuição, 

2.800 ligações prediais, 02 reservatórios e 01 estação elevatória. Estima-se que a população 

beneficiada com a obra será de 26,8 mil habitantes. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: Obras complementares licitadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 4: Obra de ampliação do SAA de São João do Sabugi executada 

Descrição: O empreendimento consiste na execução de adutora com extensão de 3,9 km, 

01 estações de tratamento de água, 13 km de rede de distribuição, 2.630 ligações prediais, 

02 reservatórios e 01 estação elevatória. Estima-se que a população beneficiada com a obra 

será de 5.000 habitantes. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: 30% das obras de ampliação executadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 5: Obra de ampliação do SAA de Assú concluída 

Descrição: O empreendimento consiste na execução de adutora com extensão de 5,3 km, 

12,7 km de rede de distribuição, 2.510 ligações prediais, 01 reservatório e 01 ETA. Estima-

se que a população beneficiada com a obra será de 38,0 mil habitantes. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: 100% das obras concluídas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 6: Obra de ampliação do SAA de Pendências concluída 

Descrição: O empreendimento consiste na execução de 1,9 km de rede de distribuição, 82 

ligações prediais, 01 reservatório e 01 ETA. Estima-se que a população beneficiada com a 

obra será de 11,3 mil habitantes. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: 100% das obras concluídas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 7: Obras complementares de ampliação do SAA de Caraúbas licitadas 

Descrição: O empreendimento consiste na execução de adutora com extensão de 4,3 km, 

14,8 km de rede de distribuição, 1,0 mil ligações prediais, 03 reservatórios e 01 ETA. Estima-

se que a população beneficiada com a obra será de 12,3 mil habitantes. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 
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META 2018: Obras complementares licitadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

 

2.15 Projeto: Ampliação e expansão dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) 

 

Entrega 1: Obras de Estações Elevatórias de Esgotos das Sub-bacias 02-DS (bairro 

Quintas) e 02/03-ES (bairro Nordeste) concluídas 

Descrição: Trata-se das Obras de Estações Elevatórias de Esgotos das Sub-bacias 02-DS 

(bairro Quintas) e 02/03-ES (bairro Nordeste), a fim de beneficiar a população atendida pelo 

Serviço de Esgotamento Sanitário. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: 100% das obras concluídas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 2: Obras de expansão do SES da Zona Norte de Natal executadas 

Descrição: Trata-se das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona 

Norte de Natal, consistindo na execução de 600,1 km de rede coletora de esgotos. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: 45% das obras executadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 3: Obras de expansão do SES da Zona Sul de Natal executadas 

Descrição: Trata-se das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona 

Sul de Natal, consistindo na execução de 281,5 km de rede coletora de esgotos. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: 35% das obras executadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 4: Obras complementares do SES de Macaíba (FGTS) e Obra do SES de 

Macaíba (Bacia 03 e ETE - OGU) executadas 

Descrição: O empreendimento consiste na execução de emissário com extensão de 0,5 km, 

4,6 km de rede coletora, 585 ramais de esgotos e 01 ETE. Estima-se que a população 

beneficiada com a obra será de 16,5 mil habitantes. Além disso, contempla a execução das 

obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Macaíba (Bacia 03 e ETE - OGU). 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: 50% das obras executadas até 31 de dezembro de 2018. 
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Entrega 5: Obras complementares de ampliação do SES das Bacias BS e CS em Natal 

executadas 

Descrição: O empreendimento consiste na execução de emissário com extensão de 2,0 km, 

8,0 km de rede coletora, 2,9 mil ramais de esgotos e 01 EEE. Estima-se que a população 

beneficiada com a obra será de 9,1 mil habitantes. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: 50% das obras executadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 6: Obras complementares do SES de Caicó licitadas 

Descrição: O empreendimento consiste na execução de emissário com extensão de 4,4 km, 

18,3 km de rede coletora, 3 mil ramais de esgotos e 01 ETE. Estima-se que a população 

beneficiada com a obra será de 28,4 mil habitantes. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: Obras complementares licitadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 7: Obras complementares do SES de Parelhas licitadas 

Descrição: O empreendimento consiste na execução de emissário com extensão de 4,4 km, 

15,1 km de rede coletora, 1,1 mil ramais de esgotos e 01 ETE. Estima-se que a população 

beneficiada com a obra será de 20,3 mil habitantes. Os quantitativos estão sendo revistos 

pois uma parte do empreendimento já se encontra executado. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: Obras complementares licitadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 8: Obras complementares do SES de Assú executadas 

Descrição: O empreendimento consiste na execução de emissário com extensão de 5,6 km, 

38,9 km de rede coletora, 4,1 mil ramais de esgotos e 01 ETE. Estima-se que a população 

beneficiada com a obra será de 20,3 mil habitantes. Os quantitativos estão sendo revistos 

pois uma parte do empreendimento já se encontra executado 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: 70% das obras complementares executadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 9. Obras de complementares do SES de Areia Branca executadas 

Descrição: O empreendimento consiste na complementação da execução de 02 estações 

elevatórias de esgotos. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 
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META 2018: 50% das obras complementares executadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 10: Obras complementares do SES de Apodi licitadas 

Descrição: Trata-se da licitação das obras complementares ao Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Apodi. 

Responsável: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: Obras complementares licitadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

2.16 Projeto: Implantação do Sistema de Gestão do IGARN 

 

Entrega 1: Sistema de Gestão do IGARN implantado 

Descrição: Trata-se da implantação do Sistema de Gestão do Instituto de Gestão das Águas 

do Rio Grande do Norte – IGARN. 

Responsável: Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte - IGARN 

META 2018: 30% do Sistema de Gestão implantado até 31 de dezembro de 2018. 

 

2.17 Projeto: Sede do IGARN 

 

Entrega 1: Diagnóstico da situação atual da estrutura física existente e proposição de 

potenciais prédios públicos para transferência elaborado 

Descrição: Trata-se da elaboração do diagnóstico da infraestrutura física existente e 

proposição de potenciais prédios públicos para transferência. 

Responsável: Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte - IGARN 

META 2018: Diagnóstico e proposição elaborada até 31 de dezembro de 2018 

 

 

3. Agenda de Melhorias 

 

3.1 Agenda: Auditoria Operacional TCE – CAERN 10451/2010 – Recomendação 1  

 

Entrega 1: Auditoria Operacional TCE – CAERN 10451/2010 – Recomendação 1 

Descrição: A recomendação 1 trata de desenvolver ações em parceria com a CAERN para 

a elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico conforme o previsto na Lei 

8.485/2004. 

Órgão: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH 
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META 2018: Cumprir recomendação 4 até 31 de dezembro de 2018. 

 

3.2 Agenda: Auditoria Operacional TCE – CAERN 10451/2010 – Recomendação 2  

 

Entrega 1: Auditoria Operacional TCE – CAERN 10451/2010 – Recomendação 2 

Descrição: A recomendação 2 trata de realizar levantamento atualizado da situação dos 

Plano Municipais de Saneamento Básico (PMSB) no Estado e articular ações junto a CAERN 

e os municípios que ainda estão irregulares com os PMSB no sentido de cumprir com o 

previsto em Plano Plurianual (PPA) e proporcionar meios de atender ao exigido na lei, com 

a elaboração por parte dos municípios, dos PMSB de fundamental importância ao 

planejamento das ações em especial ao esgotamento sanitário. 

Órgão: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH 

META 2018: Cumprir recomendação 4 até 31 de dezembro de 2018. 

 

3.3 Agenda: Auditoria Operacional TCE – CAERN 10451/2010 – Recomendação 4  

 

Entrega 1: Auditoria Operacional TCE – CAERN 10451/2010 – Recomendação 4 

Descrição: A recomendação 4 trata da articulação de ações com o Gabinete Civil do 

Governo do Estado no sentido de firmar os convênios necessários com os municípios 

concedentes, de modo a possibilitar a regularização dos contratos de programa de acordo 

com a atual legislação. 

Órgão: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

META 2018: Cumprir recomendação 4 até 31 de dezembro de 2018. 

 

3.4 Agenda: Auditoria Operacional TCE – IDEMA 8806/2011 – Recomendação 3  

 

Entrega 1: Auditoria Operacional TCE – IDEMA 8806/2011 – Recomendação 3 

Descrição: A recomendação 3 trata da avaliação do aproveitamento dos postos localizados 

no interior do Estado, tendo em vista a desconcentração do licenciamento de modo a prestar 

um serviço mais eficiente à população. 

Órgão: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA 

META 2018: Cumprir recomendação 3 até 31 de dezembro de 2018. 

 

3.5 Agenda: Auditoria Operacional TCE – IDEMA 8806/2011 – Recomendação 6  
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Entrega 1: Auditoria Operacional TCE – IDEMA 8806/2011 – Recomendação 6 

Descrição: A recomendação 6 trata da adoção da prática do monitoramento das 

condicionantes pós-licença de modo a cumprir com as funções do licenciamento e tornar a 

ação mais efetiva. 

Órgão: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA 

META 2018: Cumprir recomendação 6 até 31 de dezembro de 2018. 

 

3.6 Agenda: Auditoria Operacional TCE – IDEMA 8806/2011 – Recomendação 8 

 

Entrega 1: Auditoria Operacional TCE – IDEMA 8806/2011 – Recomendação 8 

Descrição: A recomendação 8 trata da normatização dos procedimentos padronizados 

mediante atualização sistemática e adoção obrigatória do manual de licenciamento. Órgão: 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA 

META 2018: Cumprir recomendação 8 até 31 de dezembro de 2018. 

 

3.7 Agenda: Tempo Médio de Respostas às solicitações da Lei da Transparência 

 

Entrega 1: Dias de resposta às solicitações da Lei da Transparência 

Descrição: Garantir que os órgãos e entidades signatárias deste contrato de gestão, 

deverão apresentar até 20 dias de tempo médio para às solicitações da Lei da 

Transparência, cumprindo o disposto na lei nº 12.527/2011 que dispõe sobre os tempos de 

resposta a serem observados pelos Estados para cada tipo de demanda com o fim de 

garantir o acesso a informações previsto na Constituição Federal 

Órgãos: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA e Instituto de Gestão das Águas 

do RN – IGARN. 

META 2018: 20 dias de tempo médio de resposta até 31 de dezembro de 2018. 

 

3.8 Agenda: Número de dias inscritos no CAUC 

 

Entrega 1: Número de dias inscritos no CAUC 

Descrição: Garantir que os órgãos e entidades signatárias deste contrato de gestão, 

manterão adimplência no CAUC (Cadastro Único de Convênios) do Governo Federal. A 

inadimplência do órgão ou entidade junto ao Serviço Auxiliar de Informações para 
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Transferências Voluntárias – CAUC implica no bloqueio de repasses de recursos do Governo 

Federal e impede a assinatura de Contratos de Operação de Crédito 

Órgãos: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA e Instituto de Gestão das Águas 

do RN – IGARN. 

META 2018: 0 dias inscritos no CAUC até 31 de dezembro de 2018. 

 

De acordo com a legislação vigente, os atos relativos à revisão do Contrato de Gestão serão 

analisados por instância decisória específica da SEPLAN. 

 


