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• A.1. Transparência e Comunicação

• A.2. Criação de Comitês de Bacia Hidrográfica

• A.3. Gestão Integrada dos Recursos Hídricos

• A.4. Valorização cultural dos recursos hídricos 

• A.5. Articulação Multissetorial relacionado aos recursos hídricos

A. ARRANJO INSTITUCIONAL

• B.1. Fortalecimento da Educação Ambiental

• B.2. Fortalecimento do instrumento de Outorga

• B.3. Fortalecimento do instrumento de Sistema de Informações

• B.4. Fortalecimento do instrumento de Planos de Recursos 
Hídricos
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• B.7. Incentivo a criação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
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• E.1. Criação de áreas protegidas visando a proteção dos recursos hídricos 

• E.2. Fiscalização dos recursos hídricos 

• E.3. Recomendações operacionais para implementação e periodicidade 
para revisão do PERH

E. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOBRE RECURSOS 
HÍDRICOS



Programas propostos

A. ARRANJO INSTITUCIONAL

O quê? A.1. Programa de Transparência e Comunicação

Por quê?
Verificou-se a necessidade de que seja fortalecida a relação entre o órgão de gestão ambiental e os demais órgãos de 

governo e com a população. 

Onde? Todo o estado

Quem? Consultoria Especializada; Poder Público; SEMAS; Sociedade Civil; Usuários de Água

Como?

A.1.1. Fortalecer e Ampliar a comunicação entre o órgão gestor e os usuários de recursos hídricos

A.1.2. Mapear as competências e responsabilidades internas do órgão gestor

A.1.3. Integrar as diretorias da SEMAS e seus dados

Quanto? 

R$ 4.339.737,60 a serem investidos em 10 anos

Fontes de recurso: Governo Federal com Ministério da Infraestrutura; Ministério da Integração Nacional; Ministério do Meio 

Ambiente; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; ANA; Governo Estadual



Programas propostos
A. ARRANJO INSTITUCIONAL

O quê? A.2. Programa de Criação de Comitês de Bacia Hidrográfica

Por quê?

A gestão de um território das mesmas proporções que o paraense é um desafio a não ser subestimado, visto a dimensão da 

heterogeneidade de características abrangidas e, consequentemente, os problemas e conflitos resultantes. Ademais, a 

sociedade demonstrou interesse e no diagnóstico e prognóstico foram identificadas áreas que precisam de atenção quanto 

aos seus recursos hídricos.

Onde?
Toda a porção leste do estado, prioritariamente nas bacias dos rios Tocantins e Araguaia, Guamá, Moju, Capim, Gurupi, 

Pacajá e Pará

Quem?
ANA; CERH; CNRH; Poder Público; SEMAS; Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos; Sociedade 

Civil; Usuários de água

Como?

A.2.1. Capacitar grupo técnico da SEMAS quanto à criação de comitês

A.2.2. Capacitar público interessado em criar comitês de bacias

A.2.3. Criar grupo de suporte e acompanhamento do desempenho dos Comitês de Bacia

Quanto? 
R$ 1.664.224,00 a serem investidos em 5 anos

Fontes de recurso: Governo Federal com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; MMA, ANA



Programas propostos
A. ARRANJO INSTITUCIONAL

O quê? A.3. Programa para Gestão Integrada dos Recursos Hídricos

Por quê?

A proteção dos recursos hídricos está fortemente vinculada às características do uso e ocupação do solo, estabelecendo assim uma forte 

dependência do ordenamento territorial. Portanto, é necessário que o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos esteja permanentemente 

articulado com os municípios, os prestadores de serviços de saneamento, os órgãos de licenciamento ambiental e os usuários de recursos 

hídricos.

Onde? Todo o estado

Quem?
Agências de Bacias; Comitês de Bacias Hidrográficas; COSANPA; CERH; Prefeituras Municipais; Prestadores de Serviços de Saneamento; 

SEMAS; Secretarias de Meio Ambiente Municipais

Como?

A.3.1. Integrar os bancos de dados de recursos hídricos ao licenciamento ambiental e à gestão territorial

A.3.2. Incorporar o banco de dados da ação A.3.1 no Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos (SEIRH)

A.3.3. Definir diretrizes importantes para os recursos hídricos que outros planos e estudos podem abordar

A.3.4. Consultar planos e estudos já elaborados para verificar as diretrizes que se relacionam com os recursos hídricos

A.3.5. Articular os órgãos gestores de recursos hídricos e de meio ambiente para identificar conjuntamente áreas com restrição de uso, com 

vistas à proteção dos recursos hídricos

A.3.6. Identificar e apoiar a iniciativas que visem a proteção dos mananciais de abastecimento atuais e futuros

Quanto? 

R$ 633.728,00 a serem investidos em 10 anos

Fontes de recurso: Governo Federal com Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Desenvolvimento Regional; Ministério de Minas e 

Energia; Ministério da Integração Nacional; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Ministério do Meio Ambiente; Ministério das 

Cidades; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; Governo Estadual



Programas propostos
A. ARRANJO INSTITUCIONAL

O quê? A.4. Programa para valorização cultural dos recursos hídricos

Por quê?

Em um estado com tantas peculiaridades e riquezas culturais como o Pará, a água é o elemento natural que une todas essas qualidades 

singulares, sendo utilizada em todas atividades humanas. Por reconhecer que, embora estes usos sejam em menor quantidade e que seus 

impactos qualitativos também podem ser, o PERH/PA propõe um programa voltado a usos que não foram abrangidos pelos demais programas.

Onde? Todo o estado

Quem?
Comitês de Bacias Hidrográficas; CERH; Diretoria de Ordenamento, Educação e da Descentralização da Gestão Ambiental; FEPIPA; Prefeituras 

Municipais; SEDEME; SEPLAD; SEMAS; SETUR

Como?

Subprograma. Conscientização das populações tradicionais sobre o uso dos recursos hídricos (educação ambiental)

A.4.1. Elaborar, juntamente com o programa de Educação Ambiental, um cronograma de eventos de oficinas e apresentações sobre técnicas 

manejo adequado de efluentes e saneamento, proteção de comunidades aquáticas, etc. de modo a conscientizar as populações tradicionais de 

riscos à saúde e manutenção da biodiversidade

A.4.2. Acompanhar as populações tradicionais de maneira mais próxima sobre o uso dos recursos hídricos, de modo a verificar a efetividade dos 

eventos realizados

Subprograma. Incentivo ao fomento à produção local, extrativismo e uso sustentável

A.4.3. Incentivar a produção local, extrativismo e uso sustentável

Subprograma. Incentivo ao ecoturismo e conscientização sobre o uso dos recursos hídricos

A.4.4. Incentivar a conscientização dos recursos hídricos do ecoturismo do estado do Pará em programas de turismo

Quanto? 

R$ 2.700.992,00 a serem investidos em 20 anos

Fontes de recurso: BID; Governo Federal com Ministério da Economia; Ministério da Educação; MMA; Ministério das Cidades; Ministério do 

Desenvolvimento Social; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Governo Estadual



Programas propostos
A. ARRANJO INSTITUCIONAL

O quê? A.5. Programa de Articulação Multissetorial relacionado aos recursos hídricos

Por quê?

A gestão de recursos hídricos transcende os limites geográficos de níveis de governo (federal, estadual e municipal), já que as bacias 

hidrográficas não respeitam os mesmos limites políticos estabelecidos pela constituição brasileira. Dessa forma, é necessária uma 

articulação dos diversos atores que estão envolvidos direta e indiretamente com água. 

Onde? Bacias transfronteiriças

Quem?
ANA; CNRH; ANEEL; ANM; Agências de Bacias; Comitês de Bacias Hidrográficas; CERH; Governos de outros estados; Governo do 

Pará; SEMAS; Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Como?

A.5.1. Criação de Grupo de Trabalho Interestadual de Recursos Hídricos

A.5.2. Articular a gestão dos recursos hídricos compartilhados com outros estados

A.5.3. Articular a gestão de recursos hídricos com outros planos

A.5.4. Estabelecer diretrizes e critérios para participação financeira do estado no fomento nos programas regionais de recursos hídricos

Quanto? 

R$ 373.559,20 a serem investidos em 20 anos

Fontes de recurso: Governo Federal com Ministério do Desenvolvimento Regional; Ministério da Integração Nacional; Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços; MMA; Ministério das Cidades; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; Governo 

Estadual; ELETRONORTE



Programas propostos
B. FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O quê? B.1. Programa de Fortalecimento da Educação Ambiental e Capacitação

Por quê?

Visto que o Pará que possui uma área extensa com uma pluralidade de recursos, tanto físicos quanto bióticos, é necessária a educação 

ambiental das pessoas que ali vivem, com o intuito de garantir recursos hídricos em termos quantitativos e qualitativos para todas as 

atividades e setores usuários. 

Onde? Todo o estado

Quem?
CERH; Agências de Bacias; Comitês de Bacias Hidrográficas; SEMAS; Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos; Sociedade Civil; Usuários de Água

Como?

Subprograma. Capacitação e aperfeiçoamento técnico dos profissionais relacionados à gestão de recursos hídricos

B.1.1. Capacitar e aperfeiçoar o conhecimento técnico dos profissionais de recursos hídricos

B.1.2. Produzir conhecimento e informações para a publicação, divulgação e difusão, pela instituição ou em parceria com os demais 

órgãos, com suporte dos programas A.1 e B1

Subprograma. Educação ambiental para usuários

B.1.2. Capacitar os setores usuários sobre os recursos hídricos paraenses

B.1.3. Promover ações de educação ambiental a fim de conscientizar os setores usuários sobre a conservação da água e sua relação

com o solo e a floresta

B.1.4. Promover ações de educação ambiental a fim de conscientizar os setores usuários sobre a importância do uso racional da água

Quanto? 

R$ 1.117.328,00 a serem investidos em 5 anos

Fontes de recurso: BID; Governo Federal com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Educação; Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação; ANA e BNDES; Governo Estadual



Programas propostos
B. FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O quê? B.2. Programa de Fortalecimento do instrumento de Outorga

Por quê?
É um instrumento de regulação, que visa garantir o controle em quantidade e qualidade dos usos dos recursos hídricos, mas 

principalmente assegurar o direito de acesso à água, que a é um recurso natural limitado, de domínio público. 

Onde? Todo o estado

Quem? Agências de Bacias; Comitês de Bacias Hidrográficas; CERH; Governo do Pará; SEMAS; Usuários de Água

Como?

Subprograma. Adequação da outorga

B.2.1. Adequar os critérios mínimos exigidos para concessão da outorga

B.2.2. Adequar a operação da outorga à legislação vigente

B.2.3. Ampliar o cadastramento de outorgas, principalmente de lançamento

Subprograma. Subsídios a outros instrumentos

B.2.4. Gerar, minimamente, os subsídios mencionados e utilizá-los nos instrumentos de gestão ambiental e territorial a partir 

da implementação efetiva dos instrumentos de gestão de recursos hídricos

Quanto? 
R$ 4.104.720,00 a serem investidos em 5 anos

Fontes de recurso: Banco Mundial; BID; Governo Federal com Ministério da Cidadania e ANA



Programas propostos

B. FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O quê? B.3. Programa de Fortalecimento do instrumento de Sistema de Informações

Por quê?

O instrumento necessita de constante atualização dos dados presentes no sistema, além da alimentação com novas 

informações e divulgação para a sociedade em geral, para não apenas cumprir os objetivos legais, mas também disseminar e 

consolidar o gerenciamento dos recursos hídricos no estado.

Onde? Todo o estado

Quem? CERH; Governo do Pará; SEMAS; ANA; Comitês de Bacias Hidrográficas

Como?

B.3.1. Produzir conhecimento e informações para a publicação, divulgação e difusão, pela instituição ou em parceria com os 

demais órgãos, com suporte dos programas A.1 e B.1

B.3.2. Aperfeiçoar a plataforma de divulgação de dados e informações do sistema - o portal SEIRH, de forma a disponibilizar 

um formato/layout e uma linguagem mais acessível tanto ao público especializado quanto à sociedade em geral 

B.3.3. Compatibilizar os sistemas SEIRH e do SIGERH

B.3.4. Monitorar e atualizar o Sistema constantemente com novos estudos a serem elaborados

B.3.5. Avaliar quais informações e disponibilizá-las ao público em geral

B.3.6. Modernizar os equipamentos computacionais para monitoramento e análise de dados hidrológicos, prevendo 

capacidade suficiente para realização de modelagem hidrológica

Quanto? 
R$ 1.408.104,00 a serem investidos em 5 anos

Fontes de recurso: Banco Mundial; BID; Governo Federal com Ministério da Integração Nacional; ANA; Governo Estadual



Programas propostos

B. FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O quê? B.4. Programa de Fortalecimento do instrumento de Planos de Recursos Hídricos

Por quê?

Os planos de bacias têm papel fundamental no planejamento dos recursos hídricos, principalmente num estado com as 

dimensões do território do Pará,  levantando as principais informações, fazendo projeções futuras e definindo ações e 

diretrizes para garantir recursos hídricos em qualidade e quantidade em um horizonte de tempo. 

Onde? Prioritariamente nas MRHs Costa Atlântica-Nordeste, Tocantins-Araguaia, Portel-Marajó e Xingu

Quem?
Comitês de Bacias Hidrográficas; CERH; Governo do Pará; SEMAS; Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos

Como?

B.4.1. Estabelecer diretrizes e uniformização das informações dos Planos de Bacias Hidrográficas para compatibilização com 

o PERH/PA e análise integrada

B.4.2. Verificar bacias hidrográficas prioritárias para desenvolvimento de Plano

B.4.3. Contratar a elaboração de Planos de Bacias Hidrográficas

Quanto? 
R$ 824.052,00 a serem investidos em 5 anos

Fontes de recurso: Banco Mundial; BID; Governo Federal com Ministério da Integração Nacional; ANA; Governo Estadual



Programas propostos

B. FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O quê? B.5. Programa de Orientação para o instrumento de Enquadramento

Por quê?

Juntamente com os Planos de Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos 

preponderantes da água tem o objetivo de garantir aos usos mais exigentes a que forem utilizadas a qualidade necessária, 

além de implementar medidas preventivas permanentes que reduzam investimentos no combate à poluição das águas. 

Onde? Prioritariamente nas MRHs Costa Atlântica-Nordeste, Tocantins-Araguaia, Portel-Marajó e Xingu

Quem? Comitês de Bacias Hidrográficas CERH; Governo do Pará; SEMAS; Usuários de Água

Como? B.5.1. Contratar a elaboração da proposta de enquadramento dos recursos hídricos por bacia hidrográfica

Quanto? 

R$ 1.410.456,00 a serem investidos em 5 anos

Fontes de recurso: Banco Mundial; BID; Governo Federal com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério 

das Cidades; ANA



Programas propostos
B. FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O quê? B.6. Programa de Orientação para implementação do instrumento de Cobrança

Por quê?

O adensamento urbano e crescimento das atividades econômicas, somado a regiões de escassez hídrica, seja quantitativa ou 

qualitativa, resulta num potencial desdobramento em conflitos entre os usuários de água, o que reforça na sociedade o 

reconhecimento de que a água é um recurso natural limitado. Tendo tal constatação dentre seus fundamentos, as Políticas 

Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, juntamente com o princípio de que a água é um bem de domínio público e dotado 

de valor econômico, previu um instrumento que refletisse tais condições: a cobrança pelo uso da água.

Onde? Prioritariamente nas MRHs Costa Atlântica-Nordeste, Tocantins-Araguaia, Portel-Marajó e Xingu

Quem? Comitês de Bacias Hidrográficas; CERH; Governo do Pará; SEMAS; Usuários de Água

Como?

B.6.1. Analisar o nível de implementação da outorga, enquadramento e efetivação de Comitês de Bacia

B.6.2. Analisar o melhor arranjo para viabilizar a criação de Fundo voltado para Recursos Hídricos

B.6.3. Verificar, junto com o Comitê de Bacia criado, a necessidade de estudos específicos sobre a cobrança na Bacia 

Hidrográfica após a realização do Plano de Recursos Hídricos

Quanto? 
R$ 824.052,00 a serem investidos em 5 anos

Fontes de recurso: Banco Mundial; BID; Governo Federal com Ministério do Meio Ambiente; Ministério das Cidades; ANA



Programas propostos

B. FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O quê? B.7. Programa de incentivo a criação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Por quê?

A criação de um Fundo Estadual de Recursos Hídricos é necessária para que se tenha o suporte financeiro à Política Estadual 

de Recursos Hídricos, bem como no custeio dos programas, ações e estudos necessários previstos no PERH/PA. Além disso, 

é um instrumento econômico necessário para a implementação da cobrança por uso de recursos hídricos do estado.

Onde? Todo o estado

Quem? Governo Federal; ANA; Governo do Pará; SEMAS; Comitês de Bacias Hidrográficas; CERH

Como?

B.7.1. Delimitar o arranjo adequado no Estado do Pará para a composição do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Pará, 

com apoio da ANA

B.7.2. Regulamentar e efetivar o Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Pará

Quanto? Não há custos externos previstos



Programas propostos
C. PROGRAMAS ESTRUTURAIS

O quê? C.1. Programa de Monitoramento Hidrometeorológico do estado do Pará

Por quê?

O monitoramento é a base de dados fundamental para o acompanhamento da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos disponíveis 

em determinada região, podendo representar diversas escalas, como um único rio, uma bacia hidrográfica ou um estado. Para o estado do 

Pará, os estudos hidrológicos realizados no diagnóstico do PERH/PA apontam que as estações de monitoramento atual são insuficientes 

para uma coleta de dados ideal devido ao volume hídrico e as dimensões do estado.

Onde? Todo o estado

Quem? ANA; COSANPA; CERH; Instituições de Ensino e Pesquisa; Prestadores de Serviços de Saneamento; SEMAS

Como?

C.1.1. Definir a localização da malha de estações a serem instaladas e seus respectivos parâmetros

C.1.2. Implementar estações de monitoramento visando atingir a suficiência mínima para o monitoramento adequado

C.1.3. Orientar quanto a infraestrutura mínima para análise dos dados

C.1.4. Monitorar as águas subterrâneas

Subprograma. Monitoramento das águas subterrâneas

C.1.5. Aprofundar os estudos sobre as águas subterrâneas, conforme Programa D.1, de estudos sobre disponibilidade hídrica

C.1.6. Priorizar o monitoramento de regiões identificadas como vulneráveis devido ao uso intensivo, usando as ferramentas disponíveis 

Subprograma. Criação de Sistema de Automonitoramento

C.1.7. Criar um sistema para que os usuários possam informar dados como vazões de captação superficial e/ou subterrânea, qualidade da 

água captada de rios e/ou de poços, vazões de lançamento e dados de parâmetros de efluentes

C.1.8. Integrar as informações do sistema descrito na ação C.1.7 com o cadastro de outorgas e de licenciamento, para serem consistidas

Quanto? 
R$ 6.697.559,20 a serem investidos em 20 anos

Fontes de recurso: Banco Mundial; BID; Ministério do Desenvolvimento Regional; MMA; Ministério das Cidades; ANA; Governo Estadual



Programas propostos
C. PROGRAMAS ESTRUTURAIS

O quê? C.2. Programa de melhoria das infraestruturas que impactam na qualidade dos recursos hídricos

Por quê?
Objetivando garantir a qualidade dos recursos hídricos do estado do Pará, identificou-se a necessidade de estudar e melhorar 

a infraestrutura existente, compreendendo os setores logístico, portuário, grandes empreendimentos e saneamento básico.

Onde? Todo o estado

Quem?
Agências de Bacias; Comitês de Bacias Hidrográficas; COSANPA; CERH; Prefeituras Municipais; Prestadores de Serviços de 

Saneamento; SEMAS; FEPIPA; FUNASA

Como?

Subprograma. Caracterização das infraestruturas logística quanto ao impacto dos recursos hídricos

C.2.1. Caracterizar as infraestruturas logística, portuária, geração de energia (UHE Previstas) e grandes empreendimentos ao 

impacto dos recursos hídricos

Subprograma. Incentivo ao saneamento básico

C.2.2. Promover a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico

C.2.3. Promover o Saneamento em áreas rurais

Quanto? 

R$ 3.296.208,00 a serem investidos em 10 anos

Fontes de recurso: Governo Federal com Ministério do Desenvolvimento Regional; Ministério de Minas e Energia; Ministério 

da Infraestrutura; Ministério da Integração Nacional; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Ministério da 

Integração Nacional; Ministério das Cidades; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; Governo Estadual; 

ELETRONORTE; Companhia Docas do Pará (CDP)



Programas propostos
C. PROGRAMAS ESTRUTURAIS

O quê? C.3. Sistema de Previsão e Alerta de Eventos Críticos Hidrometeorológicos

Por quê?

As ações do homem sobre o meio ambiente alteram o meio físico, conforme as suas necessidades e usos. Essas modificações interferem 

no equilíbrio dos sistemas naturais, provocando um aumento da vulnerabilidade que pode resultar em desastres. Um sistema de previsão e 

alerta de eventos críticos hidrometeorológicos é essencial para o aumento da segurança das populações vulneráveis, fornecendo dados 

em tempo real ou com tempo de antecedência para o planejamento de ações em situações de emergência.

Onde?
Áreas urbanas, onde as áreas de ocupação possuem maior declividade ou em margens de rios, com maior vulnerabilidade a deslizamentos 

de encostas, inundações e enxurradas

Quem? ANA; CPRM, INMET, INPE, INPA; SINPDEC; Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social; SEMAS

Como?

C.3.1. Instalar e prover treinamento para uso de SIG e modelos computacionais no sistema de previsão e alerta de eventos críticos 

hidrometeorológicos.

C.3.2. Incorporar ao sistema Hidromet a estimativa dos riscos de inundação previstos no Produto 04 do PERH/PA.

C.3.3. Implantar modelos computacionais para monitoramento e previsão de eventos críticos e mapeamento de áreas inundáveis.

C.3.4. Fomentar a integração do sistema de monitoramento de eventos críticos da SEMAS aos demais órgãos envolvidos com o 

monitoramento de eventos hidrológicos críticos no Estado e em nível federal.

Quanto? 

R$ 4.762.368,00 a serem investidos em 10 anos

Fontes de recurso: BID; Governo Federal com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;  Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações; Ministério da Defesa; Ministério das Cidades; Ministério da Integração Nacional; Ministério de Minas e Energia; 

MMA; Ministério do Desenvolvimento Regional; ANA; Governo Estadual



Programas propostos
C. PROGRAMAS ESTRUTURAIS

O quê? C.4. Programa de Desenvolvimento Estrutural e Tecnológico

Por quê?

Tendo em vista as amplas e complexas responsabilidades que cabem à SAGRH e SEMAS, é essencial que estes órgãos 

estejam preparados, estrutural e tecnologicamente, para o satisfatório desempenho dessas responsabilidades no âmbito da 

gestão de recursos hídricos. Só assim, a legislação, de extraordinário alcance para a preservação dos recursos hídricos do 

Estado, poderá se concretizar em ações efetivas do Poder Público.

Onde? Todo o estado

Quem? SEMAS

Como?

C.4.1. Realizar o inventário das estruturas físicas e tecnológicas da SARH/SEMAS.

C.4.2. Realizar o levantamento das necessidades para a modernização dos órgãos envolvidos, levando-se em consideração 

a situação atual e futura e os requisitos tecnológicos e de espaços físicos exigidos nos demais programas.

C.4.3. Realizar estudo econômico-financeiro para a elaboração de orçamento detalhado do programa de modernização.

C.4.4. Realizar, por etapas, as ações de desenvolvimento estrutural e tecnológico.

Quanto? 

R$ 6.000.000,00  a serem investidos em 10 anos

Fontes de recurso: BID; Governo Federal com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações; Ministério da Defesa; Ministério das Cidades; Ministério da Integração Nacional; 

Ministério de Minas e Energia; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Desenvolvimento Regional; ANA; Governo 

Estadual.



Programas propostos
D. ESTUDOS PARA APOIO À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O quê? D.1. Programa de estudos sobre a Disponibilidade Hídrica

Por quê?

O estado do Pará, por sua extensa dimensão geográfica, possui diversos polos climáticos, havendo condições hidrológicas diferenciadas ao 

longo da extensão do território. Dentre os resultados obtidos no PERH/PA, podem ocorrer incertezas devido à inadequada distribuição 

geográfica e insuficiência numérica das estações de monitoramento, bem como de maiores informações sobre a hidrogeologia, marés,

mudanças climáticas e características endêmicas das águas do estado.

Onde? Todo o estado

Quem?
ANA; COSANPA; Instituições de Ensino e Pesquisa; Marinha do Brasil; Ministério da Ciência e Tecnologia; Órgãos Gestores de Recursos 

Hídricos; SEDAP; Prestadores de Serviços de Saneamento; SEMAS; Usuários de Água

Como?

Subprograma. Disponibilidade quantitativa superficial

D.1.1. Analisar a consistência dos dados pluviométricos e fluviométricos existentes, após a implantação de novas estações de monitoramento 

e reativação das estações inoperantes consideradas como estratégicas

D.1.2. Revisar os critérios de cálculo das disponibilidades hídricas superficiais, incluindo as variações espaciais da pluviometria e capacidade 

de regularização de vazões

D.1.3. Estimar valores revisados do regime pluviométrico e disponibilidade superficial, incluindo vazões de regularização e vazões ecológicas

Subprograma. Disponibilidade quantitativa subterrânea

D.1.4. Gerar informações de detalhe relativas às disponibilidades hídricas subterrâneas em áreas com maior volume de outorgas e/ou com 

projetos de ampliação da rede de explotação

D.1.5. Gerar o modelo técnico-conceitual de referência e mais bem adequado à explotação dos aquíferos existentes no estado do Pará, a ser 

elaborado de comum acordo por todos os atores envolvidos, visando a possibilidade de contínua oferta em quantidade e qualidade do 

recurso subterrâneo, no presente e no futuro (continua)



Programas propostos
D. ESTUDOS PARA APOIO À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O quê? D.1. Programa de estudos sobre a Disponibilidade Hídrica

Como?

Subprograma. Influência da variabilidade do clima e mudanças climáticas na hidrometeorologia e os impactos nos recursos hídricos

D.1.6. Avaliar e Monitorar os Impactos de Variações Climáticas

D.1.7. Selecionar e aplicar modelos de previsão climática para análise de vazões médias e extremas e disponibilidade hídrica, níveis dos rios 

e períodos com precipitação acentuada

D.1.8. Avaliar os resultados dos modelos sobre a relação entre demanda/disponibilidade hídrica e eventos extremos

D.1.9. Estudar os eventos críticos ocorridos no Pará (dados históricos) e elencar as regiões prioritárias que necessitam de planejamento a 

nível municipal em centros urbanos

D.1.10. Verificar com órgãos relacionados a agricultura, mineração, transportes e Defesa Civil e outros, sobre técnicas e tecnologias que 

podem ser apresentadas aos principais usuários visando a diminuição dos impactos nos recursos hídricos

Subprograma. Concepção de Planos de Contingência e Ações Adaptativas

D.1.11. Elaborar planos de contingências e ações adaptativas frente aos resultados apresentados no processamento do Subprograma de 

Influência das mudanças climáticas

Subprograma. Qualidade da água superficial

D.1.12. Elaborar propostas de ampliação da rede de monitoramento da qualidade da água superficial e subterrânea e revisão da lista de 

parâmetros que devem ser monitorados em todas as estações

D.1.13. Implantar novas estações de monitoramento de água superficial

D.1.14. Elaborar estudos específicos sobre os usos de maior potencial de contaminação das águas superficiais

D.1.15. Estudar medidas para a contenção e redução das cargas poluidoras (continua)



Programas propostos
D. ESTUDOS PARA APOIO À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O quê? D.1. Programa de estudos sobre a Disponibilidade Hídrica

Como?

Subprograma. Qualidade da água subterrânea

D.1.16. Estabelecer um padrão geoquímico de referência da qualidade natural da água subterrânea existente por sistema aquífero

D.1.17. Identificar e mapear as áreas com anomalias e/ou alterações de qualidade – naturais e/ou antrópicas - e que impliquem em medidas 

particulares de gestão

D.1.18. Buscar compor um banco de dados geoquímicos da qualidade das águas subterrâneas do estado do Pará – valendo-se de dados 

preexistentes, e se possível, de dados contemporâneos - em convênio com a as Prestadoras de Serviços de Saneamento, Órgão Gestor de 

Recursos Hídricos e academia (p.ex. UFPA)

Subprograma. Estudo das marés e águas salobras

D.1.19. Definir pontos estratégicos, do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, para monitoramento da maré

D.1.20. Analisar os dados históricos e os monitorados a partir da ação D.1.14 a fim de estabelecer as características básicas das marés

D.1.21. Simular o fenômeno da maré em modelos matemáticos, utilizando dados históricos a fim de determinar o alcance da mesma e a 

dispersão da pluma oriunda dos lançamentos de efluentes

D.1.22. Definir pontos de monitoramento para a qualidade da água, tanto superficial quanto subterrânea, que sofrem a influência da maré, e 

definir metodologia e parâmetros para análise e monitoramento de matéria orgânica para águas salinas e salobras

D.1.23. Analisar os dados qualiquantitativos definidos na ação D.1.17, por meio de estatísticas e modelos matemáticos, para subsídio à 

aplicação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos (continua)



Programas propostos

D. ESTUDOS PARA APOIO À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O quê? D.1. Programa de estudos sobre a Disponibilidade Hídrica

Como?

Subprograma. Integração dos estudos

D.1.24. Elaborar o Plano de Trabalho

D.1.25. Coletar todas as informações existentes no PERH/PA e as afins aos recursos hídricos em formato de banco de dados

D.1.26. Organizar, integrar e analisar todos os dados captados são organizados em um banco de dados e analisados com o 

objetivo de permitir tomadas de decisão

Quanto? 

R$ 13.250.000,00 a serem investidos em 10 anos

Fontes de recurso: BID; Governo Federal com Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Ministério do 

Desenvolvimento Regional; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; MMA; Ministério das Cidades; ANA; 

ELETRONORTE



Programas propostos

E. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

O quê? E.1. Criação de áreas protegidas visando a proteção dos recursos hídricos

Por quê?

A criação ou efetivação dessas áreas pode ser utilizada como importante ferramenta de gestão de território e recursos naturais, 

com foco nos impactos sobre os recursos hídricos, com incentivo a usos mais sustentáveis em espaços estratégicos, 

propiciando a melhoria e conservação de mananciais, das condições qualiquantitativas dos recursos hídricos, o aumento da 

biodiversidade local, da integridade ecossistêmica, do reflorestamento, do sequestro de gases do efeito estufa e das condições 

do solo, além de desempenharem um importante papel no zoneamento de uma região. Tais atividades ainda apresentam um 

grande potencial econômico e social, compondo parques, trilhas para bicicleta e caminhada, ecoturismo (incluindo cavernas, 

cachoeiras, locais arqueológicos e culturais), etc. 

Onde? Todo o estado

Quem? SEDAP; SEMAS; Usuários de Água

Como?

Subprograma. Instituição de áreas protegidas

E.1.1. Elaborar estudo de identificação de áreas sensíveis no estado

E.1.2. Analisar o potencial de correlação das APCBs e conservação hídrica

E.1.3. Identificar e solucionar conflitos fundiários

E.1.4. Instituir legalmente as APCBs selecionadas

E.1.5. Criar um grupo especial de acompanhamento das áreas preservadas (continua)



Programas propostos
E. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

O quê? E.1. Criação de áreas protegidas visando a proteção dos recursos hídricos

Como?

Subprograma. Infraestrutura Verde

E.1.6. Elaborar a política de usos sustentáveis

E.1.7. Identificar e engajar os municípios prioritários

E.1.8. Estabelecer relação com programas estaduais pré-existentes

E.1.9. Auxiliar na elaboração de projetos de implantação da infraestrutura verde

E.1.10. Fomentar a implantação dos elementos da infraestrutura verde

E.1.11. Monitorar e fiscalizar quanto à manutenção das faixas criadas

E.1.12. Fomentar a criação de APLs

Subprograma. Reserva Legal

E.1.13. Criar um sistema estadual de Cadastro Ambiental Rural

E.1.14. Migrar base de dados do sistema nacional ao estadual

E.1.15. Instaurar incentivos à adesão ao CAR/PA

E.1.16. Fomentar a criação de um Programa para elaboração de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADEs) em 

larga escala

E.1.17. Promover campanhas de divulgação do CAR/PA

E.1.18. Averiguar e monitorar os dados do sistema (continua)



Programas propostos

E. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

O quê? E.1. Criação de áreas protegidas visando a proteção dos recursos hídricos

Como?

Subprograma. Pagamento por serviços ambientais (PSA)

E.1.19. Incentivar a adesão ao Programa Produtor de Água

E.1.20. Incentivar a adesão ao Plano ABC

E.1.21. Fomentar parcerias com municípios

E.1.22. Promover estudo para mensuração do PIV dos municípios e estado

E.1.23. Estudar casos para priorização de implementação de TPA’s

E.1.24. Garantir apoio técnico aos municípios e proprietários rurais para implementação das ações conjuntas

E.1.25. Estudar potencial de arrecadação da troca de potencial construtivo

Quanto? 

R$ 2.646.864,00 a serem investidos em 20 anos

Fontes de recurso: BID; Governo Federal com MMA; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Defesa; 

MMA; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; BNDES; Governo Estadual



Programas propostos
E. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

O quê? E.2. Programa de Fiscalização dos recursos hídricos

Por quê?

A fiscalização constitui uma das mais importantes atividades para a garantia da eficiência da implementação dos instrumentos de gestão, 

uma vez que controla e monitora os usos dos recursos hídricos de bacias hidrográficas. Como o panorama atual dos recursos hídricos no 

Pará, em termos de usuários regularizados, ainda necessita de aprimoramento, nota-se a importância da implementação de um programa 

que tenha como objetivo a identificação de usuários de água não outorgados, de modo que os mesmos sejam regularizados. 

Paralelamente, é necessário também verificar o atendimento das outorgas federais e estaduais emitidas, pois a verificação do cumprimento 

das mesmas tem uma importância significativa para o bom funcionamento da gestão de recursos hídricos. 

Onde? Todo o estado

Quem? SEMAS; Usuários de Água

Como?

Subprograma. Edição de decreto regulamentando os procedimentos e instrumentos a serem utilizados na atividade de fiscalização em

recursos hídricos

E.2.1. Elaboração de Normativa para regulamentação de procedimentos e instrumentos para o desempenho de atividades de fiscalização 

de usos de recursos hídricos de domínio do Estado, apuração de infrações e aplicação de penalidades

Subprograma. Elaboração de Planos de Fiscalização

E.2.2. Avaliar a efetividade da legislação atual quanto à fiscalização e revisá-la e adequá-la para este fim quando verificada a necessidade

E.2.3. Elaboração de planos de fiscalização e respectivos relatórios anuais por cada órgão gestor de recursos hídricos

E.2.4. Verificação do cumprimento das outorgas (usos, captação e lançamento) por usuários regularizados

E.2.5. Identificação de usuários não regularizados e adoção de medidas destinadas à regularização

E.2.6. Apoio à execução das atividades de fiscalização dos órgãos gestores de recursos hídricos no Estado do Pará            (continua)



Programas propostos
E. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

O quê? E.2. Programa de Fiscalização dos recursos hídricos

Como?

Subprograma. Verificação do cumprimento das outorgas

E.2.7. Sugerir, cobrar e acompanhar planos de fiscalização do órgão gestor de recursos hídricos e cobrar a averiguação do 

cumprimento das outorgas por parte dos usuários de acordo com o cadastro

E.2.8. Atualizar o cadastro de usuários de recursos hídricos em conformidade com as atualizações do plano

E.2.9. Acompanhar a implementação da metodologia da cobrança pelo uso da água

E.2.10. Realizar uma campanha de atualização do cadastro, para que o órgão gestor possa verificar quais usuários não estão mais 

captando ou lançando e quais continuam fazendo uso, mesmo com as outorgas vencidas

E.2.11. Promover campanhas de regularização de usuários que não possuem outorgas para que venham a aderir ao cadastro

E.2.12. Comunicar as irregularidades na emissão de licenças ambientais com enfoque nos recursos hídricos

E.2.13. Cobrar a atualização, sistematização e modernização do cadastro de outorgas de forma contínua

Subprograma. Identificação de usuários não regularizados

E.2.14. Promoção de campanhas anuais de regularização de usuários de água do Estado do Pará

E.2.15. Regularização de usuários após cada campanha

Subprograma. Fiscalização sobre o instrumento de outorgas de recursos hídricos

E.2.16. Fiscalizar o instrumento de outorgas de recursos hídricos (continua)



Programas propostos

E. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

O quê? E.2. Programa de Fiscalização dos recursos hídricos

Como?

Subprograma. Apoio na implantação de um canal de denúncia

E.2.17. Instalação de página na internet para o recebimento de denúncias

E.2.18. Instalação de canal telefônico para o recebimento de denúncias

Subprograma. Modernização da estrutura fiscalizatória

E.2.19. Modernização da estrutura física para efetivação do Plano de Fiscalização, com a provisão de espaços, 

equipamentos de escritório e de laboratório e apoio computacional

E.2.20. Modernização da infraestrutura para a realização das atividades de fiscalização em campo

E.2.21. Realização de treinamentos da equipe encarregada das atividades de fiscalização

Quanto? 
R$ 2.340.912,00 a serem investidos em 10 anos

Fontes de recurso: Banco Mundial; BID; Governo Federal com MMA; Ministério das Cidades; ANA; Governo Estadual



Programas propostos
E. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

O quê? E.3. Programa de Recomendações Operacionais para implementação e periodicidade para revisão do PERH/PA

Por quê?

A eficiência da gestão de recursos hídricos paraenses está diretamente relacionada à atualização permanente do seu Plano 

de Recursos Hídricos, de modo que sejam introduzidas as informações geradas e processadas ao longo do tempo e do 

espaço. Nesse sentido, a atualização do PERH/PA é um programa essencial para identificar quais soluções previstas 

anteriormente foram aplicadas com sucesso, quais metas foram alcançadas e quais podem ser modificadas conforme a 

situação no momento da atualização.

Onde? Todo o estado

Quem? Ministério Público; Poder Público; CERH; SEMAS; Comitês de Bacias Hidrográficas; Sociedade Civil; Usuários de Água

Como?

E.3.1. Criar comissão interna para avaliação e acompanhamento da execução das ações do PERH/PA

E.3.2. Compatibilizar os demais Planos de Recursos Hídricos que, porventura venham a ser elaborados e/ou revisados após a 

conclusão do PERH/PA

E.3.3. Definir periodicidade para revisão do PERH/PA

Quanto? 
R$ 10.500.000,00 a serem investidos em 20 anos

Fontes de recurso: Governo Federal com MMA e ANA; Governo Estadual



Hierarquização dos programas

𝑰𝑯 = (𝟒 × 𝑰𝑺𝑮𝑹𝑯) + (𝟑 × 𝑰𝑷) + (𝟐 × 𝑪𝑷)

Onde:

IH – Índice de hierarquização;

ISGRH – Índice de intervenção com o sistema de gestão de recursos hídricos

interferência no sistema atual de gestão dos recursos hídricos;

IP – Índice de Prioridade classifica quanto ao início do programa;

CP – Índice das Consultas Públicas análise SWOT dos eventos









Hierarquização dos programas
 Plano de Ações de Curto Prazo (PACP)

 Implementação entre 2021 a 2025
COMPONENTES PROGRAMAS ISGRH IP CP TOTAL

A. Arranjo Institucional A.2.Criação de Comitês de Bacia Hidrográfica 10 10 10 90

B. Fortalecimento dos 

Instrumentos
B.1.Fortalecimento da Educação Ambiental e Capacitação 10 10 10 90

E. Acompanhamento E.2.Fiscalização dos recursos hídricos 8 6 8 86

B. Fortalecimento dos 

Instrumentos

B.3.Fortalecimento do instrumento de Sistema de 

informações
10 10 6 82

B. Fortalecimento dos 

Instrumentos

B.4.Fortalecimento do instrumento de Planos de Recursos 

Hídricos
10 6 10 78

C. Componentes Estruturais C.1.Monitoramento Hidrometeorológico do estado do Pará 8 10 8 78

B. Fortalecimento dos 

Instrumentos
B.2.Fortalecimento do instrumento de Outorga 10 10 3 76



Hierarquização dos programas
 Plano de Ações de Médio Prazo (PAMP)

 Implementação entre 2026 a 2030

COMPONENTES PROGRAMAS ISGRH IP CP Total

B. Fortalecimento dos 

Instrumentos
B.5.Orientação para o instrumento de Enquadramento 10 6 8 74

B. Fortalecimento dos 

Instrumentos

B.7.Incentivo a criação do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos
10 10 0 70

A. Arranjo Institucional A.1.Transparência e Comunicação 8 10 3 68

D. Estudos Para Apoio à 

Gestão
D.1.Estudos sobre a Disponibilidade Hídrica 8 10 3 68

A. Arranjo Institucional A.3.Gestão Integrada dos Recursos Hídricos 6 6 8 58



Hierarquização dos programas
 Plano de Ações de Longo Prazo (PALP)

 Implementação entre 2031 a 2040
COMPONENTES PROGRAMAS ISGRH IP CP Total

B. Fortalecimento dos 

Instrumentos

B.6.Orientação para implementação do instrumento de 

Cobrança
10 3 3 55

E. Acompanhamento
E.1.Criação de áreas protegidas visando a proteção dos 

recursos hídricos
6 6 6 54

C. Componentes 

Estruturais
C.4. Programa de Desenvolvimento Estrutural e Tecnológico 8 6 0 50

C. Componentes 

Estruturais

C.2.Melhoria das infraestruturas que impactam na qualidade 

dos recursos hídricos
6 6 3 48

C. Componentes 

Estruturais

C.3.Sistema de Previsão e Alerta de Eventos Críticos 

Hidrometeorológicos
8 3 3 47

E. Acompanhamento
E.3.Recomendações operacionais para implementação e 

periodicidade para revisão do PERH
6 6 1 44

A. Arranjo Institucional A.4.Valorização cultural dos recursos hídricos 3 3 6 33

A. Arranjo Institucional
A.5.Articulação Multissetorial relacionado aos recursos 

hídricos
3 3 3 27



 Os programas B.6, B.7, C.3, C.4 e E.3 não possuem custos estimados para esse período   

Cronograma de custos dos Programas

 Ações de Curto Prazo: 2021 a 2025
Programas

Anos 2021 2022 2023 2024 2025

Total do programa (R$) Valores anuais dos programas (R$)

A.1. 4.339.738 1.446.579 321.462 321.462 321.462 321.462

A.2. 1.664.224 332.845 332.845 332.845 332.845 332.845

A.3. 633.728 63.373 63.373 63.373 63.373 63.373

A.4. 2.700.992 270.099 270.099 270.099 270.099 270.099

A.5. 373.559 - - - - 93.390

B.1. 1.117.328 223.466 223.466 223.466 223.466 223.466

B.2. 4.104.720 820.944 820.944 820.944 820.944 820.944

B.3. 1.408.104 281.621 281.621 281.621 281.621 281.621

B.4. 824.052 - - 164.810 164.810 164.810

B.5. 1.410.456 - - - - 282.091

C.1. 6.697.559 334.878 334.878 334.878 334.878 334.878

C.2. 33.637.765.880 1.924.098 1.924.098 1.924.098 1.924.098 1.924.098

D.1. 13.250.000 - 2.650.000 - 2.650.000 -

E.1. 2.646.864 132.343 132.343 132.343 132.343 132.343

E.2. 2.340.912 327.728 327.728 - - -

TOTAIS (R$) 33.703.364.536 6.157.973 7.682.856 4.869.939 7.519.939 5.245.420

Custo prazo (R$) 31.476.126



 Os programas A.2, B.1, B.2, B.3, B.6 e B.7 não possuem custos estimados para esse período   

Cronograma de custos dos Programas

 Ações de Médio Prazo: 2026 a 2030
Programas

Anos 2026 2027 2028 2029 2030

Total do programa (R$) Valores anuais dos programas (R$)

A.1. 4.339.738 321.462 321.462 321.462 321.462 321.462

A.3. 633.728 63.373 63.373 63.373 63.373 63.373

A.4. 2.700.992 135.050 135.050 135.050 135.050 135.050

A.5. 373.559 - - - - 93.390

B.4. 824.052 164.810 164.810 - - -

B.5. 1.410.456 282.091 282.091 282.091 282.091 -

C.1. 6.697.559 334.878 334.878 334.878 334.878 334.878

C.2. 33.637.765.880 2.243.159.091 2.243.159.091 2.243.159.091 2.243.159.091 2.243.159.091

C.3. 4.762.368 317.491 317.491 317.491 317.491 317.491

C.4 . 6.000.000 - - - - -

D.1. 13.250.000 2.650.000 - 2.650.000 - 2.650.000

E.1. 2.646.864 132.343 132.343 132.343 132.343 132.343

E.2. 2.340.912 140.455 140.455 140.455 140.455 140.455

E.3. 10.500.000 - - - - 5.000.000

TOTAIS (R$) 33.703.364.536 2.247.701.044 2.245.051.044 2.247.536.234 2.244.886.234 2.252.347.533

Custo prazo (R$) 11.237.522.089



 Os programas A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.7, D.1 e E.2 não possuem custos estimados para esse período

Cronograma de custos dos Programas

 Ações de Longo Prazo: 2030 a 2040

Programas

Anos 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Total do 

programa (R$)
Valores anuais dos programas (R$)

A.4. 2.700.992 67.525 67.525 67.525 67.525 67.525 67.525 67.525 67.525 67.525 67.525

A.5. 373.559 - - - - 93.390 - - - - 93.390

B.6. 824.052 115.367 115.367 115.367 115.367 115.367 49.443 49.443 49.443 49.443 49.443

C.1. 6.697.559 334.878 334.878 334.878 334.878 334.878 334.878 334.878 334.878 334.878 334.878

C.2. 33.637.765.880 2.241.234.993 2.241.234.993 2.241.234.993 2.241.234.993 2.241.234.993 2.241.234.9932.241.234.993 2.241.234.993 2.241.234.993 2.241.234.993

C.3. 4.762.368 317.491 317.491 317.491 317.491 317.491 317.491 317.491 317.491 317.491 317.491

C.4 . 6.000.000 3.000.000 3.000.000 - - - - - - - -

E.1. 2.646.864 132.343 132.343 132.343 132.343 132.343 132.343 132.343 132.343 132.343 132.343

E.3. 10.500.000 - - - - - - - - - 5.500.000

TOTAIS (R$) 33.703.364.536 2.245.202.598 2.245.202.598 2.242.202.598 2.242.202.598 2.242.295.988 2.242.136.6742.242.136.674 2.242.136.674 2.242.136.674 2.247.730.064

Custo prazo (R$) 22.433.383.138



Considerações finais
 PERH/PA:

 propor intervenções de ampla escala – imenso território e, portanto, 
imensa variedade de situações que ocorrem e poderão ocorrer 

 processo de planejamento: atividade contínua, este plano é apenas 
uma “fotografia” – necessita de revisão periódica com atualização de 
subsídios, estratégias, correção de trajetória, novas propostas e 
metas 

 “a água conecta”: a articulação interinstitucional é fundamental para o 
bom desempenho dos programas



OBRIGADO!
Empresa contratada:

COBRAPE – Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos

perh.pa@semas.pa.gov.br

VISITE NOSSO SITE!

www.perhpa.com

http://www.perhpa.com/

