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Tipo(2) Peso

Inserção de dados no 

sistema de informações 

sobre capacitação para o 

SINGREH

Capacitação em 

Recursos Hídricos

Meta I.1
Dados de usuários de 

recursos hídricos de domínio 

estadual atualizados no 

CNARH

Integração das bases 

cadastrais de águas 

superficiais e 

subterrâneas

NC 10%

Dados de usuários de 

recursos hídricos de domínio 

estadual atualizados no 

CNARH

Meta I.2

NC 10%

Inserção de dados no 

sistema de informações 

sobre capacitação para o 

SINGREH

Inserção de dados no 

sistema de informações 

sobre capacitação para o 

SINGREH

Inserção de dados no sistema 

de informações sobre 

capacitação para o SINGREH

Inserção de dados no sistema 

de informações sobre 

capacitação para o SINGREH

METAS(1) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Período/Parcela 1 Período/Parcela 4 Período/Parcela 5Período/Parcela 3Período/Parcela 2

Identificação 2017 2019

Dados de usuários de 

recursos hídricos de domínio 

estadual atualizados no 

CNARH

Dados de usuários de 

recursos hídricos de domínio 

estadual atualizados no 

CNARH

Dados de usuários de 

recursos hídricos de domínio 

estadual atualizados no 

CNARH

Entidade Estadual:

Conselho Estadual: Conselho Estadual dos Recursos Hídricos - Paraná Agente Certificador:

Anexo III - Quadro de Metas de Cooperação Federativa no âmbito do SINGREH

Unidade da Federação (UF):

2018

Instituto das Águas do Paraná Decreto Estadual:

2020

Agência Nacional de Águas

2021

Nº 15.270 de 16/07/2013

(1) Os instrumentos, requisitos e critérios de avaliação das metas são aqueles constantes no Anexo I do Contrato.

(2)  Tipos: Não cumulativa (NC) e Cumulativa (CM).

40%

ANTONIO CARLOS BONETTI

Meta I.5

NC 10%

Regulamentação da PNSB no 

âmbito do estado com 

inserção dos dados das 

barragens no SNISB e RSB

Regulamentação da PNSB no 

âmbito do estado com 

inserção dos dados das 

barragens no SNISB e RSB

IRAM DE REZENDE

Regulamentação da PNSB no 

âmbito do estado com 

inserção dos dados das 

barragens no SNISB e RSB

Agência Nacional de Águas

Regulamentação da PNSB no 

âmbito do estado com 

inserção dos dados das 

barragens no SNISB e RSB

Atuação para Segurança 

de Barragens

Protocolo de ações e boletins 

produzidos e manutenção 

corretiva da rede telemétrica 

realizada

SINGREH

Meta I.3

NC 10%

Dados disponibilizados para 

o Relatório "Conjuntura dos 

Recursos Hídricos no Brasil"

Dados disponibilizados para 

o Relatório "Conjuntura dos 

Recursos Hídricos no Brasil"

Dados disponibilizados para o 

Relatório "Conjuntura dos 

Recursos Hídricos no Brasil"

Dados disponibilizados para o 

Relatório "Conjuntura dos 

Recursos Hídricos no Brasil"

Dados disponibilizados para 

o Relatório "Conjuntura dos 

Recursos Hídricos no Brasil"

Contribuição para 

difusão do 

conhecimento

Regulamentação da PNSB no 

âmbito do estado com 

inserção dos dados das 

barragens no SNISB e RSB

Meta I.4

10%Prevenção de Eventos 

Hidrológicos Críticos

Protocolo de ações e boletins 

produzidos e manutenção 

corretiva da rede telemétrica 

realizada

NC

SINGREH SINGREH

Instituto das Águas do Paraná Conselho Estadual dos Recursos Hídricos - Paraná

Protocolo de ações e boletins 

produzidos e manutenção 

corretiva da rede telemétrica 

realizada

Protocolo de ações e boletins 

produzidos e manutenção 

corretiva da rede telemétrica 

realizada

Protocolo de ações e boletins 

produzidos e manutenção 

corretiva da rede telemétrica 

realizada


