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Mensagem do Diretor-Geral do DNOCS

O Relatório de Gestão do Exercício de 2021, ora apresentado, traz

um balanço do desempenho do DNOCS como gerador de bens públicos que,

em suma, são os resultados do cumprimento da missão de alcançar a meta

institucional de implantar os meios destinados à consecução de uma melhor

convivência do homem com o meio ambiente nordestino.

Para alcançar tal meta é preciso lançar mão de uma eficaz política de

aproveitamento e gestão dos recursos hídricos.

O sucesso das políticas públicas promovidas pelo Departamento

Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS passa, necessariamente, por

iniciativas de fortalecimento de uma cultura de integridade na autarquia.

Dessas iniciativas, podemos destacar a promoção da transparência, a

prestação de contas, a gestão de riscos à integridade e a aproximação do

cidadão que possibilitam a atuação do controle social a partir de mecanismos

que fomentem a comunicação com o DNOCS, principalmente, no tocante a

recebimento, tratamento e apuração de denúncias.

Nesse contexto, o DNOCS busca consolidar suas ações, intensificando

e aperfeiçoando esforços com o uso de mecanismos que intensifiquem a

operacionalização dos serviços fornecidos, configurados na implantação de

infraestruturas e de gestão integrada de recursos hídricos, visando assegurar,

assim, melhor qualidade de vida à população do semiárido.

Os principais benefícios proporcionáveis pelos recursos hídricos do

nordeste brasileiro são o fornecimento d’água para o consumo humano; a

dessedentação de rebanhos; a irrigação de manchas de solo agricultáveis, em

parceira de entidades públicas com a iniciativa privada; a produção de

pescado e o desenvolvimento de pesquisas na área de piscicultura; e as

diversas utilizações nas agroindústrias.

Menos visíveis, mas nem por isso desimportantes, são os benefícios

advindos do plantio de alimentos de subsistência nas terras úmidas das

vazantes; da exploração dos lagos dos açudes para práticas esportivas; da

criação de pontos regionais de turismo; e da geração de energia elétrica, em

pequena escala.



A principal fonte d´água, que pode proporcionar esses benefícios,

são os açudes construídos com o armazenamento das águas superficiais.

As grandes coleções d’água, guardadas, abastecerão, na época do estio,

os leitos dos rios não permanentes (periódicos), os canais e os sistemas

de adução.

Longe vai o tempo em que o DNOCS, em nome da segurança, da

saúde pública e da prestação racional de serviços assistenciais, se viu

obrigado, na seca de 1932 e 1933, a abrigar cerca de 16.000 flagelados

no local onde anos depois, em 1987, foi construir Barragem Patu, no

Estado do Ceará.

O DNOCS, ao longo de seus pouco mais de cem (100) anos de

existência, construiu a maior parte das grandes e médias barragens do

Nordeste, previstas e viáveis.

Numerosas foram as barragens construídas, mas restam, ainda

por fazer, algumas dessas importantíssimas obras, além da permanente e

vital importância da operação e manutenção das já existentes. O DNOCS,

mesmo enfrentando épocas difíceis, continua envolvido na luta pela

execução do restante dos açudes, viáveis, sendo prova disso a atuação do

Departamento, no Exercício de 2021, em prol da construção de duas

grandes barragens:

 Barragem Oiticica/RN

Continuidade, na qualidade de repassador de recursos financeiros, da

parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, para concluir

a construção Barragem de Oiticica, hoje com um avanço físico de 92,80%,

com capacidade de armazenar de 556.258.050 m3 d’água para beneficiar

cerca de 330.000 habitantes do Vale do Açu.

• Barragem Fronteiras /CE.

Celebração do Contrato DNOCS 25/2021, com o objetivo de concluir os

serviços de construção da Barragem Fronteiras (avanço atual de 20%),

localizada em Crateús/CE, que se encontravam paralisados desde outubro

de 2019. Com a retomada da construção da obra, autorizada em 22 de

dezembro de 2021, poderão ser armazenados, a médio prazo,

488.180.000 m3 d’água em prol de cerca de 80.000 habitantes da região.

A administração do DNOCS, fazendo coro com os sertanejos nordestinos,

entende que água represada, água disponível, é uma grande riqueza, mas sabe,

também, que essa riqueza não deve ser entesourada e, sim, compartilhada,

democraticamente, com todos os que dela precisem. Fazer a água “andar” é uma

das missões fundamentais do DNOCS.



Em face desse modo de pensar, o Órgão tem envidado esforços para

concluir duas importantes obras de aproveitamento de recursos hídricos, a

saber:

• Implantação da 2ª Etapa da Adutora do Pajeú (2ª Fase), nos Estados de

Pernambuco e Paraíba

O empreendimento propiciará o abastecimento d’água potável para

uma população de cerca de 500.000 habitantes, distribuídos nos

Estados de Pernambuco (440.000 pessoas) e da Paraíba (60.000

pessoas).

• Implantação da 2ª Etapa do Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos, no

Estado do Piauí.

A implantação dos 6.417,00 ha da 2ª Etapa do Projeto de Irrigação

Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba beneficiará uma população de

cerca de 19.200 habitantes do Município de Parnaíba/PI e

adjacências.

Infelizmente, o aproveitamento d’água da açudagem não pode

chegar a todos os locais ou resolver todas as questões.

Há núcleos populacionais localizados em regiões de difícil acesso,

ocupados pelas chamadas populações difusas, para os quais é proibitiva

oferta d’água conduzida por adutoras ou canais.

Adutora Pajeú/PE-PB – Assentamento de tubulação no 

trecho Santa Cruz da Baixa Verde-Trinfo/PE

Barragem Oiticica/RN – Tomada D’Água do PISF

Barragem Brumado/BA - Vista geral barragem principal recuperada



Saliente-se que, além das ações relacionadas a recursos hídricos, o

DNOCS atuou, ainda, como promotor de melhoria nas condições de

trabalho de pequenos produtores rurais, distribuindo mais de trezentos

equipamentos, entre tratores, grades, carretas, motoniveladoras,

retroescavadeiras, arados, cultivadores, roçadeiras etc.

Falando, agora, não de construção, mas de serviços de restauro, a

cultura tradicional do País é de que uma obra, depois de pronta, não

precisaria mais de cuidados e, poderia seguir em frente pelos seus próprios

meios.

Sem ufanismo, mas a história sem relatos de graves acidentes,

mostra que o DNOCS age de forma diferente, pois sempre cuidou bem de

suas barragens e a tendência, por força da Política Nacional de Segurança

de Barragens – PNSB, instituída pela Lei 12.334/2010, é que esse padrão

de comportamento, está sendo sistematizado.

No Exercício de 2021, foram executados serviços de recuperação

em quarenta e cinco (45) barragens, localizadas nos Estados da Bahia,

Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, sendo que os

trabalhos de restauração de trinta e nove (39) dessas obras foram

concluídos.

Nessas localidades é aconselhada a perfuração de poços

profundos, aliada à implantação de Sistemas Simplificados de

Abastecimento d’água (SSAA), sendo que cada poço profundo deve

atender a, pelo menos, cinco (05) famílias. No caso de isolamento extremo

da comunidade, esse mínimo de cinco famílias pode ser reduzido.

A atuação do DNOCS, na área de atendimento da população difusa

mediante a implantação de sistemas simplificados de abastecimento

d’água (SSAA) ou o fornecimento e instalação de cisternas, é demonstrada

no quadro abaixo:

ESTADO
TOTAL POÇOS 
PERFURADOS

TOTAL POÇOS/SSAA 
INSTALADOS

TOTAL 
CISTERNAS

AL 234 89

BA 351 351

CE 189 71

MA 0 0

MG 27 29 121

PB 0 0

PE 75 84

PI 35 35

RN 13 30

SE 15 15 150

TOTAL 939 704 271



O ano de 2021 possibilitou ainda, por meio do Levantamento de

Governança e Gestão Pública que mensura o Índice Integrado de

Governança e Gestão Pública – IGG e os demais indicadores que fazem

parte de sua composição, identificar a evolução no modelo de gestão e

governança do DNOCS.

Os avanços foram em todos os indicadores agregados, desde o

próprio Índice Integrado de Governança e Gestão Pública – IGG e o Índice

de Governança Pública IgovPub, até outros temas por exemplo, Gestão de

contratos, Gestão de Pessoas, Gestão de TI, Estabelecimento de um

Modelo de Governança, Capacidade de Promover a Integridade, de

Garantir a Prestação de Contas, e Gerir Riscos.

A partir do fomento das iniciativas que venham a fortalecer os

mecanismos de gestão e governança do DNOCS, esperamos continuar

melhorando a capacidade de entrega de valor público da instituição e

aperfeiçoar os mecanismos de transparência e prestação de contas com a

sociedade.

Com destaque à recuperação das barragens Passagem das Traíras, no

Rio Grande do Norte, e Jucazinho em Pernambuco, ambas em andamento e

executadas diretamente pelo DNOCS.

Ainda no campo da segurança de barragens, o DNOCS atuou, também,

com parceiro do MDR, na recuperação e modernização das barragens Eng.º

Ávidos/PB, São Gonçalo/PB, Poções/PB e Banabuiú/CE, obras inseridas no

Projeto de Integração do São Francisco – PISF.

Afora o papel de executor direto, o DNOCS, na condição de partícipe

de convênios e Termos de Execução Descentralizada (TEDs), colabora com a

implantação de empreendimentos de outros entes públicos, especialmente,

prefeituras e estados.

Enquanto, no Exercício de 2021, trinta (30) convênios, celebrados

entre o DNOCS e prefeituras municipais de vários estados, se mantinham

vigentes, o número de TEDs, em vigor, chegava a oitenta e cinco (85).

A referência à pandemia da COVID-19 e ao progressivo esvaziamento,

sem reposição, do quadro de técnicos do DNOCS pode estar desgastada, de

tanto que é brandida, mas, apesar dos efeitos nocivos dessas adversidades,

não há do que reclamar sobre a performance do Órgão.
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O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS é uma

Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional –

MDR e com a sede da Administração Central localizada na cidade de Fortaleza-

CE, sendo a mais antiga instituição federal com atuação no Nordeste.

O papel histórico do DNOCS tem sido a ampliação da oferta de

recursos hídricos para o semiárido brasileiro, que persiste sendo uma questão

fundamental com vistas ao desenvolvimento sustentável da região. Por sua

legislação básica, tem por finalidade executar políticas do Governo Federal no

que se refere a beneficiamento de áreas e obras de proteção contra as secas e

inundações, irrigação e, subsidiariamente, outros assuntos que lhe sejam

cometidos pelo Governo Federal, nos campos do saneamento básico,

assistência às populações atingidas por calamidades públicas e cooperação

com os Municípios.

O DNOCS, para cumprir com os seus objetivos estratégicos, conta com

uma Administração Central, sede da Direção-Geral e de três Diretorias, nove

Coordenadorias Estaduais (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE, AL, MG), 12 Estações de

Piscicultura, 1 Centro de Pesquisas em aquicultura, 22 Unidades de Campo

organizadas por Bacias Hidrográficas e um escritório de representação em

Brasília-DF.

O mapa estratégico traduz a missão, a visão de futuro, os valores e a

estratégia do DNOCS em um conjunto de objetivos estratégicos que direcionam

o comportamento e o desempenho organizacional para o quadriênio 2021-2024.

Os valores representam os princípios a serem seguidos em todas as ações da

organização, devendo ser visíveis tanto interna quanto externamente. Já a

missão reflete o papel da autarquia junto à sociedade, enquanto que a visão está

relacionada à direção a ser tomada, um objetivo a ser alcançado a longo prazo.

Missão: Promover a adequada convivência com a seca, por meio da

implantação de infraestrutura, do aproveitamento e da gestão integrada de

recursos hídricos, fomentando o desenvolvimento socioeconômico nas áreas

suscetíveis à escassez hídrica.

Visão: Ser referência nacional na construção de infraestrutura hídrica e no

seu aproveitamento, garantindo o desenvolvimento das áreas suscetíveis à

escassez hídrica e a democratização do acesso à água.

Valores: Transparência, integridade, equidade, participação social,

cooperação, compromisso com resultados, inovação e responsabilidade

socioambiental.

Valor Público: Criação de condições para o desenvolvimento regional,

contribuindo com a segurança hídrica, a melhoria da qualidade de vida e a

inclusão social e econômica no semiárido brasileiro.
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Fonte: Plano Estratégico Institucional 2021-2024: https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/plano-estrategico-institucional-
2021-2024.pdf

https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/plano-estrategico-institucional-2021-2024.pdf


O mapa estratégico apresenta três perspectivas:

Resultados institucionais: referem-se aos objetivos estratégicos finalísticos, cujo

alcance depende da realização dos objetivos das perspectivas anteriores:

processos internos e infraestrutura e aprendizado. Estão diretamente

relacionados com os objetivos relacionados aos programas do Plano Plurianual

(PPA);

Processos internos: referem-se aos objetivos estratégicos que se relacionam

tanto com os situados na perspectiva dos resultados institucionais quanto na

de infraestrutura e aprendizagem. Subdividem-se em duas linhas: a linha

superior envolve os objetivos estratégicos relacionados aos macroprocessos

finalísticos da cadeia de valor, com a contribuição direta das unidades

finalísticas do DNOCS, e a linha inferior envolve os objetivos estratégicos

relacionados aos macroprocessos de governança da cadeia de valor, com

contribuição direta das áreas meio.

Infraestrutura e aprendizagem: refere-se aos objetivos estratégicos diretamente

relacionados às unidades de gestão de pessoas, logística, tecnologia da

informação e comunicação e orçamento.

As diretrizes estratégicas para a atuação da Autarquia são reguladas

pelos seguintes instrumentos legais:

• Constituição da República Federativa do Brasil, art. 21, incisos XVIII, XIX e

XX; art. 22, incisos I, II e parágrafo único; e art. 43, § 1º, § 2º, IV e § 3º.

• Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – ENDES:

estudo prospectivo elaborado pelo antigo Ministério do Planejamento para

o período 2020-2031.

• Plano Plurianual (PPA): previsto no art. 165 da Constituição Federal,

estabelece diretrizes, objetivos e metas para o quadriênio 2020-2023.

Aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2019, o PPA contém

programas e ações que alcançam R$ 6,8 trilhões durante o seu período de

execução e orienta a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e

Lei Orçamentária Anual (LOA).

Os demais instrumentos legais estão listados no item 1.6 - Políticas e

Programas de Governo.
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Competências e área de atuação

De acordo com a Lei 10.204/2001, de 22 de fevereiro de 2001, que

alterou a lei 4.229 de 1º de junho de 1963, ao DNOCS compete contribuir

para a implementação dos objetivos da Política Nacional de Recursos

Hídricos, elaborar projetos de engenharia e executar obras públicas de

captação, acumulação, condução, distribuição, proteção e utilização de

recursos hídricos, contribuir para a implementação e operação, sob sua

responsabilidade ou conjuntamente com outros órgãos, com vistas a melhor

distribuição das disponibilidades hídricas regionais, implantar e apoiar a

execução dos planos e projetos de irrigação e, em geral, de valorização de

áreas, inclusive de áreas agricultáveis não-irrigáveis, que tenham por

finalidade contribuir para a sustentabilidade do semiárido, colaborar na

realização de estudos de avaliação permanente da oferta hídrica e da

estocagem nos seus reservatórios, visando procedimentos operacionais e

emergenciais de controle de cheias e preservação da qualidade da água,

colaborar na concepção, instalação, manutenção e operação da rede de

estações hidrológicas e na promoção do estudo sistemático das bacias

hidrográficas, de modo a integrar o Sistema Nacional de Informações sobre

Recursos Hídricos , promover estudos, pesquisas e difusão de tecnologias

destinadas ao desenvolvimento sustentável da aquicultura e atividades afins

e cooperar com outros organismos públicos no planejamento e na execução

de programas permanentes e temporários, com vistas a prevenir e atenuar os

efeitos das adversidades climáticas.

Conforme a referida Lei, a área de atuação do DNOCS abrange os

Estados do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de

Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, os municípios que integram a

região semiárida do Estado de Minas Gerais e as áreas das bacias

hidrográficas dos Rios Parnaíba e Jequitinhonha, nos Estados do Maranhão e

de Minas Gerais, respectivamente.
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O DNOCS tem sua estrutura organizacional amparada pelo Decreto nº

4.650/2003 e Decreto nº 8.895/2016, em conformidade com a Lei nº 4.229/1963

e a Lei nº 10.204/2001. Com a alteração da estrutura do Governo Federal, em

2019, por meio da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e do Decreto nº

10.773, de 23 de agosto de 2021, a Autarquia está vinculada atualmente ao

Ministério do Desenvolvimento Regional (https://www.gov.br/mdr/pt-br/acesso-

a-informacao/institucional/organograma).

O Regimento Interno da instituição foi aprovado pela Portaria nº

43/2017/DG/GAB e alterada pela Portaria nº 209/2018/DG/GAB, detalhando a

atual estrutura organizacional da autarquia, com as novas denominações oficiais

e siglas das áreas e setores do órgão, bem como suas respectivas competências

(https://www.gov.br/dnocs/pt-br/acesso-a-informacao/ institucional/ estrutura/

organograma-em-formato-de-imagem).

Já a Diretoria Colegiada, órgão de direção superior do DNOCS, tem

competências previstas no seu Regimento Interno, aprovado através da

Resolução nº 01, de 28 de março de 2017.

Por fim, o Comitê de Governança, Gestão, Controle e Riscos é a unidade

responsável por aprovar o Plano Estratégico Institucional, de acordo com o caput

do art. 7º da Norma nº 2/2021/DG.
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Estrutura de governança 

Principais Instâncias Internas de Governança

Órgãos Colegiados
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Estrutura de governança 

Diretoria Colegiada

Fernando Marcondes de Araújo Leão

Diretor -Geral

Joaquim Izídio Neto

Diretor de Infraestrutura 
Hídrica

Thales André Fernandes

Diretor de Desenvolvimento 
Tecnológico e Produção

José Rosilônio Magalhães

de Araújo

Diretor Administrativo

Priscila dos Santos Melo
CEST/AL

Raimundo Goethe

Peixoto Filho

CEST/BA

Antônio José Porto Mota

CEST/CE

Édria Cordeiro Leal

CEST/MG

Décio Petrônio Campos 
Florentino

CEST/PE

Arão Martins do Rego 
Leão

CEST/PI

David Saraiva Leite

CEST/RN

Luciano Góis Paul

CEST/SE

Coordenadores Estaduais

Alberto Gomes Batista

CEST/PB
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Principais Instâncias Internas de Governança

Principais Instâncias Internas de Apoio a Governança

Auditoria Interna: Instituída pela Portaria nº 43/2017/DG/GAB, de 31 de

janeiro de 2017, composta pela Auditora Chefe e equipe. Ligada a estrutura

do Gabinete do Diretor-Geral.

Núcleo de Governança, Riscos e Controle: Instituída pela Portaria nº 510, de

11 de dezembro de 2019. Vinculado à Coordenação de Planejamento

Estratégico do DNOCS.

Ouvidoria: Instituída pela Portaria nº 43/2017/DG/GAB, de 31 de janeiro de

2017, composta pela Ouvidora Chefe e equipe. Ligada a estrutura do

Gabinete do Diretor-Geral.

Núcleo de Correição: Instituído pela Portaria nº 43/2017/DG/GAB, de 31 DE

janeiro de 2017, composto por equipe e responsável pelo Setor. Ligado a

estrutura do Gabinete do Diretor-Geral.

Comissão de Ética: Instituída pela Portaria nº 294 DG, de 02 de outubro de

2018, alterada pela Portaria nº 335 DG, de 5 de setembro de 2019.

Unidade Gestora de Integridade: Instituída pelas Portarias de nº 319 DG, de 28

de junho de 2017 e nº 395 DG, de 27 de dezembro de 2018 e alteradas pela

Portaria nº 238 DG, de 10 de Setembro de 2021. O Chefe do NUGOV atua de

forma permanente na estruturação, na execução e no monitoramento do

Programa de Integridade.

Principais Instâncias Externas de Governança Vinculadas ao Governo Federal.

Ministério Público: www.mpf.mp.br/pgr

TCU: www.portal.tcu.gov.br/inicio/

Poder Judiciário

Poder Legislativo.

CGU: www.gov.br/cgu/pt-br

ME: www.gov.br/economia/pt-br

Sistemas Estruturantes: www.gov.br/economia/pt-br/assuntoa/sistemas-

estruturadores

Principais Instâncias Externas de Governança Independentes.
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O modelo de negócio do DNOCS que será visto mais adiante,

demonstrará o funcionamento do seu sistema de transformação dos seus

recursos em valor público.

O valor público gerado pelo DNOCS, que comprova sua

importância estratégica para a sociedade está presente em sua cadeia de

valor. Os mecanismos de transparência e prestação de contas do DNOCS

contribuem com o exercício do controle praticado tanto pelas instâncias

externas de governança, como pelas instâncias externas de apoio à

governança, sobre o modelo de negócio do DNOCS e consequentemente

seu processo de geração de valor público.

Mais adiante serão apresentados os mecanismos de transparência

do DNOCS e os respectivos resultados. As instâncias internas de

governança são responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e políticas

da autarquia durante o processo de gestão para a geração de valor

público gerado pelo DNOCS e entregue à sociedade. Já as instâncias

internas de apoio à governança atuam nas auditorias, gestão de riscos e

controles internos, e na respectiva comunicação às partes interessadas.

A Figura a seguir apresenta a estrutura do modelo de governança corporativa do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, com representação das

principais instâncias internas e externas de governança, apresentadas anteriormente, e suas relações para obter a boa governança do órgão.
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Cadeia de valor 

Refere-se à Identificação e apresentação, por meio de modelo

representativo, do conjunto de atividades (macroprocessos e processos de

segundo nível) que a organização realiza, com reconhecimento do valor

público – produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas

atividades da UPC que representam respostas efetivas e úteis às

necessidades ou demandas de interesse público e modificam aspectos do

conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos aceitos como

destinatários legítimos de bens e serviços públicos.

A cadeia de valor segue a definição conceitual, organizando os

macroprocessos da instituição em três perspectivas, relacionados à

finalidade:

• Processos de governança: relacionados ao gerenciamento da organização e

que visam promover as atividades necessárias à consecução dos seus

objetivos;

• Processos finalísticos: relacionados à produção e/ou entrega dos bens e

serviços finais ofertados pela organização; e

• Processos de suporte: relacionados às atividades que dão sustentação aos

processos finalísticos e de governança.

A partir do levantamento e da análise das competências da Instituição,

dos resultados, da estrutura organizacional, das principais iniciativas, dos

desafios e da revisão da cadeia de valor do PEI anterior, os macroprocessos

estão representados na figura a seguir, que contempla o conjunto de processos

e macroprocessos do DNOCS.

O tópico denominado “Gestão de Riscos e Controles Internos”

evidenciará as vulnerabilidades identificadas que impedem ou dificultam a

geração de valor da Autarquia. Essas vulnerabilidades estarão agrupadas por

objetivo estratégico e, por consequência, à própria cadeia de valor da UPC.

Capítulo 1 22



Cadeia de valor Capítulo 1 23

Fonte: Plano Estratégico Institucional 2021-2024: https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/plano-estrategico-
institucional-2021-2024.pdf
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Atualmente, e de acordo com suas atribuições regimentais, o DNOCS atua nas

seguintes políticas de governo:

• Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433/1997,

estabelece instrumentos para a gestão dos recursos hídricos de domínio

federal em cumprimento ao Art. 21, inciso XIX da Constituição Federal.

Os principais objetivos desta política são: assegurar disponibilidade de água à

atual e às futuras gerações, utilizar de forma racional e integrada os recursos

hídricos, baseado na ideia de desenvolvimento sustentável, e prevenir e

defender o país contra possíveis eventos hidrológicos (enchentes e estiagens);

• Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), Lei nº 12.334/2010,

alterada pela Lei 14.066/2020, que visa assegurar a integridade das barragens

de maneira a proteger os seres humanos que vivem no entorno e o meio

ambiente, o patrimônio público e privado, garantir que padrões de segurança

sejam seguidos de forma a reduzir as possibilidades de acidentes e suas

consequências, além de regulamentar as ações e padrões de segurança;

• Política Nacional de Irrigação, objeto da Lei nº 12.787/2013 tem como principal

finalidade promover o desenvolvimento local e regional através do incentivo a

ampliação da área irrigada e o consequente aumento da produção agrícola e

do implemento de instrumentos que se fundamentam na reocupação com a

sustentabilidade ambiental e o avanço de áreas irrigadas;

• Política Nacional de Desenvolvimento Regional, atualizada pelo Decreto nº

9.810/2019, é o instrumento que, através da criação de oportunidades de

desenvolvimento, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da

população, busca a redução das desigualdades econômicas e sociais intra e

inter-regionais;

• Lei nº 13.971/2019 – Plano Plurianual 2020-2023 (PPA), que definiu diretrizes,

objetivos e metas para a Administração Pública para o período de 2020-2023.

Detalhamento de Programas estão apresentados no Capítulo 3, Gestão

Orçamentária e Financeira.

OUTROS MARCOS LEGAIS

• Lei nº 11.959/2009 - Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento

Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga a

Lei n o 7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei n o

221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. Tem como objetivo

promover o desenvolvimento socioeconômico, cultural e profissional dos que

exercem atividade pesqueira, bem como suas comunidades;
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2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

Objetivo do Programa no PPA: Estimular o desenvolvimento de territórios,

cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana, e a provisão

de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas, em

múltiplas escalas

2221 - Recursos Hídricos

Objetivo do Programa no PPA: Ampliar a Segurança Hídrica

Informações sobre o cadastro de ações: 

https://www.gov.br/dnocs/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/acoes-e-programas-anuais

• Lei nº 13.153/2015 - Institui a Política Nacional de Combate à Desertificação

e Mitigação dos Efeitos da Seca e seus instrumentos; prevê a criação da

Comissão Nacional de Combate à Desertificação; e dá outras providências.

O (PAN-Brasil) tem como foco estimular e incentivar o desenvolvimento nas

Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASD) por meio da alteração do modelo

de desenvolvimento atual nesses locais.

• Plano Nacional de Segurança Hídrica – PNSH – elaborado pela ANA, é um

planejamento integrado e consistente de infraestrutura hídrica, com

natureza estratégica e relevância regional, com base nos principais

problemas de segurança hídrica do país.

PROGRAMAS DE GOVERNO

Na área finalística e em relação ao PPA 2020-2023, o DNOCS atua nos

seguintes programas:

2203 - Pesquisa e Inovação Agropecuária:

Objetivo do Programa no PPA: Prover conhecimentos e tecnologias adequadas

para a adoção de soluções para o setor agropecuário, fomentando a

competitividade, a rentabilidade da produção, a segurança alimentar e

nutricional, e o desenvolvimento da agropecuária.
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O ano de 2021 foi marcado pelo agravamento da pandemia provocada

pelo coronavírus SARS-Cov-2 (covid-19), que teve efeitos significativos, tanto

do ponto de vista da segurança à saúde de servidores, colaboradores e

parceiros, quanto do ponto de vista da economia nacional e global.

Assim, é importante registrar que vários desafios tiveram que ser

superados ao longo do exercício passado: implantação do regime de trabalho

remoto para diversos servidores, adoção de reuniões virtuais e uma nova

forma de gerenciar equipes e atender às demandas da sociedade.

Contudo, não obstante os desafios impostos por essa nova realidade,

o DNOCS envidou esforços na retomada e continuidade de obras paralisadas,

apoio e continuidade das ações para a melhor convivência com os efeitos da

seca no semiárido.

Além disso, percebeu-se uma maior demanda da Autarquia em virtude

da perspectiva de agravamento das mudanças climáticas, o surgimento de

novas tecnologias e a participação em programas prioritários do governo.

Vale salientar o grande volume de recursos orçamentários

empenhados por meio de Termos de Execução Descentralizada (TED)

notadamente no final do exercício, podendo vir a comprometer a execução

da ação em tempo hábil.

Por fim, nota-se que há sombreamento de atividades entre

instituições públicas (Órgãos e Ministérios) em áreas que o DNOCS atua,

dividindo o desempenho de suas competências com outras instituições.
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O DNOCS tem elaborado, nestes últimos anos, o Relatório de Gestão

no modelo Relato Integrado conforme orientação do TCU, e isso tem exigido

mudanças, inclusive culturais principalmente pela necessidade de envolver e

integrar toda a instituição.

Para o trabalho foram realizadas reuniões envolvendo os

responsáveis pelos setores, para elaboração e entrega de dados e

informações e, em seguida, apresentá-lo de forma coesa e integrada,

apresentar o relato.

Definiram-se como norteador do documento, os temas estratégicos

elencados no Planejamento Estratégico Institucional – PEI e no seu modelo

de negócio, tentando expressar os resultados em termos de relevância,

considerando a alocação e execução de recursos orçamentários e

financeiros.

A figura seguinte tenciona demonstrar a metodologia utilizada na

recepção, consolidação e formalização de dados e informações coletadas

durante o processo de elaboração do presente relatório.
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O ano de 2021 foi marcado pelo processo de maturação de Gestão de

Riscos no âmbito do DNOCS. Com a definição do Planejamento Estratégico

para o quadriênio 2021-2024, foi possível iniciar o processo de identificação e

mapeamento dos principais riscos estratégicos que ameaçam o alcance dos

respectivos objetivos estratégicos da instituição.

Cabe destacar que os eventos de riscos não são fatos concretizados ou

mesmo que estão ocorrendo, e sim situações que podem vir a ocorrer e que,

se ocorrendo, trarão impactos ao alcance dos objetivos a nível estratégico,

tático ou operacional.

Objetivos Vetores de Vulnerabilidades Causas Eventos de Riscos Problemas/

Consequências

Executar planos e projetos de 

irrigação

Infraestrutura
Infraestrutura dos projetos 

danificada

Ocorrer desabastecimento de água devido a 

problemas de infraestrutura
Interrupção da produção agrícola

Climático
Dependência contínua do 

abastecimento hídrico

Reduzir significativamente a produção agrícola 

em períodos de estiagem

Redução significativa da viabilidade 

financeira de manutenção do projeto

Eventos de Riscos Estratégicos

Gestão de riscos e controles internos

As causas, são vulnerabilidades identificadas e que permitem ao órgão

adotar iniciativas prévias, a fim de eliminar ou mesmo mitigar as chances de os

eventos de riscos ocorrerem.

As consequências listadas também não significam que ocorreram ou

mesmo estão acontecendo, e sim quais seriam os impactos, para o caso de os

eventos virem a se concretizar. Elas são descritas para a definição de priorização

de atuação de quais vulnerabilidades são tratadas primeiro.

O quadro a seguir traz um mapa dos riscos estratégicos identificados

agrupados por objetivos estratégicos e seus atributos (vetores de

vulnerabilidade, causas, eventos de riscos e problemas/consequências) de

acordo com o definido no Plano Estratégico Institucional 2021-2024.
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Objetivos Vetores de 

Vulnerabilidades

Causas Eventos de Riscos Problemas/

Consequências

Executar planos e projetos de 

irrigação

Assistência Técnica e 

Extensão Rural 

deficiente

Assistência Técnica e Extensão 

Rural deficiente

Afetar negativamente a produtividade 

do cultivo por ausência de 

conhecimento técnico, gerencial e 

desenvolvimento tecnológico

Ausência da descoberta de cultivos ou 

tecnologias que aumentem a 

eficiência na adaptação ao clima

Redução da rentabilidade da produção 

do projeto

Econômico/ 

Infraestrutura

Ausência de cadeia produtiva 

estruturada

Perder parte da produção por 

incapacidade de seu aproveitamento

Redução da rentabilidade da produção 

do projeto

Desperdício de parte da produção

Realizar estudos e 

implantação de infraestrutura 

hídrica

Pessoal

Falta de clareza na definição 

dos critérios técnicos para 

realização de estudos de 

viabilidade, seleção e 

priorização de investimentos

Selecionar projetos sem avaliação e 

priorização adequada

Possibilidade de interrupção na 

execução de novos projetos

Alocar recursos limitados em novos 

projetos em detrimento de projetos em 

andamento

Possibilidade de interrupção na 

execução dos projetos em andamento

Eventos de Riscos Estratégicos.
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Objetivos Vetores de 

Vulnerabilidades

Causas Eventos de Riscos Problemas/

Consequências

Promover o desenvolvimento da 

pesca, aquicultura e atividades 

afins

Orçamentário-financeiro

Pessoal

Infraestrutura

Baixa capacidade produtiva em 

relação à instalada devido à 

limitações de recursos hídricos, 

financeiros, de infraestrutura e 

de pessoal

Produzir e distribuir alevinos 

aquém da capacidade 

instalada

Subaproveitar a capacidade produtiva das 

estações de piscicultura

Subaproveitar a capacidade produtiva das 

estações de piscicultura

Paralisar a produção e 

distribuição de alevinos

Encerrar as atividades das estações de 

piscicultura

Desperdício de parte da produção

Efetuar o monitoramento e 

segurança de barragens Infraestrutura

Grande quantidade de 

barragens com infraestrutura 

carente de modernização e 

recuperação reduzindo sua 

capacidade de acumulação

Infraestrutura não suportar o 

aumento do nível de 

acumulação de água pela 

ocorrência de chuvas intensas

Rompimento do maciço da barragem

Destruição do patrimônio público ou 

privado

Possibilidade de perda de vidas

Eventos de Riscos Estratégicos.
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Objetivos Vetores de 

Vulnerabilidades

Causas Eventos de Riscos Problemas/

Consequências

Avaliar permanentemente a 

oferta hídrica e a estocagem 

dos reservatórios

Orçamentário-

financeiro

Investimento insuficiente em 

monitoramento remoto Não identificar com antecedência 

cenários indicativos do nível de 

reservas hídricas

Dificuldade na previsão de secas 

ou cheias

Pessoal

Baixa quantidade de servidores 

atuando na área de 

monitoramento

Atraso na formulação de políticas 

que combatam os efeitos de 

eventos extremos

Institucional

Sombreamento de competências 

com outras entidade federais e 

estaduais

Perder espaço de atuação das suas 

atribuições

Reflexo negativo na obtenção de 

recursos orçamentários, 

financeiros e institucionais

Disseminar conhecimento 

tecnológico na área de 

produção

Orçamentário-

financeiro

Pessoal

Baixo nível de investimento e 

contingente técnico reduzido

Perder a capacidade remanescente 

de atender a demanda por pesquisa 

e difusão de conhecimento 

tecnológico

Descontinuar parcial ou 

totalmente os programas de 

pesquisas e difusão de tecnologia

Eventos de Riscos Estratégicos.

Gestão de riscos e controles internos Capítulo 2 32



Objetivos

Vetores de 

Vulnerabilidades Causas Eventos de Riscos
Problemas/

Consequências

Promover o 

desenvolvimento 

sustentável do 

semiárido

Poços, 

cisternas, 

adutoras 

emergenciais e 

sistemas  

simplificados 

de 

abastecimento

Climático

Dependência de precipitação 

pluviométrica e existência de 

lençol freático, num ambiente de 

baixa quantidade de chuvas e 

predominância de solos cristalinos

Perfurar poços com baixa vazão ou 

água salinizada
Não abastecimento da 

população difusa
Não ocorrer chuvas em quantidade 

suficiente que permitam 

enchimento das cisternas

Infraestrutura
Exigência de cuidados substanciais 

no manejo da água

Manejar de forma inadequada as 

cisternas

Contaminação da água 

tornando-a imprópria para 

consumo

Pessoal

Carência de servidores para gestão 

da implantação e de recursos de 

custeio

Dificuldade em identificar aspectos 

técnicos no recebimento da 

infraestrutura a ser implantada

Recebimento de 

infraestrutura com 

atributos de qualidade 

abaixo dos padrões 

esperados

Eventos de Riscos Estratégicos.
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Objetivos Vetores de 
Vulnerabilidades

Causas Eventos de Riscos Problemas/
Consequências

Promover o 

desenvolviment

o sustentável do 

semiárido

Estudos 

Ambientais e 

Desenvolvimento 

Tecnológico 

ambiental

Climático Perda de profissionais 

especializados no tema

Ocorrer dano institucional à imagem do 

DNOCS devido à paralisações de obra 

pelo cumprimento das exigências 

ambientais

Acúmulo da perda de credibilidade 

diante da sociedade

Adiar o alcance dos objetivos previstos 

nos projetos de implantação de 

infraestrutura hídrica

Ocorrer dano ao erário

Exclusão de ações orçamentárias na 

LOA

Institucional

Falta de visão sistêmica na 

gestão de 

empreendimentos

Ocorrer prejuízos financeiros 

decorrentes de serviços não concluídos Ocorrer dano ao erário

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação

Falta de ferramentas 

tecnológicas que 

possibilitem a padronização 

das rotinas, procedimentos 

e serviços

Ocorrer o não atendimento de 

requisitos para concessão  de licença de 

operação (primeira) e renovações 

seguintes

Adiamento e posterior paralisação da 

implantação e operação da 

infraestrutura

Eventos de Riscos Estratégicos.
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Objetivos
Vetores de 

Vulnerabilidades
Causas Eventos de Riscos

Problemas/

Consequências

Promover o 

desenvolvimento 

sustentável do 

semiárido

Estudos para 

áreas salinizadas e 

suscetíveis à 

desertificação

Pessoal

Carência de servidores com 

perfil técnico e estrutura 

tecnológicas para realização 

dos estudos

Realizar de maneira 

deficiente o monitoramento 

das áreas salinizadas e 

suscetíveis à desertificação

Dificuldade de propor políticas e diretrizes 

com vistas à mitigação dos efeitos nas áreas 

dos núcleos em processo de desertificação e 

nas áreas salinizadas em projetos de 

irrigação

Institucional

Sombreamento de 

competências com outras 

entidade federais e estaduais 

em sua atuação ambiental

Não realizar monitoramento 

das áreas salinizadas e 

suscetíveis à desertificação 

por dependências de 

atuação de outros órgãos 

federais

Ampliação das áreas suscetíveis 

desertificação e em processo de salinização

Eventos de Riscos Estratégicos.
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Objetivos Vetores de 

Vulnerabilidades

Causas Eventos de Riscos Problemas/

Consequências

Promover o 

desenvolvimento 

sustentável do 

semiárido

Aproveitamento 

de áreas de 

montante

Institucional

Falta de fiscalização por 

parte do DNOCS e demais 

órgãos federais devido ao 

sombreamento funcional e 

ao contingente reduzido 

para elaboração dos serviços 

de cadastro

Ocupar irregularmente as 

áreas de montante por 

particulares

Perda de produção e de arrecadação

Utilização das áreas para atendimento de 

interesses particulares de pouco ou nenhum 

impacto social-econômico

Afloramento de conflitos fundiários

Comprometer a qualidade da água do 

reservatório

Institucional Ausência de assistência 

técnica e extensão rural

Realizar práticas agrícolas 

inadequadas

Baixo aproveitamento do solo

Eventos de Riscos Estratégicos.
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O DNOCS tem procurado fortalecer cada vez mais sua capacidade de

entrega, como forma de colaborar com o alcance dos objetivos estratégicos.

Uma dessas medidas é o aperfeiçoamento da gestão de riscos no nível tático

e operacional.

Com a aprovação, em 2020, da Portaria nº 413 DG, de 15 de

dezembro de 2020, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos Integrada

– PGR-I, as atividades se concentraram na elaboração dos Planos de Gestão

de Riscos Integrados e os respectivos planos de ação. Ainda em 2020, foi

elaborado o Plano de Gestão de Riscos para o macroprocesso de contratações

e aquisições.

Em 2021, foram elaborados os Planos de Gestão de Riscos Integrados

para os macroprocessos de Transferências Voluntárias – Convênios e para

Projetos de irrigação. A estrutura dos Planos de Gestão de Riscos é

apresentada conforme a seguir:

Análise do ambiente, interno e externo. Respostas aos riscos

Fixação de objetivos. Controle

Identificação dos riscos. Informação e Comunicação

Avaliação dos riscos. Monitoramento

Para efeito de priorização, os riscos inerentes e residuais serão representados na

matriz de probabilidade e impacto conforme figura abaixo.

Probabilidade

Muito Alta 5 5 10 15 20 25

Alta 4 4 8 12 16 20

Moderada 3 3 6 9 12 15

Baixa 2 2 4 6 8 10

Muito Baixa 1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Muito Baixo Baixo Moderado Alto Muito Alto

Impacto

Os planos elaborados em 2021, seguiram as diretrizes e comandos contidos na

Política de Gestão de Riscos Integrada – PGR-I.
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Conforme representado na Matriz de Probabilidade e Impacto, a

Política de Gestão de Riscos Integrada – PGR-1 estabeleceu os limites de

apetite a risco da instituição da seguinte forma:

Os riscos identificados para o macroprocesso de Transferências

Voluntárias – Convênios são:

Limite do Nível do Risco

4 => Baixo 9 < Alto +=< 19

4 < Moderado =< 9 19 < Muito Alto

RISCOS DA CELEBRAÇÃO

Eventos de Riscos Principais Causas

Celebrar acordo de transferência 

voluntária sem o cumprimento 

das condicionalidades e 

exigências estabelecidas nos 

instrumentos legais.

 Ausência de capacitação dos agentes 

públicos.

 Ausência de padronização das 

atividades.

 Ausência ou desatualização de 

manuais e check list.

 Celebrar termos de transferências 

voluntárias com ausência de 

condicionalidade que possa ser 

inserida posteriormente.

Os limites dos níveis de risco são definidos pela linha limítrofe da

valoração da severidade. A severidade é o resultado da combinação da

probabilidade da ocorrência do risco, com o impacto que o risco pode trazer

no caso de sua concretização. Da mesma forma que os riscos estratégicos,

caso os eventos de riscos sejam materializados, trarão impactos ao alcance

dos objetivos a nível estratégico, tático ou operacional.

As causas são possíveis vulnerabilidades identificadas que

possibilitarão a adoção de iniciativas prévias, a fim fortalecer os controles

que fazem com que sejam evitadas ou continuem controladas ou eliminadas

ou mesmo mitigar as chances de os eventos de riscos ocorrerem.
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Riscos identificados para o macroprocesso de Transferências Voluntárias – Convênios.

RISCOS DA CELEBRAÇÃO

Eventos de Riscos Principais Causas

O recurso estimado para o convênio não ser o suficiente para a 

execução do objeto.

 Demora excessiva na celebração do convênio.

 Demora excessiva para cumprir as condicionalidades para liberação dos recursos.

 Orçamento não refletir os preços de mercado.

Contribuir para aceitação de documentação fraudada/ 

falsificada/ adulterada.

 Apresentação de documentos fraudados/adulterados, associado a negligência nos procedimentos

de análise da celebração.

 Apresentação de documentos fraudados/adulterados, associado ao conluio entre o agente público

e o proponente/convenente.

 Apresentação de documentos fraudados/adulterados, associado, a ausência de rotina para

verificação da regularidade dos documentos.

Concorrer para um início de execução de termo de 

transferência voluntária com sobrepreço.

 Aceitar orçamento com custos unitários, ou valor total acima dos preços de mercado.

Os riscos identificados para o macroprocesso de Transferências Voluntárias – Convênios são:
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RISCOS DA CELEBRAÇÃO

Eventos de Riscos Principais Causas

Ocorrer demora excessiva para iniciar a execução da transferência 

voluntária

 O proponente demorar demasiadamente para entregar os documentos necessários à 

celebração.

 O convenente demorar demasiadamente para cumprir todas as condicionalidades para 

a primeira liberação dos recursos.

 Demora excessiva na análise dos documentos.

Concorrer para o conflito de interesse na celebração do termo de 

transferência voluntária.

 Proponente possuir laço de parentesco com agente público e celebrar o termo de 

transferência voluntária, associado ao desconhecimento do agente público sobre o tema 

conflito de interesses.

 Proponente possuir laço de parentesco com agente público e celebrar o termo de 

transferência voluntária, associado ao interesse do agente público na celebração.

RISCO DA EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Não identificar vícios na execução do objeto da transferência 

voluntária.

 Quantidade de visitas do representante da concedente inferior ao necessário para o 

acompanhamento do objeto.

 Fiscalização deficiente do convenente.

Os riscos identificados para o macroprocesso de Transferências Voluntárias – Convênios são:

Riscos identificados para o macroprocesso de Transferências Voluntárias – Convênios.
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RISCOS DA CELEBRAÇÃO

Eventos de Riscos Principais Causas

RISCO DA EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Aprovar a medição com a execução do objeto em 

desacordo com a localidade contida no Projeto Básico.

 Escolha da localidade da execução do objeto por parte do convenente em desacordo com a pactuada 

no termo de celebração de transferência voluntária, associado a um acompanhamento in loco 

deficiente.

RISCO DA FINALIZAÇÃO DO ACORDO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Demorar excessivamente para analisar uma prestação de 

contas que seria conclusa pela irregularidade.

 Demora excessiva na prestação de contas associada a deficiência nos controles internos.

 Demora excessiva na prestação de contas associada a dificuldades de acesso a informações para 

subsidiar as análises.

 Demora excessiva na prestação de contas associada a informações deficientes para subsidiar as 

análises.

Os riscos identificados para o macroprocesso de Transferências Voluntárias – Convênios são:

Riscos identificados para o macroprocesso de Transferências Voluntárias – Convênios.
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RISCOS DA CELEBRAÇÃO

Eventos de Riscos Principais Causas

RISCO DA EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Não conseguir finalizar a análise de uma prestação de 

contas que seria conclusa pela irregularidade.

 Demora excessiva na prestação de contas associada a deficiência nos controles internos.

 Demora excessiva na prestação de contas associada a dificuldades de acesso a informações para subsidiar 

as análises.

 Demora excessiva na prestação de contas associada a informações deficientes para subsidiar as análises.

 Demora excessiva na prestação de contas associada a um excesso de oportunidades para o convenente se 

manifestar quanto aos pedidos de documentos ou justificativas.

Não conseguir exigir reparação de má execução do 

objeto da transferência voluntária.

 Demora excessiva na prestação de contas associada deficiência nos controles internos.

 Dificuldade de realizar a prestação de contas, por motivo de dificuldades de acesso a informações para 

subsidiar as análises.

 Dificuldade de realizar a prestação de contas, por motivo de informações deficientes para subsidiar as 

análises.

 Demora excessiva na prestação de contas associada a um excesso de oportunidades para o convenente se 

manifestar quanto aos pedidos de documentos ou justificativas

Os riscos identificados para o macroprocesso de Transferências Voluntárias – Convênios são:

Com esse trabalho, o DNOCS busca cada vez mais efetivo o processo de apoio à geração de valor público apresentado no tópico que trata da Cadeia de Valor.

Riscos identificados para o macroprocesso de Transferências Voluntárias – Convênios.
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Principais Resultados da Ouvidoria.

86,11% das denúncias realizadas em 2021, foram analisadas ainda no mesmo 

exercício.

Em 2021, foi dada continuidade as ações relacionadas com a

estruturação de mapeamento de processos de trabalho, visando otimizar a

execução dos serviços prestados pela Ouvidoria. O foco foi no recebimento e

tratamento de denúncias.

O Art. 18 do Decreto 9.492/2018, estabelece o prazo de 30 dias

prorrogáveis uma vez por igual período, para as respostas às manifestações do

cidadão usuário dos serviços de Ouvidoria.

Conforme o tempo médio de atendimento da Ouvidoria do DNOCS,

observa-se que a mesma tem mantido o prazo médio de atendimento dentro

dos limites legais, ou seja, 29,01 dias.

O gráfico ao lado mostra a evolução do tempo médio de resposta pela

Ouvidoria. Em 2021, foram realizadas 36 novas denúncias, dessas foram

analisadas 31 dentro do exercício

O contato entre os cidadãos e a Ouvidoria ocorre de diferentes formas, sendo 

a principal delas a Plataforma Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br/). Os demais 

canais são entre a Ouvidoria do DNOCS e a sociedade são:

1. E-mail Institucional: ouvidoria@dnocs.gov.br 

2. Telefone da Ouvidoria: (85) 3391.5198 e (85) 3391.5381

3. Atendimento Presencial: 

Edifício Sede Administração Central DNOCS
Av. Duque de Caxias, 1700 – Centro. 

Térreo, Portaria Principal – Sala da Ouvidoria.

75,21
59,01

29,01

78 80 101

2019 2020 2021

Desempenho - Transparência Passiva
DNOCS

Tempo Médio de Atendimento Quantidade de Pedidos de Informação

Fonte: Painel Lei de Acesso a Informacao (cgu.gov.br)

Capítulo 2 43

https://falabr.cgu.gov.br/
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm


Gestão de riscos e controles internos

O Núcleo de Correição é a área responsável pelas atividades de correição

no DNOCS.

Os registros de apuração são realizados no Sistema de Gestão de

Processos Disciplinares (CGU-PAD).

O quantitativo de sindicâncias realizadas pela instituição em 2021 está

disposto no quadro a seguir.

No tocante aos processos administrativos disciplinares, a quantidade

realizada pelo DNOCS em 2021 foi a seguinte.

Foi instituída a Portaria nº 14 DG, de 27 de janeiro de 2022, que

disciplina o recebimento e tratamento de denúncias e comunicações de

irregularidades no âmbito do Departamento Nacional de Obras Contra as

Secas – DNOCS.

Para complementar as informações contidas na Norma Interna

que trata sobre o recebimento e tratamento de denúncias, foram

mapeados os processos de trabalho relacionados ao mesmo tema.

Dos processos apurados em 2021, não foram detectados, segundo

dados apresentados nos relatórios das Comissões Disciplinares, danos ao

Erário.

Dos processos que ainda estão em apuração, embora tenham

iniciado em 2021, ainda não é possível determinar se serão detectados

danos ao erário.

Saldo em 1/1/2021 Entrada em 2021 Análise em 2021
Saldo em 

31/12/2021

14 1 7 8

Saldo em 1/1/2021 Entrada em 2021 Análise em 2021
Saldo em 

31/12/2021

100 6 23 83

Principais Resultados das Atividades Correcionais.
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De maneira geral, os riscos estratégicos identificados no quadro da

seção 2.1 geram oportunidades que podem ser conquistadas a partir dá

realização dos estudos para identificação e estabelecimento de parcerias

técnico-administrativas, ao investimento em tecnologias que permitam o

aprimoramento dos controles internos, à formação de estruturas matriciais

de trabalho com outros órgãos para cessão de profissionais técnicos para

realização de projetos com entregas definidas, à cooperação com outros

órgãos que atuem transversalmente em suas competências ambientais e à

instituição de mecanismos de racionalização dos processos de trabalho e

simplificação das normas/procedimentos.

Os impactos da gestão de riscos possibilitam a identificação de

vulnerabilidades e dos pontos de estrangulamento da atuação da Autarquia,

a mitigação destes, o estabelecimento de prioridades para a gestão, o

incentivo à prática da responsabilização, execução de projetos mais

estruturados com um melhor conhecimento dos processos, controles e

,especialmente, dos riscos envolvidos.

Oportunidades, perspectivas e desafios
As perspectivas para os riscos identificados estão relacionadas ao

fortalecimento da cultura de gestão de riscos na Autarquia, aumento da

transparência e confiança junto à sociedade, à melhoria na gestão dos

processos de trabalho e a promoção da segurança administrativa e entrega

de maior valor público.
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PROGRAMA PPA OBJETIVO ESTRATÉGICO ENDES – Eixo

Ministério do Desenvolvimento Regional

Eixo de Política Pública Sub–eixo

2221 – Recursos hídricos
1. Efetuar monitoramento hidrológico e segurança 
hidráulica dos reservatórios construídos

Infraestrutura

Segurança Hídrica

Gerenciamento de recursos hídricos

2221 – Recursos hídricos
2.Construir novas infraestruturas estratégicas 
destinadas à ampliação da oferta de água para usos 
múltiplos

Infraestrutura Infraestrutura Hídrica

2221 – Recursos hídricos
3.Implantar sistemas simplificados de abastecimento 
voltados à população difusa

Infraestrutura Infraestrutura Hídrica

2203 – Pesquisa e inovação agropecuária 4.Realizar aproveitamento hidroagrícola e aquícola Econômico/Social

Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e 
Regional

Irrigação

2203 – Pesquisa e inovação agropecuária
5.Executar transferência de tecnologia na área de 
produção

Econômico Irrigação

2217 – Desenvolvimento regional e 
territorial

6.Executar planos e projetos de irrigação Infraestrutura/Econômico Irrigação

2221 – Recursos hídricos
7.Realizar estudos e implantação de infraestrutura 
hídrica

Infraestrutura Segurança Hídrica Infraestrutura Hídrica

2203 – Pesquisa e inovação agropecuária
8.Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e 
atividades afins

Econômico/Social
Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e 

Regional

2221 – Recursos hídricos 9.Efetuar o monitoramento e a segurança de barragens Infraestrutura
Segurança Hídrica
Segurança Hídrica

Gerenciamento de recursos hídricos

2221 – Recursos hídricos
10.Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a 
estocagem dos reservatórios

Infraestrutura Gerenciamento de recursos hídricos

O quadro abaixo aponta a vinculação que os objetivos estratégicos tem com os programas do a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(ENDES) , Plano Plurianual (PPA) e o PEI do Ministério do Desenvolvimento Regional :

Alinhamento com outros planos e programas
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PROGRAMA PPA
OBJETIVO ESTRATÉGICO ENDES – Eixo

Ministério do Desenvolvimento Regional

Eixo de Política Pública Sub–eixo

2217 – Desenvolvimento regional e 
territorial

11.Promover o desenvolvimento sustentável do 
semiárido

Econômico/Ambiental/Social Parcerias e Fomento
Instrumentos de Fomento ao 

Desenvolvimento Regional

2203 – Pesquisa e inovação 
agropecuária

12.Disseminar conhecimento tecnológico na área 
de produção

Econômico/Social
Planejamento e 

Desenvolvimento Produtivo e 
Regional

-

Sem programas correspondentes

13.Otimizar os processos de trabalho Institucional

Governança e Gestão 
Corporativa

Governança

14.Fortalecer a governança institucional Institucional Governança

15.Promover a transformação digital dos serviços e 
dados

Institucional Gestão de Tecnologias

0910 – Gestão da participação em 
organismos e entidades nacionais e 
internacionais

16. Aprimorar o acesso à informação, a 
comunicação e o atendimento ao público

Institucional Comunicação Interna e Externa

0032 – Programa de gestão e 
manutenção do poder executivo

17. Desenvolver e otimizar a gestão de pessoas Institucional Gestão de Pessoas

0032 – Programa de gestão e 
manutenção do poder executivo

18. Assegurar a logística institucional Institucional Gestão de Contratações e Logística

0032 – Programa de gestão e 
manutenção do poder executivo

19. Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a 
segurança da informação de TIC

Institucional Gestão de Tecnologias

0032 – Programa de gestão e 
manutenção do poder executivo

20. Otimizar gestão orçamentária, financeira e de 
transferências

Institucional Gestão Orçamentária e Financeira
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O processo de Planejamento Estratégico Institucional do DNOCS–

PEI/DNOCS como expressão do planejamento seccional da Autarquia, é

coordenado e executado pela Coordenação de Planejamento e Gestão

Estratégica (CGPE), que exerce, mediante sua Divisão de Gestão Estratégica

(CPGE/DGE) e o Serviço de Gestão e Desenvolvimento Institucional

(DGE/GDI), as funções de órgão seccional dos sistemas de planejamento e

de organização e inovação institucional.

Esse processo é composto das etapas/subprocessos: Elaboração,

Monitoramento e Avaliação da Estratégia, que em seu 1º Ciclo contou com a

participação de representantes das unidades que compõem o Comitê de

Governança: Diretoria Geral, Diretoria de Infraestrutura Hídrica, Diretoria de

Desenvolvimento Tecnológico e Produção e Diretoria Administrativa.

Todos os instrumentos estratégicos, como a Cadeia de Valor

Integrada, o Mapa Estratégico, o Portfólio de Projetos Estratégicos, os

Indicadores e Metas, resultantes do processo de PEI-DNOCS são aprovados

pelo Comitê de Governança. Dentre os desafios existentes nesse 1º Ciclo de

PEI-ME, destaca-se a necessidade de definir a estratégia de uma

autarquia tão complexa e heterogênea, com atuação em 10(dez) estados

da federação (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE, AL, MG), de modo produzir um

documento que seja capaz de integrar e desdobrar o planejamento

governamental da instituição para o período 2021-2024 (projetos,

objetivos, metas e indicadores), tendo como objetivo melhorar a tomada de

decisão de seus dirigentes, por meio de monitoramento e avaliação de

resultados, tendo em vista dar transparência para a sociedade a respeito da

implementação das políticas públicas de responsabilidade da Autarquia.

Do Processo de Elaboração

O processo de elaboração do Planejamento Estratégico teve início

em janeiro de 2021, mediante submissão do cronograma de elaboração do

planejamento à Coordenação de Planejamento e Gestão Estratégica.

O primeiro passo na elaboração foi pesquisa, estudos e juntada dos

diversos documentos relativos ao arcabouço estratégico do DNOCS. Foram

elaborados relatórios de análise e fechamento do ciclo de planejamento

estratégico anterior (2017-2020) e o estabelecimento de diretrizes iniciais

para início do trabalho de diagnóstico.
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Em continuidade, realizou-se uma série de reuniões/oficinas de

trabalho, compostas por representantes dos quadros da área de planejamento

da Autarquia. As oficinas envolveram o trabalho de construção coletiva dos

resultados do processo organizado para cada evento. Tratou-se de um

momento de grande importância, no qual as questões institucionais, técnicas e

corporativas foram levantadas e debatidas com vistas à geração de consensos.

Em geral, participaram as lideranças da organização e um grupo de

técnicos e especialistas sobre as temáticas em pauta. As oficinas atingiram o

objetivo de homologar os produtos gerados pelas demais atividades. Cada

etapa de trabalho do grupo técnico resultou em produtos que foram

examinados, revisados e referendados pelo grupo dirigente da instituição.

Na primeira etapa, foi analisado o contexto institucional, resultando em

dois produtos posteriormente analisados e referendados pelo grupo dirigente

da Autarquia: Cadeia de Valor e Ambiente Institucional.

A Cadeia de Valor é o documento essencial a embasar o Plano

Estratégico Institucional e foi construída a partir de levantamento documental

(regimento e relatórios de gestões anteriores) e entrevistas com dirigentes e

servidores chaves, a fim de mapear os macroprocessos finalísticos e de suporte

relacionados às competências e às atividades exercidas pelo DNOCS.

A Cadeia de Valor (resumida, finalística, suporte e governança) e o Mapa

Estratégico foram submetidos ao seu corpo de colaboradores. As contribuições de

alteração foram analisadas e acatadas de acordo com análise da equipe de

planejamento.

A análise ambiental foi elaborada por meio da utilização da ferramenta

SWOT com o objetivo de identificar os condicionantes internos e externos,

favoráveis e desfavoráveis à ação do Departamento, levando em consideração os

fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais envolvidos.

A oficina de análise ambiental, de forma participativa, definiu as ameaças e

oportunidades do ambiente externo, além das forças e fraquezas do ambiente

interno, com o objetivo de subsidiar o seu Planejamento Estratégico 2021-2024.

Na segunda etapa de trabalho, foram produzidos três documentos que,

em conjunto, compõem o núcleo do Plano Estratégico Institucional: o Mapa

Estratégico e seus referenciais, o Painel de indicadores e Metas e o Portfólio de

Projetos. As propostas do Mapa Estratégico, analisadas e discutidas pelo grupo

técnico, foram baseadas na análise dos documentos oficiais do DNOCS, entrevistas

com os colaboradores, a Cadeia de Valor e o ambiente institucional. Na

elaboração do Mapa Estratégico foram também consideradas as diretrizes de

governo, a ENDES, o PPA 2020-2023, o Plano Estratégico Institucional do MDR e o

PEI anterior.
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A oficina de Referenciais Estratégicos teve como objetivo subsidiar o

Planejamento Estratégico do DNOCS, que culminou com a elaboração dos

Referenciais e Mapa Estratégicos. O grupo técnico foi composto por pessoas

indicadas pelas áreas finalísticas e meio, com perfis técnicos e gerenciais.

Em seguida, ocorreu a validação desses instrumentos pelos dirigentes do

DNOCS. Nessa etapa, o objetivo foi validar o conjunto de Referenciais e o Mapa

Estratégico desenvolvido a partir das oficinas técnicas.

A definição dos Objetivos Estratégicos validados pela instituição, contidos

no mapa estratégico, serviram de premissa para a criação de indicadores para

mensuração, monitoramento e avaliação do Plano Estratégico, assim como metas

a serem atingidas ao longo do quadriênio de vigência do PEI.

No painel de indicadores e metas incluem-se: objetivo estratégico

impactado; unidade responsável; unidade de medida; método de cálculo e

periodicidade de apuração do indicador.

As reuniões sobre os indicadores tiveram como objetivo subsidiar o

Planejamento Estratégico da Instituição, realizando, de forma participativa, a

elaboração do Painel de Indicadores Estratégicos.

A consolidação dos indicadores foi realizada junto a cada Diretoria e teve

como produto a proposta de indicadores e metas estratégicas para a Instituição.

Para cada indicador foi desenvolvida uma ficha de qualificação, definindo a linha de

base e a meta para sua mensuração para cada ano de vigência do atual PEI.

A partir dos objetivos estratégicos, dos indicadores e das metas foram

identificados os projetos, em andamento ou em fase de planejamento, cujas

execuções encontram-se alinhadas aos objetivos estratégicos e por meio da qual é

possível aferir o atingimento das metas a partir dos indicadores estabelecidos. O

conjunto desses projetos compõe o Portfólio de Projetos Estratégicos da

instituição, a ser monitorado e avaliado ao longo da vigência do PEI.

As reuniões para definição do Portfólio de Projetos tiveram como objetivo

subsidiar o Planejamento Estratégico 2021-2024, realizado, de forma participativa,

o levantamento de ideias de projetos estratégicos para serem inseridas no

portfólio.

Durante o período entre maio e junho, a partir de uma lista validada dos

projetos, o grupo técnico composto por pessoas indicadas pelas áreas finalísticas e

meio, com perfis técnicos e gerenciais, desenvolveram, para cada projeto, os

objetivos e indicaram os resultados, as principais entregas, os prazos e os

respectivos responsáveis.
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O processo de planejamento corresponde à última instância decisória, em

que o resultado do trabalho do grupo técnico foi analisado, revisto e aprovado pelo

grupo dirigente da Autarquia. A liderança da organização ficou responsável pela

homologação dos produtos gerados no processo.

Ao final do mês de junho de 2021, ocorreu a validação final de todo o

conjunto desses instrumentos pelos dirigentes do DNOCS, possibilitando assim a

publicação do Plano Estratégico Institucional do DNOCS 2021-2024.

Do Processo de Monitoramento e Avaliação

O PEI será monitorado e avaliado por meio de relatórios gerenciais mensais

que compilarão o resumo do desempenho dos indicadores, o percentual de

execução dos projetos estratégicos, o resumo dos entregáveis e a análise crítica dos

resultados sempre que possível.

Isso tem a finalidade de aferir a adequação e a confiabilidade dos indicadores

e metas, analisar criticamente os resultados apurados, explicitar o cumprimento dos

projetos definidos como estratégicos e propor modificações quando necessário.

O plano deverá ser revisado pelo menos uma vez por ano, a partir do final do

exercício de 2021, e, se for necessário, atualizado, conforme orientações do art. 05

da Instrução Normativa nº 24, de 18 de março de 2020.
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Conforme o Referencial Básico de Governança do Tribunal de

Contas da União – TCU, sob a perspectiva de atividades

intraorganizacionais, a governança pode ser entendida como o sistema

pelo qual os recursos de uma organização são dirigidos, controlados e

avaliados.

Sob esta perspectiva, o trabalho citado informa que são

analisados os processos decisórios, as estruturas específicas de

governança e as relações intraorganizacionais, que visam, entre outras

coisas, otimizar o uso de recursos, reduzir riscos e agregar valor a

órgãos e entidades e contribuir para o alcance de resultados esperados

por partes interessadas internas e externas à organização.

O processo de geração de valor público, é apresentado com mais

detalhes a partir da cadeia de valor do DNOCS em tópico específico, no

entanto, a figura a seguir, traz uma representação dos contornos da

estrutura da cadeia de valor adotada pelo Departamento, para

simbolizar o processo de geração de valor e como a estrutura de

governança, sob a perspectiva intraorganizacional colabora com esse

sistema.

Macroprocessos de Suporte

Macroprocessos 

Gerenciais
Macroprocessos Finalísticos

Valor 

Público

Missão

Conforme a estrutura apresentada acima, o valor público gerado é

pelos macroprocessos finalísticos, que por sua vez, recebem o apoio dos

macroprocessos gerenciais e de suporte.

O DNOCS, vem trabalhando constantemente no Projeto de

Fortalecimento de sua Governança, com diversas iniciativas, tais como:

1. Mapeamento de processos de trabalho;

2. Gestão de riscos;

3. Identificação e implementação de controles internos;

4. Elaboração de indicadores; dentre outros.
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Apoio da estrutura de governança à capacidade de gerar valor

Os primeiros resultados desses trabalhos foram mensurados pelo

Tribunal de Contas da União – TCU, a partir do levantamento do

Perfil Integrado de Governança Organizacional e Gestão Públicas - IGG

2021, conforme ilustração.

Índice de Governança Organizacional e Gestão Públicas – IGG, ano 2021

Fonte : Índice de Governança Organizacional e Gestão Públicas - IGG – Tribunal de Contas da União
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Apoio da estrutura de governança à capacidade de gerar valor

Quando analisados pelos temas, Tecnologia da Informação – TI,

Contratações e Aquisições e Gestão de Pessoas, o levantamento do TCU

para o DNOCS correspondeu aos números apresentados a seguir.

Os resultados levantados pelo TCU mostram que o Departamento

Nacional de Obras contra as Secas – DNOCS está no caminho certo do

fortalecimento da sua governança e consequentemente no contínuo

aperfeiçoamento de seus processos de gestão e amadurecimento dos

seus processos de suporte e finalísticos.

Conforme a representação da estrutura da cadeia de valor no

início deste tópico, fica mais fácil perceber que esses resultados estão

corroborando para a melhoria contínua do processo de geração de valor

público do DNOCS para a sociedade, aumentando sua importância

estratégica no âmbito das políticas de convivência com os efeitos da seca

e consequentemente no desenvolvimento sustentável das áreas de sua

abrangência.
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Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento (1) e Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências (7 e 8)
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado
Unidades
EnvolvidasAnterior Acumulado2021 2022 2023 2024

1
Índice de execução 

orçamentária

(Total mensal empenhado / 
dotação orçamentária 

disponível) x 100
Eficiência Percentual (%) Mensal 96 96 96 96 79,35 95,19 CPGE/DPO

2
Índice de execução 

orçamentária – emendas 
parlamentares

(Total de orçamento 
empenhado com

emendas / dotação 
orçamentária das emendas) 

x 100

Eficiência Percentual (%) Anual 95 95 95 95 - 99,34 CPGE/DPO

4
Índice de aplicação de recursos 

em ações finalísticas

(Despesa empenhada com 
programas

finalísticos / dotação 
orçamentária disponível) x 

100

Eficiência Percentual (%) Anual 30 30 30 30 - 29,47 CPGE/DPO

7
Taxa de execução de restos a 

pagar não processado a 
liquidar (LOA)

(Saldo de restos a pagar não 
processado a liquidar da LOA 

DNOCS no fechamento do 
mês / saldo de restos a pagar 
não processado a liquidar da 
LOA DNOCS na inscrição) x 

100

Eficiência Percentual (%) Mensal 55 57 59 61 30,92 56

DA
DI
DP

CPGE
CEST’s

O quadro abaixo relaciona o resultado dos principais indicadores agrupados por objetivo estratégico e macroprocessos definidos na cadeia de valor.
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Fonte: Relatório Gerencial Mensal 12/2021: https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf

https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf


Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC
Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado
Unidades

Envolvidas2021 2022 2023 2024 Anterior Período

9
Índice de governança e gestão 

de TI

IgovTI = nota obtida no 
questionário de governança 

do TCU
Eficácia Percentual (%) Bianual 30 40 45 50 46 STI

10 Grau de investimento em TI

(Total do orçamento
empenhado em TI / valor 
total empenhado exceto 

despesas obrigatórias) x 100

Eficiência Percentual (%) Anual 0,7 0,9 0,9 0,9 0,73 STI

Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública
Objetivo: Assegurar a logística institucional

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado
Unidades

Envolvidas2021 2022 2023 2024 Anterior Período

17
Alienação de bens móveis 

inservíveis nas atividades da
Autarquia

Somatório de leilões de bens 
móveis inservíveis 

identificados no último 
inventário objeto de 

alienação

Eficácia Unidade Anual 1 1 1 1 - 2** DRL/MP
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Fonte: Relatório Gerencial Mensal 12/2021: https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf

Fonte: Relatório Gerencial Mensal 12/2021: https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf

https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf
https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf


Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC
Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado
Unidades

Envolvidas2021 2022 2023 2024 Anterior Período

9
Índice de governança e 

gestão de TI

IgovTI = nota obtida no 
questionário de governança do 

TCU
Eficácia Percentual (%) Bianual 30 40 45 50 46 STI

10
Grau de investimento em 

TI

(Total do orçamento
empenhado em TI / valor total 
empenhado exceto despesas 

obrigatórias) x 100

Eficiência Percentual (%) Anual 0,7 0,9 0,9 0,9 0,73 STI

Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública
Objetivo: Assegurar a logística institucional

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado
Unidades
Envolvidas2021 2022 2023 2024 Anterior Período

17

Alienação de bens móveis 
inservíveis nas atividades 

da
Autarquia

Somatório de leilões de bens 
móveis inservíveis identificados 
no último inventário objeto de 

alienação

Eficácia Unidade Anual 1 1 1 1 - 2** DRL/MP
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Fonte: Relatório Gerencial Mensal 12/2021: https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf

https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf
https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf


Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Macroprocesso envolvido: Gestão de Pessoas
Objetivo: Desenvolver e otimizar a gestão de pessoas

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado Unidades
Envolvidas

2021 2022 2023 2024 Período

21
Taxa de implementação das 

ações do Plano Anual de 
Capacitação

(Total de ações do Plano 
implementadas no ano / total de 

ações do Plano previstas para o ano) 
x 100

Eficácia
Percentual

(%)
Semestral 30 40 50 60 33,33 DGP

Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social
Objetivo: Aprimorar o acesso à informação, a comunicação e o atendimento ao público

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado
Unidades
Envolvidas2021 2022 2023 2024 Anterior Período Média

22 Índice de transparência
Resultado indicado no 

Fala BR
Eficácia Percentual (%) Anual 30,6 80 100 100 39,4 Ouvidoria

Macroprocessos envolvidos: Gestão da Informação
Objetivo: Promover a transformação digital dos serviços e dados

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado Unidades
Envolvidas2021 2022 2023 2024 Período

27
Taxa de transformação digital 

dos serviços

(Quantidade de serviços transformados 
digitalmente / total de serviços a serem 

transformados) x 100
Eficácia Percentual (%) Anual 40 60 80 100 100 STI
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Fonte: Relatório Gerencial Mensal 12/2021: https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf

Fonte: Relatório Gerencial Mensal 12/2021: https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf

https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf
https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf
https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf


Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão

Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional
Objetivo: Fortalecer a governança institucional

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado Unidades
Envolvidas2021 2022 2023 2024 Período

28
iGG (índice integrado de 

governança e gestão públicas)
iGG = nota obtida no questionário de 

governança do TCU
Eficácia

Percentual
(%)

Bienal 30 42 44 NUGOV

29
iGovPub (índice de governança 

pública)
iGovPub = nota obtida no 

questionário de governança do TCU
Eficácia

Percentual
(%)

Bienal 24 33,6 56 NUGOV

30
iGovPessoas (índice de governança 

e gestão de pessoas)
iGovPessoas = nota obtida no 

questionário de governança do TCU
Eficácia

Percentual
(%)

Bienal 22 30,8 44
NUGOV

DGP

31
iGestPessoas (índice de capacidade 

em gestão de pessoas)
iGestPessoas = nota obtida no 

questionário de governança do TCU
Eficácia

Percentual
(%)

Bienal 22 30,8 25
NUGOV

DGP

32
iGovContrat(índice de governança 

e gestão de contratações)
iGovContrat = nota obtida no 

questionário de governança do TCU
Eficácia

Percentual
(%)

Bienal 34 47,6 40
NUGOV

DRL

33
iGestContrat (índice de capacidade 

em gestão de contratações)
iGestContrat = nota obtida no 

questionário de governança do TCU
Eficácia

Percentual
(%)

Bienal 6 8,4 59
NUGOV

DRL

Objetivo: Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção
Executar transferência de tecnologia na área de produção

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado Unidades
Envolvidas2021 2022 2023 2024 Anterior Período

40
Nº de pessoas capacitadas na área 

de aquicultura
Somatório de pessoas 

capacitadas
Eficácia Unidade Trimestral 20 200 250 300 20 77 DP/DPA
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https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf
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Macroprocessos envolvidos: Efetuar o monitoramento e a segurança de barragens
Objetivo: Efetuar a segurança de obras hidráulicas

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado
Unidades
Envolvidas2021 2022 2023 2024 Período

44

Grau de 
recuperação

das infraestruturas
hídricas

(Número de infraestruturas 
recuperadas / total de 

infraestruturas a serem 
recuperadas) x 100

Eficácia
Percentual

(%)
Semestral 40 60 70 70 86,67 DI

Macroprocessos envolvidos: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios
Objetivo: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado Unidades
Envolvidas2021 2022 2023 2024 Anterior Período Média

43
Grau de 

monitoramento dos 
reservatórios

(Número de reservatórios 
monitorados /

total de reservatórios a 
serem

monitorados) x 100

Eficácia Percentual (%) Mensal 70 70 70 70 70,22 65,83 68,02 DI
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Fonte: Relatório Gerencial Mensal 12/2021: https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf

Fonte: Relatório Gerencial Mensal 12/2021: https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf

https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf
https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf


Macroprocessos envolvidos: Desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins

Objetivo: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado Unidades

Envolvidas2021 2022 2023 2024 Anterior Período

45

Taxa de 

produção de

alevinos

Capacidade instalada x 

indicador orçamentário 

x indicador de 

infraestrutura x 

indicador de 

disponibilidade

hídrica x indicador de 

mão de obra = produção 

esperada

Eficácia Unidade Trimestral 11.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 9.900.000 12.500.000 DP/DPA

46

Taxa de 

distribuição

de alevinos

Taxa de produção

de alevinos * 0,9 (0,1 

representa a perda 

média da produção)

Eficácia Unidade Trimestral 9.900.000 13.500.000 18.000.000 18.000.000 7.103.250 11.632.562 DP/DPA
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Fonte: Relatório Gerencial Mensal 12/2021: https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf

https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf


Objetivo: Executar planos e projetos de irrigação
Realizar aproveitamento hidro agrícola e aquícola

Nº Indicador Fórmula de Cálculo Tipo
Unidade de 

Medida
Periodicidade

Meta Resultado
Unidades
EnvolvidasPeríodo2021 2022 2023 2024

48 Rentabilidade da área
Valor bruto da

produção / área
irrigável

Eficiência R$/ha Semestral 6.000 6.500 7.000 7.500 10.540,08 DP/DTO

49
Índice de geração de empregos 

diretos
Número de empregos gerados / 

área irrigável
Efetividade Unidade/ha Semestral 0,45 0,5 0,55 0,6 0,67 DP/DTO

50 Eficiência operacional
Volume de água fornecido / 

volume de água captado
Eficiência

Percentual
(%)

Semestral 68 70 72 73 66,92 DP/DTO

51 Rentabilidade da água
Valor bruto da produção / 
volume de água fornecido

Eficiência R$/m³ Semestral 1,7 1,6 1,5 1,4 1,49 DP/DTO

52 Autossuficiência financeira
Receitas geradas pelos distritos / 

orçamento operacional
Eficiência

Percentual
(%)

Semestral 80 81 84 85 74,45 DP/DTO

53 Inadimplência nas tarifas
Total da tarifa K2 emitida / total 

da tarifa K2 recebida
Eficácia

Percentual
(%)

Semestral 10 10 9 9 1,32 DP/DTO

54 Uso do solo Área cultivada / área irrigável Eficiência
Percentual

(%)
Semestral 37 38 40 42 66 DP/DTO

55
Manutenção da infraestrutura 

de irrigação de uso comum

Total das despesas com 
manutenção / orçamento 

operacional para manutenção
Eficiência

Percentual
(%)

Semestral 79 82 84 86 52,30 DP/DTO
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Fonte: Relatório Gerencial Mensal 12/2021: https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf

https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-contas/gdi/relatorios-gerenciais/relatorio-gerencial-12-2021/relatorio-gerencial_dezembro_2021.pdf
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Gestão dos Projetos Públicos de Irrigação e Ações de Fomento à Produção

A Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Produção-DP, através

de sua Divisão de Tecnologia e Operações Agrícolas-DTO, no cumprimento de

suas atribuições regimentais, promoveu no ano próximo passado várias ações

visando o desenvolvimento hidroagrícola dos Projetos Públicos de Irrigação

sob a jurisdição desta Autarquia Federal.

Nesse sentido procurou atuar prioritariamente na garantia de uma

gestão técnica e qualificada dos Projetos de Irrigação e, principalmente,

buscou assegurar um incremento na produção agrícola dos mesmos, como

forma de garantir uma melhoria nas condições socioeconômicas dos

produtores irrigantes e seus familiares.

Essa Diretoria, através da Divisão de Tecnologia e Operações Agrícolas

é responsável pela Gestão de 37 (trinta e sete) Projetos Públicos de Irrigação,

distribuídos por 7 (sete) Estados do Nordeste, representando mais de 124 mil

hectares de áreas aptas para o desenvolvimento da agricultura irrigada, assim

distribuídos:
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1 – Tabuleiro de Russas
2 – Várzea do Flores
3 - Tabuleiros Litorâneos do Piauí
4 - Lagoas do Piauí
5 – Caldeirão
6 - Platôs de Guadalupe
7 – Gurguéia
8 - Fidalgo
9 - Araras Norte
10 - Ayres de Sousa

11 - Baixo Acaraú
12 - Forquilha
13 - Curu-Pentecoste
14 - Curu-Paraípaba
15 - Morada Nova
16 - Jaguaruana
17 - Tabuleiro de Russas
18 - Jaguaribe-Apodi
19 - Ema
20 - Icó-Lima Campos

21 - Várzea do Boi
22 - Quixabinha
23 - Pau dos Ferros
24 - Cruzeta
25 - Sabugi
26 - Itans
27 - Baixo Açu
28 - São Gonçalo
29 - Engenheiro Arcoverde
30 - Sumé

31 - Boa Vista
32 - Cachoeira II
33 - Custódia
34 - Moxotó
35 - Vaza Barris
36 - Jacurici
37 - Brumado



Na promoção de uma gestão técnica e mais abrangente e

qualificada a DP, através da sua Divisão de Tecnologia e Operações

Agrícolas, promoveu ao longo dos anos próximos passados a delegação às

comunidades de irrigantes da gestão técnica, administrativa e operacional

dos projetos de irrigação.

Assim, foram promovidos a celebração de Contratos de Cessão

com associações e/ou Distritos de Irrigação, que são entidades privadas e

sem fins lucrativos, com o objetivo de delegar a Gestão dos PPIs para a

prestação dos serviços de irrigação, que se constituem em todas ações

necessárias à administração, operação, conservação e manutenção de

toda a infraestrutura de uso comum e de apoio à produção dos Projetos

de Irrigação.

Nessa ação foram celebrados e estão atualmente em vigência 6

(seis) Contratos de Cessão com entidades de irrigantes, com um montante

de recursos de quase R$ 4 (Quatro) milhões de reais em recursos

atualmente empenhados para ações no ano de 2022, conforme

discriminado a seguir:
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Associação/Distrito Nº Contrato Cessão Valor Empenhado para 2022

Araras Norte 05/2016 742.746,96

Baixo Acaraú 27/2020 862.973,28

Jaguaribe Apodi 02/2016 704.080,67

Morada Nova 01/2016 -

Tabuleiro Litorâneo do PI 46/2021 448.172,80

Tabuleiro de Russas 04/2015 909.132,07

Total de Recursos 3.667.105,78

Corroborando no sentido da melhoria da gestão mais técnica e

qualificada dos projetos de irrigação e, como ferramenta imprescindível à

tomada de decisões estratégicas por parte dos entes superiores desta

Autarquia Federal, a coleta de informações sobre a produção vegetal e

animal dos Projetos Públicos de Irrigação sob a responsabilidade do Órgão, é

um elemento importante para a divulgação dos resultados econômicos e

sociais alcançados pelos mesmos.

Esses dados são obtidos por meio levantamento sistemático da

produção vegetal e animal em cada projeto público de irrigação, com

periodicidade mensal, sob a supervisão e o acompanhamento de cada

Coordenadoria Estadual.
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Esses trabalhos de coletas e compilação das informações de produção

dos PPIs são realizados pelos técnicos lotados em cada Coordenadoria

Estadual, corresponsáveis pela área de abrangência desses projetos e pelas

Organizações de Produtores que têm Contrato de Cessão celebrados para

manter e operar toda a infraestrutura de uso comum e apoio à produção dos

projetos.

Contudo, as chuvas no ano de 2020 não foram suficientes para

recarregar todos os açudes do semiárido brasileiro. Como consequência, 17

projetos tiveram produção agropecuária um pouco abaixo do esperado em

razão dessa acentuada queda pluviométrica.

O reflexo dessa falta de aporte de recursos hídricos nos reservatórios

que abastecem os projetos é mostrado no Quadro 1, projeto sem apresentar

nenhum cultivo. Além da falta de água, há outros problemas relacionados com

a adução e distribuição de água aos lotes, bombeamento de poços profundo e

áreas com salinidade.

Recarga Hídrica Deficitária: redução da área de produção e diminuição do Valor

Bruto da Produção dos Projetos de Irrigação

Em dezembro do ano de 2019, o maior açude do semiárido, o

Castanhão (6.700 hm³), estava com um volume acumulado de 203,32 hm³ e,

no mesmo mês, em 2020 o volume era de 777,12 hm³. Um acréscimo na

recarga entre os anos de 2019 e 2020 de apenas 29,6% (GRÁFICO 1

Considerando seu volume total, terminou o ano de 2020 com um volume

percentual de 11,6%.

Como consequência, houve redução da área irrigável plantada nos

Projetos Jaguaribe-Apodi, Jaguaruana e Tabuleiros de Russas. o maior açude

do semiárido, o Castanhão (6.700 hm3), estava com um volume acumulado

de 203,32 hm3 e, no mesmo mês, em 2020 o volume era de 777,12 hm3. Um

acréscimo na recarga entre os anos de 2019 e 2020 de apenas 29,6%

(GRÁFICO 1), considerando seu volume total, terminou o ano de 2020 com

um volume percentual de 11,6%. Como consequência, houve redução da área

irrigável plantada nos Projetos Jaguaribe-Apodi, Jaguaruana e Tabuleiros de

Russas.

No Estado do Ceará, além do açude Castanhão, há outros dois que

acumulam volume significativo de água: o Orós (1.940 hm3) e o Banabuiú

(1.601 hm3) que também, terminaram o ano de 2020 com volumes de 21,4%

e 12,2%, respectivamente.
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Nesse cenário de queda pluviométrica acentuada e baixa recargas dos

açudes, os projetos de irrigação tiveram que se reinventar, realizando ações

como reduzir a área plantada, erradicar culturas e implantar as de baixo

consumo de água, investir em tecnologia e equipamentos de irrigação mais

sofisticados, além da diversificação das culturas exploradas.

Como exemplo, podemos elencar o projeto Tabuleiros de Russas que no

ano de 2020, com a redução da cota de água de 2,90 m³/s para 0,95 m³/s,

irrigou uma área correspondente a 25% do total da área irrigável da 1ª Etapa

(10.765,72 ha). A redução no Valor Bruto da Produção, comparado a 2014

(Gráfico 2), foi na ordem de 60%.

Fonte: Distrito de Irrigação Tabuleiros de Russas, DISTAR, 2021.

Principais Frutícolas produzidas nos Perímetros Irrigados do DNOCS

A maioria dos projetos de irrigação do DNOCS foram implantados a

partir da década de cinquenta do século passado, com a forte presença do

Estado realizando investimentos significativos nas áreas de transporte,

energia, comunicação, educação, saúde e agricultura na região. Mas foi a

partir da década de setenta que foi impulsionada a instalação dos grandes

projetos de irrigação no Nordeste.
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Fonte: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, 2021, (www.ana.gov.br)

GRÁFICO 1 – Recarga do Açude Castanhão (Barragem Pe. Cícero) no período de 2019 a 2020 GRÁFICO 2 – Evolução do Valor Bruto da Produção (VBP) do Projeto de Irrigação
Tabuleiros de Russas, CE, no período de 2006 a 2020.



Fonte: Relatórios Agropecuários Mensais das Coordenadorias Estaduais, 2020.

A expansão da agricultura irrigada nesses projetos protagonizou um

processo de transformação da agricultura local com repercussões econômicas,

sociais e ambientais importantes, nos principais Estados em que foram

implantados.

A Fruticultura tem sido o carro-chefe das principais explorações

agrícolas nos projetos públicos de irrigação do DNOCS, com destaque para a

manga, o coco e a banana que abastecem os mercados nacional e

internacional, conforme Quadro 1.
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GRÁFICO 3– Outras Culturas - não incluídas no grupo de Fruticultura - por área cultivada,
ano agrícola 2020.

Fonte: Relatórios Agropecuários Mensais das Coordenadorias Estaduais, 2020.
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outras culturas agrícolas também são muito exploradas e representam grande

parte da produção dos projetos.

Outras Culturas Agrícolas também produzidas nos Perímetros do DNOCS

Entretanto não é só frutas que se produz nos projetos de irrigação,



Os dados de produtividade apresentadas no Quadro 1 e no Gráfico 3

fazem referência ao ano de 2020, considerando que a compilação e

formatação da Síntese Informativa dos Projetos Públicos de Irrigação só

ocorre no segundo trimestre do ano subsequente, referindo-se sempre ao

Ano Agrícola anterior.

INVESTIMENTOS EM TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS: ação

estruturante do DNOCS no incentivo à produção agrícola dos perímetros

Irrigados

Como ação estruturante e de estímulo ao aumento da produção

agrícola das áreas irrigadas dos perímetros, os produtores rurais integrantes

dos Projetos Públicos de Irrigação sob a responsabilidade da instituição

receberam no ano passado, mais de 2,4 milhões de reais de investimentos

em máquinas e equipamentos agrícolas.

Esses equipamentos foram adquiridos pelo Órgão com recursos

descentralizados da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Produção e

entregue aos projetos de irrigação como forma de incrementar a produção

agrícola e subsidiar as associações/distritos de irrigação na prestação dos

serviços de irrigação, que se constituem em todas ações necessárias a

administração, operação, conservação e manutenção das infraestruturas de

uso comum e de apoio à produção.

Neste ínterim, os projetos de irrigação a seguir relacionados foram

beneficiados com o recebimento de 11 tratores, 11 grades aradoras,11

carretas agrícolas de dois eixos e 5 roçadeiras hidráulicas, totalizando 38

equipamentos entregues pelo DNOCS nesta ação.
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Essas ações estruturantes tiveram como objetivo maior garantir o

fortalecimento das organizações de irrigantes no desempenho de suas

atribuições contratuais delegadas, e também, assegurar as condições

necessárias ao desenvolvimento socioeconômico desses projetos de irrigação,

para que os mesmos consigam alcançar indicadores positivos para a tão

almejada sustentabilidade econômica e financeira, e assim, consigamos chegar

à transferência definitiva da gestão dos PPIs a seus produtores irrigantes.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA e TITULAÇÃO DE LOTES AGRÍCOLAS: com o

título em mãos produtores irrigantes do DNOCS têm o acesso ao crédito

facilitado e garantia de inserção nas políticas públicas governamentais.

Envolvendo, dentre outros vinculantes, ações de desapropriação,

unificação de matrículas, regularização de loteamentos, georeferenciamento e

seleção de produtores, a Regularização Fundiária do âmbito dos projetos

públicos de irrigação sob a jurisdição do DNOCS assume relevância estratégica

para o Órgão por possibilitar aos produtores irrigantes que obtenham o título

de seu lote, documento indispensável para a requisição de crédito junto às

Instituições Bancárias, seu credenciamento para este fim bem como assegura a

garantia de inserção em todos os programas e políticas públicas voltadas para o

pequeno produtor rural.

No ano próximo passado foram titulados mais de 80 lotes dos

Projetos Públicos sob a responsabilidade do DNOCS, garantindo não só

dignidade e sentimento de pertencimento ao produtor irrigante, mas

também assegurando a possibilidade de créditos para investimentos em suas

propriedades agrícolas, como forma de melhorar sua condição

socioeconômica garantindo melhoria de qualidade de vida para os

produtores, seus familiares e dependentes.

Titulação dos lotes agrícolas – Cachoeira II
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INDICADORES TÉCNICOS DE PERFORMANCE: mensurando o desempenho

técnico alcançado na gestão compartilhada dos Projetos de Irrigação do

DNOCS

O planejamento das atividades que serão desenvolvidas ao longo do

ano em um projeto de irrigação é condição essencial para o êxito na

execução de quaisquer das ações propostas nos Planos Operativos Anuais-

POAs apresentados, como exigência das cláusulas dos Contratos de Cessão

vigente com os mesmos.

O acompanhamento e análise dos resultados alcançados por cada PPI

é fator determinante para futuras intervenções do DNOCS junto aos

perímetros de irrigação. Nesse sentido, a DP através do seu Serviço de

Operação e Manutenção mantém o controle e supervisão sobre o

desempenho da gestão dos projetos de irrigação com Contratos de Cessão

celebrados e vigentes, por meio da compilação dos dados apresentados por

seus gestores ao longo dos anos.

Nesse sentido, conforme previsto no ANEXO IV dos Contratos de

Cessão celebrados com as associações/distritos de irrigação, os Gestores dos

PPIs são convocados anualmente para apresentação e análise conjunta

desses indicadores.
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Através da quantificação e análise dos dados apresentados pelos

PPIs pode averiguar o desempenho de cada Projeto, de forma

individualizada e/ou coletiva, alicerçando os entes superiores da Autarquia

em suas tomadas de decisões junto aos projetos de irrigação. Nesse

sentido, conforme previsto no ANEXO IV dos Contratos de Cessão

celebrados com as associações/distritos de irrigação, os Gestores dos PPIs

são convocados anualmente para apresentação e análise conjunta desses

indicadores.

Em reuniões anuais realizados no âmbito da Diretoria de Produção,

os Gestores dos PPIs, de forma presencial e por meio de apresentação

digitalizada, apresentam o resultado dos sete indicadores de performance,

que são avaliados em três áreas assim distribuídas:

1.Indicadores de performance dos serviços de operação e manutenção:

mede (identifica) o percentual de perdas ocorridas no sistema de

transporte de água desde sua captação até chegar ao lote do produtor

irrigante.



2. Indicadores de performance da atividade agrícolas: buscam correlacionar os

resultados da agricultura irrigada com os insumos terra, água e recursos

financeiros utilizados.

3. Indicadores socioeconômicos: No caso dos PPIs do DNOCS avaliamos o

número de empregos diretos e indiretos gerados pelo PPI.
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Nesse sentido, na avaliação dos indicadores de performance dos 06

(seis) projetos de irrigação com Contratos de Cessão vigentes os projetos

apresentaram os seguintes resultados, conforme Quadro de Indicadores.

Portanto, pela avaliação dos dados apresentados podemos concluir

que o único projeto que ainda não alcançou a meta proposta foi o Projeto de

Irrigação de Morada nova. Contudo, o resultado apresentado se justiça pela

falta de recursos hídricos para abastecimento do Projeto nos últimos anos.

Destaca-se o grande aumento na área de cultivo de camarões atualmente

implantada no âmbito do Projeto, utilizando água de poços tubulares, o que

está viabilizando o funcionamento do mesmo.

Perímetro de Cruzeta –RN. A irrigação é 100% por aspersão e localizada. Conta
com a produção de: goiaba, melão, aipim, capim-de-corte, feijão, milho (grão),
pimentão e tomate.

Caminhões tipo pipa, estão contribuindo para a minimização dos efeitos da seca
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Nº INDICADOR FORMULA DE CALCULO TIPO
UNIDADE 

MEDIDA 
META DISTAR DIBAU DIPAN FAPIJA AUDIPIMN

RESULTADO 

SEMESTRAL 

1
RENTABILIDADE DA 

ÁREA (**)

VALOR BRUTO DA 

PRODUÇÃO / ÁREA 

IRRIGÁVEL

EFICIÊNCIA R$/Ha 6000
R$         

13.008,24 

R$    

4.244,76 

R$    

14.676,43 

R$      

16.676,43 

R$         

4.474,19 
R$ 10.540,08

3

ÍNDICES DE 

GERAÇÃO DE 

EMPREGOS DIRETOS 

(**)

NÚMERO DE EMPREGOS 

GERADOS / ÁREA 

IRRIGÁVEL

EFICIÊNCIA
UNIDADE/H

a
0.45 1,07 0,65 1,23 0,42 0.11 0.67

1
EFICIÊNCIA 

OPERACIONAL (**)

VOLUME DE ÁGUA 

FORNECIDO / VOLUME DE 

AGUA CAPTADO

EFICIÊNCIA
PERCENTUA

L
68 96,32% 83,28% 75,00% 79,00% 1,00% 66.92

2
RENTABILIDADE DA 

ÁGUA (**)

VALOR BRUTO DA 

PRODUÇÃO / VOLUME DE 

ÁGUA FORNECIDA

EFICIÊNCIA R$/M3 1.7
R$                      

1,49 

R$              

1,02 

R$                 

2,44 

R$                   

1,51 

R$                   

1,00 
1.49

1
AUTOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA (**)

RECEITAS GERADAS PELOS 

DISTRITOS / ORÇAMENTO 

OPERACIONAL

EFICIÊNCIA
PERCENTUA

L
80 99,02% 89,84% 128,40% 29,00% 26,00% 74.45

1
INADIMPLÊNCIA NAS 

TARIFAS (**)

TOTAL DA TARIFA K2 

EMITIDA / TOTAL DA 

TARIFA K2 RECEBIDA

EFICIÊNCIA
PERCENTUA

L
10 1.05% 1.08% 0.92% 1.03% 2.56% 1.32

2 USO DO SOLO (**)
ÁREA CULTIVADA / ÁREA 

IRRIGÁVEL
EFICIÊNCIA

PERCENTUA

L
37 46,06% 54,44% 70,00% 48,00% 11,79% 46.05

Quadro de Indicadores 



Resultados das principais áreas de atuação do DNOCS

A Divisão de Pesca e Aquicultura desempenhou no ano de 2021

papel de grande importância no desenvolvimento econômico, social e

ambiental, tendo em vista que o trabalho desenvolvido pelo

Departamento nas áreas da pesca e piscicultura continentais, na forma de

produção de alevinos, capacitação de produtores, povoamento e

repovoamento de coleções d'águas públicas e privadas já tornou a região

do Nordeste Brasileiro uma das maiores produtoras de peixes cultivados

do país, além de manter a piscosidade da bacia hidráulica de suas

barragens e de preservar integralmente a biodiversidade aquática local.

A Divisão de Pesca e Aquicultura executou o orçamento referente

a Ação 212Z - Apoio ao funcionamento de unidades de produção, à

pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação para a produção

aquícola sustentável /Na Região Nordeste. A DPA participou da XVII Feira

Nacional do Camarão, de 16 a 19/11/2021, em Natal-RN, onde expôs em

estande as ações desenvolvidas pelo DNOCS na área de aquicultura.

Fomento à Produção

Em oito estados do Nordeste o DNOCS possui 12 Estações de

piscicultura e um Centro de Pesquisas, que distribuíram, um total de

12.144.562 (doze milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e

sessenta e dois) alevinos produzidos e distribuídos, tabela 1. Estas ações

beneficiaram diretamente os pescadores, por meio do povoamento

sistemático das 319 barragens monitoradas pelo DNOCS em todo o

semiárido nordestino, sendo que, nestas barragens, nos estados do Piauí,

Ceará, foram produzidas aproximadamente 1.000 toneladas de peixes,

oriundos da pesca extrativa, e 166.900 na produção de cultivo em tanques-

rede.

Ressaltamos que a falta de servidores para coleta de dados afeta

diretamente a atualização destes dados que são bem maiores do que o que

realmente chega aos nossos conhecimentos via documentos de estatística de

pesca e que a quantidade e a qualidade da água nos reservatórios

contribuíram significativamente para a queda da produtividade dos açudes.

Outro dado importante que não está chegando a nós é o da produção de

peixes e camarões nos perímetros irrigados.

Desenvolvimento da aquicultura
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Tabela 1 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS, POR ESTAÇÕES DE PISCICULTURA DO DNOCS, NO ANO DE 2021. 

A maioria das estações de piscicultura, bem como o Centro de Pesquisas

está carecendo de ações de recuperação e manutenção de estruturas e

equipamentos. O longo período de estiagem resultou em avarias nos canais de

abastecimento e descarga, além de diversos tanques, tanto de concreto como de

solo natural que passaram longos períodos sem condições de serem abastecidos.

Os 12.144.562 alevinos produzidos nas estações de piscicultura do DNOCS

foram distribuídos em 250 peixamentos em açudes públicos e ou comunitários,

Tabela 3, e 175 aquisições por particulares, resultando em uma arrecadação de R$

48.431,90 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa

centavos), Tabela 4.

Resultados das principais áreas de atuação do DNOCS

Na tabela 3 constam os dados de produção de alevinos por espécies. Os

dados mostram que a tilápia mista representa 90% do total de alevinos

produzidos, seguida do tambaqui com 4,11%, a tilápia tailandesa com 3,1%, a

tilápia revertida com 1,33%, a curimatã comum com 0,84%, a carpa comum com

0,58%, e o pirarucu 0,01%. Os percentuais produzidos denotam a preferência

pela tilápia, o peixe que ganhou a mesa dos brasileiros, principalmente dos

nordestinos.
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Tabela 2 - DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS, POR ESPÉCIES DE VALOR COMERCIAL, PELAS UNIDADES DE PISCICULTURA DO DNOCS, NO ANO DE 2021.
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Fonte: :Divisão de Pesca e Aquicultura - Relatórios Mensais e comprovantes de peixamentos das Unidades de Produção das CEST's.



Tabela 3 - QUANTIDADE DE PEIXAMENTOS REALIZADOS EM COLEÇÕES D'ÁGUA, PÚBLICAS E PARTICULARES, PELAS UNIDADES DE PISCICULTURA DO DNOCS, EM 2021
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Tabela 4 – Distribuição de alevinos em coleções públicas e particulares e renda arrecadada com a venda de espécies de valor comercial, pelas unidades de piscicultura do DNOCS, no ano de 2021.
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PESCA EXTRATIVA NOS AÇUDES PÚBLICOS MONITORADOS PELO DNOCS

Os dados consolidados da pesca extrativa do ano de 2021 enviados

pelos administradores dos açudes e pelas Coordenadorias Estaduais do DNOCS

até o dia 31/1/2022 contemplaram 08 (oito) açudes do Ceará e 5 (cinco)

açudes do Piauí regularmente monitorados pelo DNOCS, A Tabela 6 mostra a

quantidade de açudes monitorados nos estados, mas que no entanto não

enviam dados de captura de peixes e outras espécies.

Tabela 5- Pesca Extrativa nos açudes monitorados pelo DNOCS/Dados enviados.

Tabela 6 – Açudes monitorados nos estados, mas que não enviam dados de capturas.

A Tabela 7 apresenta o quantitativo, em quilogramas (Kg), do

esforço de pesca por espécie e por estado da federação. Acrescente-se que

as espécies mais representativas são a Tilápia (30,34%), Traíra (15,62%), e

Camarão (12,08%). Ressalte-se que a pesca do camarão superou a

produção de Curimatã (11,34%), Tucunaré (6,29) e Pirambeba (6,18%).
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Fonte: Divisão de Pesca e Aquicultura - Relatórios Mensais das Coordenadorias Estaduais

Fonte: Divisão de Pesca e Aquicultura - Relatórios Mensais das Coordenadorias Estaduais.



Tabela 7 - Pesca extrativa por espécie (em kg), nos açudes do DNOCS, no ano de 2021.
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PRODUÇÃO DE PESCADO EM TANQUES-REDE NOS AÇUDES PÚBLICOS MONITORADOS 
PELO DNOCS

Tabela 8 – Produção da aquicultura e, tanques-rede (em kg), nos açudes do DNOCS, no ano de
2021.

Os dados consolidados da produção de pescado em tanques-rede

referentes a 2021 enviados pelos administradores dos açudes e pelas

Coordenadorias Estaduais do DNOCS até o dia 31/01/2022 contemplaram apenas

o Açude Barreiras, localizado no Estado do Piauí, e Castanhão, no Ceará, Tabela 8.

Capacitação de pessoas em aquicultura continental

Uma outra intervenção importante feita pelo DNOCS neste ambiente é a

capacitação de pessoas para todas as atividades ligadas à aquicultura, desde a

escolha da espécie, o controle de qualidade da água, a economicidade das

unidades de cultivo, o controle de doenças, a tecnologia de aproveitamento do

pescado etc. Isso tem possibilitado uma atuação competente destes atores

econômicos para impulsionar este novo ramo do agronegócio, a aquicultura.
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No ano de 2021, foram capacitados, 77 pessoas, que é uma meta

institucional, apenas nos estágios e aulas ministradas, desde março de 2020 não

foram realizados os cursos de Aquicultura Continental devido ao quadro de

pandemia, em tempos normais esse número era de aproximadamente 500

treinados, já tendo, em tempos de normalidade, chegando a mais de mil

participantes nos cursos, estágios, e treinamentos diversos.
Fonte: Divisão de Pesca e Aquicultura - Relatórios Mensais das Coordenadorias Estaduais



Infraestrutura Hídrica

Durante o ano de 2021 a Diretoria de Infraestrutura Hídrica do DNOCS 

continuou a enfrentar desafios na execução das suas atividades. 

Primeiramente, podemos citar o impacto da progressiva redução do

quadro de servidores, devido às aposentarias, que ao longo dos anos vêm

afetando a capacidade de trabalho da DNOCS em atender as suas demandas,

o que tem levado a uma sobrecarga de trabalhos dos técnicos.

Além disso, ainda foi possível sentir os efeitos da pandemia de COVID-

19, pois durante parte do exercício ainda houve restrições que impactaram

direta e/ou indiretamente no andamento das obras de infraestrutura hídrica.

Apesar dos desafios, apresentamos a seguir os resultados alcançados durante

o exercício de 2021.

1. Implantação de Infraestruturas Hídricas

A implantação de infraestruturas hídricas realizadas pelo DNOCS, por

intermédio da DI, tem como objetivos, ampliar a capacidade de reservação de

água na área do semiárido brasileiro, conduzir essa água acumulada para as

populações carentes do líquido precioso, através de adutoras e a ampliar a

capacidade produtiva utilizando a água armazenada.

As obras de implantação sob a responsabilidade deste Departamento no

ano de 2021 foram:

1.1 Construção da Barragem de Oiticica/RN

O sítio barrável está localizado sobre o rio Piranhas-Açu, na Fazenda

Oiticica, aproximadamente, 17 km a sudoeste da sede do município de Jucurutu,

no estado do Rio Grande do Norte. A construção da Barragem de Oiticica é de

extrema importância para a região do Seridó com a finalidade de amenizar o efeito

de cheias, visando proporcionar o controle das vazões do Rio Piranhas, reduzindo o

risco de inundações no Vale do Açu à jusante da Barragem Armando Ribeiro

Gonçalves, e irá integrar o Programa de Integração do rio São Francisco-PISF. Além

disso, visa suprir o deficit hídrico da sub-bacia do rio Seridó a qual responde por

90% do déficit hídrico da bacia do Piranhas/Açu.
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As obras de construção da Barragem de Oiticica estão avançadas, com

92,80%. A cota de alagamento atualmente é 92,70m, acumulando 16,22

milhões de metros cúbicos.

Além da construção do reservatório, encontra-se em andamento a

execução do reassentamento urbano (Nova Barra de Santana), que apresenta

um avanço de 92,89%. Das 4 agrovilas a serem construídas, uma já está em

obras, duas em processo licitatório e uma a ser projetada.

1.2. Implantação da 2ª Etapa da Adutora do Pajeú/PE-PB (2ª Fase)

É um empreendimento voltado para o abastecimento humano,

envolvendo a construção de sistema adutor, composto por captações no Eixo

Leste do PISF e no lago de Itaparica/PE, estações de bombeamento,

reservatórios e tubulações, atingindo 596 km de adução entre os Estados de

Pernambuco e Paraíba.

No ano de 2021, foi dada continuidade à execução das obras da Adutora

com a conclusão da Captação Flutuante na Barragem Campos do Ramal

Sertânia e o início da execução do Ramal Triunfo-Santa Cruz da Baixa Verde. Esse

Ramal tem uma extensão de 24,6 km, já tendo sido assentada tubulação relativa

a 9,5 km. A execução do contrato das obras da 2ª Etapa do sistema Adutor do

Pajeú encontra-se com um percentual de 67,06% de execução.

1.3. Implantação da 2ª Etapa do Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos/PI

O Projeto Tabuleiros Litorâneos na Parnaíba/PI objetiva o aproveitamento

hidroagrícola, através de irrigação, dos tabuleiros litorâneos de baixa altitude,

entre os municípios de Parnaíba, Buriti dos Lopes e Bom Princípio, no Estado do

Piauí. A fonte hídrica do projeto é o Rio Parnaíba cujas águas serão captadas na

sua margem direita em local distando aproximadamente 12 km à jusante da

ponte Jandira.

Atualmente, a implantação da 2ª Etapa encontra-se com avanço físico total

de 85% tendo sido executados serviços de aquisição e instalação de

equipamentos hidromecânicos e obras civis nos Canais de Distribuição, Estações

de Bombeamento, execução da rede pressurizada, execução das cercas da

poligonal do projeto e adoção das providências relativas a implantação de redes

elétricas para funcionamento dos equipamentos.

1.4. Construção da Barragem Fronteiras/CE

A Barragem Fronteiras estará situada na microrregião do Sertão de Crateús,

na região oeste do Estado do Ceará. A finalidade principal será o suprimento

das demandas hídricas dos distritos e povoados da zona rural, e reforço do

sistema de abastecimento do principal aglomerado urbano da região – Crateús,

bem como de outras cidades integrantes dos Sertões de Crateús.
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No ano de 2021, foi concluída a licitação para execução das obras

remanescentes de Construção da Barragem Fronteiras, que teve sua Ordem de

Serviço assinada em 22.12.2021.

Essas obras beneficiarão mais de 900 mil pessoas no semiárido nordestino.

Obra
Situação Atual

(dezembro/2021)
Municípios a serem 

beneficiados

População 
beneficiada 

prevista

Volume/ Área/ 
Extensão
Previsto

Barragem de 
Oiticica

Em andamento 
(92,8%)

Jucurutu 330.000 556.258.050 m³

Adutora do 
Pajeú

Em andamento 
(67,06% - 2ª Etapa)

32 localidades em 
Pernambuco e 8 na 

Paraíba

439.000 (PE)
61.145 (PB)

596 km

2ª Etapa 
Tabuleiros 
Litorâneos

Em andamento 
(85,00%) Parnaíba 19.251 6.417,00 ha

Barragem 
Fronteiras

Em andamento 
(20,60%)*

Crateús 80.000 488.180.000 m³

* O percentual de execução refere-se ao andamento das obras realizadas no primeiro contrato de 
execução, pois só foi dada nova Ordem de Serviço em dezembro/2021.

2. Recuperação de Barragens do DNOCS

A recuperação e/ou manutenção dos reservatórios sob a responsabilidade

desta Autarquia visa garantir a integridade das estruturas das barragens

proporcionando maior segurança, tanto para a infraestrutura instalada como para

as populações no entorno dos açudes.

A autarquia, no ano de 2021, realizou intervenções em 45 (quarenta e

cinco) barragens, localizados nos Estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco

e Rio Grande do Norte. Os recursos para essas intervenções são provenientes de

parcerias celebradas com o Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR, no

caso das recuperações de reservatórios que estão previstos no PISF e de

recursos próprios recursos do DNOCS como é o caso das recuperações

realizadas no âmbito no Programa de Segurança de Barragem (PROSB).

Dentre essas, 39 tiveram suas obras concluídas, sendo elas:

Brumado/BA, Anagé/BA, Tábua II/BA, Cariacá/BA, Champrão/BA, Jacaré/BA,

Morrinhos/BA, Tancão do Caititu/BA, Tremedal/BA, Truvisco/BA, Jacurici (Eng°

Rômulo Campos)/BA, Quicé/BA, Sohen/BA, Araci/BA, Serrote/BA, Adustina/BA,

Andorinha II/BA, Cocorobó/BA, Tapera/BA, Riacho da Onça/BA, Monteiro/BA,

Genipapo/BA, Riacho do Sítio/BA, Rancharia/BA, Rio do Peixe/BA, São

Domingos/BA, Valente/BA, Miguel Calmon/BA, Laginha/BA, Barra do

Mendes/BA, Juraci Magalhães/BA, Jatobá I/PB, Jatobá II/PB, Riacho de Santo

Antônio/PB, Serra Branca/PB, Soledade/PB, Sumé/PB, Mundo Novo/RN e

Poções/PB.

As outras Barragens que passaram por intervenção são: São Gonçalo/PB,

Jucazinho/PE, Passagem das Traíras/RN, Engenheiro Ávidos/PB e Banabuiú/CE.
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A tabela a seguir apresenta resumo sobre as Barragens cujas obras foram concluídas no ano de 2021.

Barragem Localização Volume do Reservatório (m³) Ano de Construção Programa
População do Município (IBGE 

2010)

Brumado Rio de Contas 105.000.000 1983 PROSB 13.007

Anagé Anagé e Caraíbas 255.630.000 1988 PROSB 35.738

Tábua II Ibiassucê 2.006.976 1981 PROSB 10.062

Cariacá Monte Santo 3.093.500 1919 PROSB 52.338

Champrão Condeúba 5.982.000 1955 PROSB 16.898

Jacaré Ibiassucê 5.500.000 1992 PROSB 10.062

Morrinhos Poções 3.110.400 1957 PROSB 44.701

Tancão do Caititu Tremedal 600.000 1953 PROSB 17.029

Tremedal Tremedal 23.751.000 1967 PROSB 17.029

Truvisco Caculé 38.950.000 1997 PROSB 22.236

Jacurici (Eng° Rômulo 
Campos)

Itiúba e Cansanção 146.819.000 1958 PROSB 68.021

Quicé Senhor do Bomfim 4.232.000 1969 PROSB 74.419

Sohen Senhor do Bonfim 14.856.000 1956 PROSB 74.419

Araci Araci e Conceição do Coité 65.839.200 1965 PROSB 113.691

Serrote Serrolândia 10.776.170 1958 PROSB 12.344

Adustina Adustina 13.430.100 1969 PROSB 15.702

Andorinha II Andorinha 13.681.000 1983 PROSB 14.414

Cocorobó Canudos 245.376.000 1967 PROSB 15.732

Tapera Monte Santo 2.404.180 1922 PROSB 52.338

Riacho da Onça Queimadas 2.288.620 1919 PROSB 41.049

Monteiro Queimadas 3.007.000 1933 PROSB 41.049

Genipapo Itiúba 952.972 1921 PROSB 36.113

Riacho do Sítio Andorinha 895.933 1913 PROSB 14.414

Rancharia Juazeiro 269.485 1921 PROSB 197.965

Rio do Peixe Capim Grosso 8.323.000 1927 PROSB 26.577

São Domingos São Domingos 1.916.320 1967 PROSB 9.226

Valente Valente 4.640.000 1940 PROSB 24.560

Miguel Calmon Serrinha 500.000 1913 PROSB 76.762

Laginha Monte Santo 700.000 1917 PROSB 52.338

Barra do Mendes Barra do Mendes 1.000.000 1954 PROSB 13.987

Juraci Magalhães Itaberaba 4.630.025 1938 PROSB 61.631

Bahia
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Barragem Localização
Volume do 

Reservatório 
(m³)

Ano de 
Construção

Programa
População do 

Município 
(IBGE 2010)

Poções Monteiro 29.862.000 1982 PISF 30.852

Jatobá I Patos 515.000 1954 PROSB 100.674

Jatobá II Princesa 
Isabel

4.429.000 1966 PROSB 21.283

Riacho de 
Santo Antônio

Cabaceiras 17.690.000 1966 PROSB 5.035

Serra Branca Serra  Branca 2.117.000 1965 PROSB 12.973

Soledade Soledade 27.058.000 1933 PROSB 13.739

Sumé Sumé 36.800.000 1962 PROSB 16.060

Paraíba

Rio Grande do Norte

Barragem Localização
Volume do 

Reservatório 
(m³)

Ano de 
Construção

Programa
População do 

Município (IBGE 
2010)

Mundo 
Novo

Caicó 3.599.000 1915 PROSB 62.709

3. Segurança de Barragens

A Lei 12.334/2010 que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens-

PNSB, entre seus objetivos, destacam-se: garantir a observância de padrões de

segurança de barragens de maneira a fomentar a prevenção e a reduzir a possibilidade

de acidente ou desastre e suas consequências e promover o monitoramento e o

acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos responsáveis por

barragens.

As principais atividades realizadas pelo DNOCS nessa área referem-se à execução

de obras para recuperação das infraestruturas das barragens, que já foi abordado no

item anterior, e a realização de inspeções periódicas para avaliação da situação dos

barramentos.

Essas inspeções são realizadas segundo as orientações definidas pela Agência

Nacional de Águas, Resolução ANA nº 742/2011, tratando de inspeções criteriosas de

barragens, onde as anomalias encontradas são constatadas, registradas, quantificadas e

qualificadas. O registro e quantificação das anomalias é feito através da aplicação de

check-list padronizado e relatório de inspeção.

O DNOCS é o empreendedor com 328 (trezentos e vinte oito) barragens no

Nordeste, possuindo capacidade total de reservação de 36.122.852.852 m³,

beneficiando uma população estimada de 17.302.427 pessoas.

3.2 Resultados das principais áreas de atuação do DNOCS Capítulo 3 86



O quadro a seguir apresenta resumo sobre a situação das inspeções
realizadas no ano de 2021.

ESTADO
Nº 

BARRAGEM 
POR ESTADO

VOLUME TOTAL 
(m³)

POPULAÇÃO 
BENEFICIADA ESTIMADA

Nº BARRAGENS 
INSPECIONADAS 

2021

AL 26 60.448.000 719.257 0

BA 34 1.061.284.781 1.065.750 34

CE 85 24.376.397.000 7.595.412 66

MA 2 1.077.000.000 280.259 0

MG 10 15.387.700 497.691 04

PB 43 2.572.966.000 977.342 17

PE 39 2.018.960.002 4.177.135 39

PI 25 1.664.488.656 779.306 14

RN 53 3.206.323.000 1.139.275 07

SE 11 19.510.000 71.000 0

TOTAL 328 36.122.852.852 17.302.427 181

4. Monitoramento de Reservatórios

O monitoramento dos reservatórios é utilizado como base para as ações

de segurança e disponibilidade de água na região semiárida.

Os Boletins de Recursos Hídricos estão disponíveis no site do DNOCS, na

Seção Acesso à Informação > Outras Publicações Administrativas > Boletim de

Recursos Hídricos. https://www.gov.br/dnocs/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/di-

dep-mh/boletim-de-recursos-hidricos

ANO CAPACIDADE (Hm³) V. ACUMULADO (Hm³) %

2007 23,24 13,04 56,11

2008 23,16 17,67 76,30

2009 23,16 18,7 80,74

2010 23,15 14,02 60,56

2011 23,18 16,97 73,21

2012 23,35 11,67 49,98

2013 23,58 7,96 33,76

2014 23,42 6,49 27,71

2015 23,32 3,98 17,07

2016 23,32 3,49 14,97

2017 23,27 3,29 14,14

2018 26,9 4,73 17,58

2019 26,9 6,49 24,13

2020 27,23 4,92 18,07

2021 27,23 9,05 33,22

Monitoramento Hídrico
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O gráfico acima representa a acumulação anual de água nos

reservatórios do DNOCS no período de 2007 a 2021. Observa-se uma

pequena recuperação de volumes acumulados de água, a partir de 2017,

encerrando o ano de 2021 com 9,05 bilhões de m³ ou seja 33,22% da

capacidade dos reservatórios monitorados.

5. Informações Sobre Transferências Voluntárias

Além da execução direta da implantação de infraestruturas hídricas,

a autarquia também promove parcerias com outros entes públicos visando

à realização dessa ação, por meio da celebração de convênios. Ao fim de

2021, estavam vigentes os seguintes convênios celebrados com esta

Autarquia:

CONVÊNIO CONVENENTE OBJETO

1 779042/2012 Tauá/CE Construção e Recuperação de Açudes, no Município de Tauá.

2 778904/2012 Tauá/CE

Construção de Passagens Molhadas, nas Seguintes Localidades: Riacho
do Cipó-Estrada/ Pirangi Distrito de Carrapateiras, Estrada da Palmeira-
Riacho do Tavares Distrito de Marruás, Riacho Otacílio- Estrada
Jardim/Santa Luzia-Distrito de Santa Teresa, Localidade de Jasmim
Distrito Sede, Jordão Distrito Sede, Lustal I Distrito Sede, Lustal II
Distrito Sede, Massapê Distrito de Santa Teresa, Riacho Manoel Ferreira
Distrito de Santa Teresa, Monte Alverne-Riacho Favelas Distrito
Marruás, Poço de Baixo-Riacho Tavares Distrito De Marruás, Etc..., no
Município de Tauá.

3 783730/2013 Marco/CE
Construção das Passagens Molhadas nas Localidades de Alto Verde,
Diamante, Leitão, Mocambo, Salinas, no Município de Marco – CE.

4 801989/2014 Aurora/CE
Construção de Açudes Públicos nas Localidades Denominadas Sitio
Cajuí, Pau Branco,Coxá no Município de Aurora/CE.

5 801994/2014 Caririaçu/CE
Construção de Açudes Públicos nas Localidades Denominadas Barra da
Laje no Distrito de Valença e Olho D`Agua Grande no Distrito de Feitosa
no Município de Caririaçu/CE.

6 836233/2016 Mombaça/CE

Perfuração de 12 Poços Profundos nas Comunidades de Santa Barbara,
Queimadas dos Pinheiros, Santa Rita I e II, Santiago, Barro Vermelho,
Matas, Sítio Riacho dos Bois, Exu, Tigre, Cadodé e Péreiros, no
Município de Mombaça.

7 828043/2016 Parambu/CE
Construção de 04 Passagens Molhadas, nas Localidades de Ingá de
Cima, Riacho Verde Santa Inês e Merejos, no Município de Parambu.

8 834294/2016 Quixeré/CE
Construção de 01 (Um Poço Profundo na Localidade de Ubaia, no
Município de Quixeré/CE.

9 827841/2016 Catarina/CE

Perfuração de Poços Profundos com Instalação de Conjunto Moto-
Bomba e Construção de Chafariz nas Localidades de Baixa Grande, São
Francisco, Fechado, São Domingos, Queimadas, Riacho do Bênis e
Marrecas no Município de Catarina/CE.

10 865290/2018 Catarina/CE
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água, no Município de
Catarina/CE.
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CONVÊNIO CONVENENTE OBJETO

11 865197/2018
Várzea 

Alegre/CE
Construção do Açude Rosário, na Localidade Sítio Rosário no
Município de Várzea Alegre – Ceará.

12 865291/2018
Várzea 

Alegre/CE
Construção de Açude no Sítio Mundo Novo, no Município de
Várzea Alegre – Ceará.

13 865196/2018 Catarina/CE Construção de Açude no Município de Catarina/CE

14 882843/2019 Russas/CE
Construção de Passagem Molhada Sob o Riacho Araibu, com
Pavimentação em Paralelepípedo nos Acessos, no Município de
Russas/CE.

15 882637/2019 Croatá/CE Estrada Vicinal no Município de Croatá-CE

16 882636/2019 Cariús/CE Pavimentação em Pedra Tosca no Município de Cariús/CE

17 882635/2019 Jucás/CE
Pavimentação em Pedra Tosca na Localidade de Baixio dos
Ferreiras, no Município de Jucás/CE

18 897813/2020
Tabuleiro do 

Norte/CE
Recuperação de Estradas Vicinal na Localidade do Gado Bravo a
Lagoa do Peixe, no Município de Tabuleiro do Norte – CE.

19 898723/2020 Irauçuba/CE Construção de Passagem Molhada no Município de Irauçuba-CE.

20 914378/2021 Brejo Santo/CE
Pavimentação em Pedra Tosca na Zona Rural do Município de
Brejo Santo/CE.

21 738563/2010 Portalegre/RN
Recuperação do Açude Mirim na Comunidade Baixa Grande e
Abastecimento D’água no Sítio Cajazeiras – Portalegre/RN

CONVÊNIO CONVENENTE OBJETO

22 8500932017
Bento 

Fernandes/RN

Recuperação de Estradas Vicinais com Mata-Burros nas
Comunidades Pinhões, Santa Tereza, Belo Horizonte, Ubaia, Serra
da Cruz, Pitombeira, Bandoleiro, Arisco, Espinheiro II, Rondon,
Riacho de Paus na Zona Rural do Município ee Bento Fernandes.

23 850301/2017
Taboleiro 

Grande/RN
Estradas Vicinais no Município de Taboleiro Grande/RN.

24 843486/2017 Luis Gomes/RN Estradas Vicinais no Município de Luis Gomes/RN

25 843483/2017
Riacho de 

Santana/RN
Estradas Vicinais no Município de Riacho de Santana/RN

26 843382/2017
José da 

Penha/RN
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de José da
Penha/RN.

27 843482/2017 Paraná/RN Estradas Vicinais no Município de Paraná/RN.

28 843384/2017 Parelhas/RN Adequação de Estradas Vicinais no Município de Parelhas

29 843487/2017 Dom Basílio/BA
Implantações de Passagens Molhadas, no Município de Dom
Basílio/BA.

30 783731/2013 Águas Belas/PE
Implantação de Barragens e Açudes no Município de Águas Belas,
nos Sítios: Ameixa, Engenho Velho, Garanhunzinho. Garcia,
Nambi, Riachão e Timbaúba.

Outra forma de parceria para a realização de atividades do DNOCS ocorre por meio da celebração de Termos de Execução Descentralizada (TEDs).

Os TEDs atualmente são regulamentados pelo Decreto Nº 10.426/2020, que o define como instrumento por meio do qual a descentralização de créditos entre órgãos e

entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União é ajustada, com vistas à execução de programas, de projetos e de atividades.

A seguir, apresentamos um quadro resumido dos TEDs com vigência ao longo do ano de 2021:
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ENTIDADE 
REPASSADORA

N° DO TED OBJETO

MDR/SMDRU 08/2018
Abastecimento d'água através de sistema simplificado em comunidades
carentes do Estado do Piauí

MDR/SMDRU 11/2019
Construção de Passagem Molhada sobre o Riacho da Varjota, que liga o Sítio
Foz do Município de Iracema –CE ao Distrito de Varjota do Município de Ereré-
CE

MDR/SMDRU 012/2019
Construção de 1 (uma) Passagem Molhada sobre o Rio Figueiredo em
Iracema/CE

MDR/SMDRU 038/2019
Instalação de redes de distribuição de água, por meio da perfuração e
instalação de poços profundos, e a aquisição máquinas (tratores) para os
municípios de Minas Gerais

MDR/SMDRU 039/2019
Aquisição de reservatórios e tubulação para atender aos municípios do
semiárido no Estado de Bahia

MDR/SMDRU 040/2019
Realização de obras de infraestrutura, por meio da perfuração e instalação de
100 poços profundos e da limpeza de barragens nos municípios do Semiárido
no Estado da Bahia

MDR/SMDRU 042/2019
Apoio a projeto de desenvolvimento sustentável local, nos municípios do
Estado de Minas Gerais

MDR/SMDRU 078/2019
Obras de infraestrutura (perfuração/instalação de poços), aquisição de tubos e
reservatórios de água e aquisição de equipamentos

MDR/SMDRU 082/2019 Aquisição de tubos, de reservatórios de água e de equipamentos

MDR/SMDRU 083/2019 Obras de infraestrutura (estradas vicinais, perfuração/instalação de poços)

MDR/SMDRU 087/2019
Apoio a projeto de desenvolvimento regional, nos municípios do Estado da
Bahia

MDR/SMDRU 090/2019
Obras de infraestrutura (perfuração/instalação de poços) e aquisição de
tratores

MDR/SMDRU 091/2019
Obras de infraestrutura (estradas vicinais, perfuração/instalação de poços),
aquisição de tubos e reservatórios de água e aquisição de equipamentos

MDR/SMDRU 092/2019
Obras de infraestrutura (perfuração/instalação de poços), aquisição de tubos,
reservatórios de água e de equipamentos.

MDR/SMDRU 093/2019
Perfuração e instalação de poços (Sistema Simplificado) no estado do Rio
Grande do Norte

MDR/SMDRU 097/2019 Aquisição de tubos, reservatórios de água e de trator

MDR/SMDRU 113/2019
Obras de infraestrutura (perfuração/instalação de poços), aquisição de
equipamentos e materiais hídricos

MDR/SMDRU 114/2019 Obras de infraestrutura hídrica (limpeza de pequenas barragens)

ENTIDADE 
REPASSADORA

N° DO TED OBJETO

MDR/SMDRU 127/2019
Obras de infraestrutura ( perfuração/instalação de poços) e limpeza de 

barragens

MDR/SMDRU 129/2019
Perfuração de poços artesianos com a instalação dos sistemas de 

abastecimentos simplificados, para atender aos municípios do semiárido no 
Estado de Bahia

MDR/SMDRU 130/2019 Aquisição de máquinas e equipamentos

MDR/SMDRU 131/2019 Crédito orçamentário e financeiro para aquisição de máquinas e implementos

MDR/SMDRU 132/2019
Obras de Infraestrutura - Aquisição de tubos e reservatórios de água, tratores 

com implementos e equipamentos

MDR/SMDRU 133/2019
Obras de Infraestrutura - Aquisição de equipamento, para execução de 

serviços de apoio para o Estado da Bahia

MDR/SMDRU 135/2019
Recuperação e manutenção de estradas vicinais e aquisição de tratores e 

equipamentos

MDR/SMDRU 164/2019
Aquisição e instalação de 1.000 bombas submersa para captação de água 

subterrâneas

MDR/SMDRU 184/2019
Crédito orçamentário e financeiro para aquisição de tubos, caixas d'água, 

máquinas e equipamentos

MDR/SMDRU 186/2019 Aquisição de equipamentos

MDR/SMDRU 200/2019 Poço tubular cristalino com motobomba submersa com sistema solar

MDR/SMDRU 26/2020
Obras de infraestrutura (estradas vicinais, perfuração/instalação de poços), 
aquisição de tubos e reservatórios de água e aquisição de equipamentos.

MDR/SMDRU 28/2020
Obras de infraestrutura (estradas vicinais, perfuração/instalação de poços), 
aquisição de tubos e reservatórios de água e aquisição de equipamentos.

MDR/SMDRU 30/2020
Obras de infraestrutura (estradas vicinais, perfuração/instalação de poços), 
aquisição de tubos e reservatórios de água e aquisição de equipamentos.

MDR/SMDRU 40/2020
Obras de infraestrutura (estradas vicinais, perfuração/instalação de poços), 

aquisição de tubos e reservatórios de água e aquisição de equipamentos
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ENTIDADE 
REPASSADORA

N° DO TED OBJETO

MDR/SMDRU 042/2019
Apoio a projeto de desenvolvimento sustentável local, nos municípios do
Estado de Minas Gerais

MDR/SMDRU 078/2019
Obras de infraestrutura (perfuração/instalação de poços), aquisição de tubos
e reservatórios de água e aquisição de equipamentos

MDR/SMDRU 082/2019 Aquisição de tubos, de reservatórios de água e de equipamentos

MDR/SMDRU 083/2019 Obras de infraestrutura (estradas vicinais, perfuração/instalação de poços)

MDR/SMDRU 087/2019
Apoio a projeto de desenvolvimento regional, nos municípios do Estado da
Bahia

MDR/SMDRU 090/2019
Obras de infraestrutura (perfuração/instalação de poços) e aquisição de
tratores

MDR/SMDRU 091/2019
Obras de infraestrutura (estradas vicinais, perfuração/instalação de poços),
aquisição de tubos e reservatórios de água e aquisição de equipamentos

MDR/SMDRU 092/2019
Obras de infraestrutura (perfuração/instalação de poços), aquisição de tubos,
reservatórios de água e de equipamentos.

MDR/SMDRU 093/2019
Perfuração e instalação de poços (Sistema Simplificado) no estado do Rio
Grande do Norte

MDR/SMDRU 097/2019 Aquisição de tubos, reservatórios de água e de trator

MDR/SMDRU 113/2019
Obras de infraestrutura (perfuração/instalação de poços), aquisição de
equipamentos e materiais hídricos

MDR/SMDRU 114/2019 Obras de infraestrutura hídrica (limpeza de pequenas barragens)

MDR/SMDRU 127/2019
Obras de infraestrutura ( perfuração/instalação de poços) e limpeza de 

barragens

MDR/SMDRU 129/2019
Perfuração de poços artesianos com a instalação dos sistemas de 

abastecimentos simplificados, para atender aos municípios do semiárido no 
Estado de Bahia

MDR/SMDRU 130/2019 Aquisição de máquinas e equipamentos

MDR/SMDRU 131/2019 Crédito orçamentário e financeiro para aquisição de máquinas e implementos

MDR/SMDRU 132/2019
Obras de Infraestrutura - Aquisição de tubos e reservatórios de água, tratores 

com implementos e equipamentos

MDR/SMDRU 133/2019
Obras de Infraestrutura - Aquisição de equipamento, para execução de 

serviços de apoio para o Estado da Bahia

MDR/SMDRU 135/2019
Recuperação e manutenção de estradas vicinais e aquisição de tratores e 

equipamentos

MDR/SMDRU 164/2019
Aquisição e instalação de 1.000 bombas submersa para captação de água 

subterrâneas

MDR/SMDRU 184/2019
Crédito orçamentário e financeiro para aquisição de tubos, caixas d'água, 

máquinas e equipamentos

ENTIDADE 
REPASSADORA

N° DO TED OBJETO

MDR/SMDRU 189/2020
Obras de infraestrutura - Perfuração e instalação de poços
artesianos para os Municípios do Ceará.

MDR/SMDRU 192/2020
Apoio Administrativo, 54 poços profundos e 7 tratores com implemento
agrícola

MDR/SMDRU 200/2020
Realização de obras de infraestrutura (estradas vicinais e
perfuração/instalação de poços) e aquisição de equipamentos.

MDR/SMDRU 207/2020
Aquisição de reservatórios de polietileno, aquisição de equipamentos
agrícolas e de construção civil, execução de serviços de recapeamento
asfáltico e revestimento primário.

MDR/SMDRU 208/2020

Aquisição de reservatórios de polietileno, aquisição de equipamentos
agrícolas e de construção civil, execução de serviços de recapeamento
asfáltico e revestimento primário.

MDR/SMDRU 210/2020

Aquisição de R$ 500.000,00 em reservatórios de polietileno de 500 litros,
1.000 litros e 5.000 litros;
Aquisição de R$ 2.000.000,00 em equipamentos agrícolas e de
construção civil.
Realização de R$ 500.000,00 reais em serviços de revestimento primário
e requalificação asfáltica em TSD e CBUQ.
Execução de R$ 2.000.000,00 em serviços de perfuração e instalação de
poços artesianos.

MDR/SMDRU 211/2020

Realização de aquisição de reservatórios de polietileno, aquisição de
equipamentos agrícolas e construção civil e revestimento primário e
requalificação asfáltica em TSD e CBUQ para atender os municípios do
Estado da Bahia.

MDR/SMDRU 218/2020

Realização de aquisição de reservatórios de polietileno, perfuração e
instalação de poços artesianos, aquisição de equipamentos agrícolas e
construção civil e revestimento primário e requalificação asfáltica em TSD
e CBUQ para atender os municípios do Estado da Bahia.

MDR/SMDRU 219/2020

Realização de aquisição de reservatórios de polietileno, aquisição de
equipamentos agrícolas e construção civil e revestimento primário e
requalificação asfáltica em TSD e CBUQ para atender os municípios do
Estado da Bahia.
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ENTIDADE 
REPASSADORA

N° DO TED OBJETO

MDR/SMDRU 220/2020
Realização de serviços em revestimento primário e requalificação asfáltica para atender
os municípios do Estado da Bahia.

MDR/SMDRU 221/2020
Realização de serviços em revestimento primário e requalificação asfáltica para atender
os municípios do Estado da Bahia.

MDR/SMDRU 222/2020
Aquisição de reservatórios de polietileno, aquisição de equipamentos agrícolas e de
construção civil, execução de serviços de recapeamento asfáltico e revestimento
primário ; e perfuração e instalação de poços artesianos.

MDR/SMDRU 229/2020

Realização de aquisição de reservatórios de polietileno, perfuração e instalação de
poços artesianos, aquisição de equipamentos agrícolas e construção civil e
revestimento primário e requalificação asfáltica em TSD e CBUQ para atender os
municípios do Estado da Bahia.

MDR/SMDRU 232/2020
Realização de aquisição de reservatórios de polietileno, aquisição de equipamentos
agrícolas e de construção civil e serviços de revestimento primário e requalificação
asfáltica para atender os municípios do Estado da Bahia.

MDR/SMDRU 242/2020
Realização de serviços de recuperação de manta asfáltica para atender diversos
municípios do Estado da Bahia.

MDR/SMDRU 248/2020
Realização de serviços de recuperação de manta asfáltica e revestimento primário em
diversos municípios do Estado da Bahia.

MDR/SMDRU 249/2020
Realização de serviços de recuperação de manta asfáltica e revestimento primário em
diversos municípios do Estado da Bahia.

MDR/SMDRU 250/2020
Realização em serviços de revestimento primário e requalificação asfáltica em TSD e
CBUQ e perfuração e instalação de poços para atender os municípios do Estado da
Bahia.

MDR/SMDRU 251/2020
Aquisição de equipamentos agrícolas e de construção civil, realização de serviços de
revestimento primário e requalificação asfáltica e perfuração e instalação de poços
para atender os Municípios do Estado da Bahia.

MDR/SMDRU 252/2020
Obras de infraestrutura para recuperação de estradas vicinais para atender os
municípios do estado de Sergipe.

MDR/SMDRU 253/2020 Obras de infraestrutura para recuperação de estradas vicinais

MDR/SMDRU 266/2020 Estradas vicinais, pavimentação, aquisição de equipamentos com implementos.

ENTIDADE 
REPASSADORA

N° DO TED OBJETO

MDR/SMDRU 014/2021

Obras de infraestrutura para construções de Passagens molhada, pavimentações e
instalações e perfurações de poços em diversos municípios do Estado do Rio Grande do
Norte-RN.

MDR/SMDRU 18/2021

Apoio à infraestrutura produtiva, através da aquisição de materiais, equipamentos,
máquinas e contratação de obras e serviços de engenharia destinados ao apoio e
fortalecimento da infraestrutura hídrica e produtiva, compreendendo inclusive a
execução de obras e serviços destinados a recuperação de vias de escoamento do
sistema produtivo e o fomento a atividades de piscicultura e pesca em diversos
municípios do estado da Bahia.

MDR/SMDRU 20/2021
Aquisição de 2 (duas) perfuratrizes e instalação de poços com energia fotovoltaica.

MDR/SMDRU 23/2021

Realização de obras de infraestrutura (estradas vicinais e perfuração/instalação de
poços) e aquisição de máquinas.

MDR/SMDRU 25/2021

Apoio à infraestrutura produtiva, através da aquisição de materiais, equipamentos,
máquinas e contratação de obras e serviços de engenharia destinados ao apoio e
fortalecimento da infraestrutura hídrica e produtiva, compreendendo inclusive a
execução de obras e serviços destinados a recuperação de vias de escoamento do
sistema produtivo e o fomento a atividades de piscicultura e pesca em diversos
municípios do estado da Bahia.

MDR/SMDRU 26/2021

Obras de Infraestrutura - Apoio à infraestrutura produtiva, através da aquisição de
materiais, equipamentos, máquinas e contratação de obras e serviços de engenharia
destinados ao apoio e fortalecimento da infraestrutura hídrica e produtiva,
compreendendo inclusive a execução de obras e serviços destinados a recuperação de
vias de escoamento do sistema produtivo e o fomento a atividades de piscicultura e
pesca em diversos municípios do estado da Bahia.

MDR/SMDRU 27/2021

Aquisição de máquinas perfuratrizes, caixas d´água, tubos e equipamentos, bem como
contratação de obras, serviços e compra de bens, visando a instalação de poços
tubulares com sistema de abastecimento de água simplificado com rede de adução de
até 1.000 metros em diversos municípios da circunscrição da CEST/PI.

MDR/SMDRU 30/2021 Poços Artesianos e Estradas Vicinais
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REPASSADORA

N° DO TED OBJETO

MDR/SMDRU 32/2021
Construção de Adutora

MDR/SMDRU 43/2021

Contratação de obras, serviços e aquisição de bens, incluindo,
bombas, caixas d´água, tubos e equipamentos visando a instalação de
poços tubulares com sistema de abastecimento de água simplificado
com rede de adução de até 1.000 metros, inclusive os com finalidade
de Doação nos termos da legislação vigente, em diversos municípios
da circunscrição da CEST/PI.

MDR/SMDRU 45/2021

Apoio à infraestrutura produtiva, através da aquisição de materiais,
equipamentos, máquinas e contratação de obras e serviços de
engenharia destinados ao apoio e fortalecimento da infraestrutura
hídrica e produtiva, compreendendo inclusive a execução de obras e
serviços destinados a recuperação de vias de escoamento do sistema
produtivo e o fomento a atividades de piscicultura e pesca em
diversos municípios do estado da Bahia.

MDR/SMDRU 46/2021

Obras de Infraestrutura - Apoio à infraestrutura produtiva, através da
aquisição de materiais, equipamentos, máquinas e contratação de
obras e serviços de engenharia destinados ao apoio e fortalecimento
da infraestrutura hídrica e produtiva, compreendendo inclusive a
execução de obras e serviços destinados a recuperação de vias de
escoamento do sistema produtivo e o fomento a atividades de
piscicultura e pesca em diversos municípios do estado da Bahia.

MDR/SMDRU 47/2021

Obras de Infraestrutura - Apoio à infraestrutura produtiva, através da
aquisição de materiais, equipamentos, máquinas e contratação de
obras e serviços de engenharia destinados ao apoio e fortalecimento
da infraestrutura hídrica e produtiva, compreendendo inclusive a
execução de obras e serviços destinados a recuperação de vias de
escoamento do sistema produtivo e o fomento a atividades de
piscicultura e pesca em diversos municípios do estado da Bahia.

MDR/SMDRU 50/2021

Apoio à infraestrutura produtiva, através da aquisição de materiais,
equipamentos, máquinas e contratação de obras e serviços de
engenharia destinados ao apoio e fortalecimento da infraestrutura
hídrica e produtiva, compreendendo inclusive a execução de obras e
serviços destinados a recuperação de vias de escoamento do sistema
produtivo e o fomento a atividades de piscicultura e pesca em
diversos municípios do Estado da Bahia.

Resultados das principais áreas de atuação do DNOCS

ENTIDADE 
REPASSADORA

N° DO TED OBJETO

MDR/SMDRU 51/2021

Apoio à infraestrutura produtiva, através da aquisição de materiais,
equipamentos, máquinas e contratação de obras e serviços de engenharia
destinados ao apoio e fortalecimento da infraestrutura hídrica e
produtiva, compreendendo inclusive a execução de obras e serviços
destinados a recuperação de vias de escoamento do sistema produtivo e o
fomento a atividades de piscicultura e pesca em diversos municípios do
estado da Bahia.

MDR/SMDRU 52/2021

Obras de infraestrutura - Apoio à infraestrutura produtiva, através da
contratação de obras e serviços de engenharia destinados ao apoio e
fortalecimento da infraestrutura hídrica e produtiva, compreendendo
inclusive a execução de obras e serviços destinados a recuperação de vias
de escoamento do sistema produtivo e o fomento a atividades de
piscicultura e pesca em diversos municípios do estado da Bahia.

MDR/SMDRU 57/2021

Obras de infraestrutura - Apoio à infraestrutura produtiva, através da
contratação de obras e serviços de engenharia destinados ao apoio e
fortalecimento da infraestrutura viária e produtiva, compreendendo
inclusive a execução de obras e serviços destinados a recuperação de vias
públicas urbanas e rurais de escoamento do sistema produtivo em
municípios da Bahia.

MDR/SMDRU 59/2021
Obras de infraestrutura para a construção de passagem molhada, para
beneficiar municípios no Estado do Ceará

MDR/SMDRU 60/2021
Aquisição de máquina agrícola e perfuração e instalação de poços, para
atender municípios do Estado do Ceará.

MDR/SMDRU 61/2021
Perfuração e instalação de poços, para atender municípios do Estado do
Rio Grande do Norte

MDR/SMDRU 62/2021

Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas para atender os municípios
de Brejo Grande, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores,
Santana do São Francisco, São Domingos e São Miguel do Aleixo, Riachão
do Dantas, no Estado de Sergipe.

MDR/SMDRU 63/2021
Realização de obras de infraestrutura hídrica (perfuração/instalação de
poços com energia solar) e aquisição de máquinas/equipamentos.

MDR/SMDRU 64/2021
Obras de infraestrutura - Serviços de pavimentação no Município de
General Maynard, no Estado de Sergipe

MDR/SMDRU 76/2021
Obras de infraestrutura - Serviços de pavimentação para atender diversos
municípios no Estado de Sergipe

MDR/SMDRU 77/2021
Aquisição de máquinas/equipamentos para os Municípios do Estado de
Minas Gerais
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ENTIDADE 
REPASSADORA

N° DO TED OBJETO

ANA 03/2021

Executar, por meio de parceria com o DNOCS, obras civis e serviços de
recuperação de estruturas hidromecânicas de controle da descarga do
reservatório Salgueiro, de modo a possibilitar a gestão plena do
sistema hídrico Salgueiro.

ANA 05/2021

Executar, por meio de parceria com o DNOCS, obras civis e serviços de
recuperação de estruturas hidromecânicas de controle da descarga do
reservatório Santa Inês, no Estado da Paraíba, de modo a possibilitar a
gestão plena do sistema hídrico de mesmo nome.

MDR/SNSH 02/2016
Recuperação dos açudes existentes no sistema do Projeto de
Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste
Setentrional – PISF

MDR/SNSH 02/2019

Recuperar o açude público Banabuiú, no Estado do Ceará, que compõe
o sistema do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, em conformidade com o
projeto elaborado através do TED 03/2013- MI.

MDR/SNSH 06/2020
Elaboração do Plano de Segurança de Barragem e Plano de Ação
Emergencial das Barragens Poções e Epitácio Pessoa, no Estado da
Paraíba

MDR/SNSH 13/2020
Continuidade da Execução das Obras da Barragem Oiticica, no Estado
Rio Grande do Norte.

MDR/SNSH 15/2020
Execução dos Serviços de Recuperação do Talude de Jusante da
Barragem Passagem das Traíras

MDR/SNSH 01/2021
Elaboração dos Planos de Segurança das Barragens Armando Ribeiro
Gonçalves-RN, Curema/Mãe D’Água-PB e Poço da Cruz-PE.

MDR/SNSH 04/2021

Revisão do Projeto Executivo, do Levantamento Cadastral, Elaboração
dos Estudos Ambientais, Plano de Reassentamento e CERTOH, para
Construção da Barragem Poço de Varas, no Município de Coronel João
Pessoa, no Estado do Rio Grande do Norte

DNOCS REPASSADOR
ORGÃO N° DO TED OBJETO

IFCE 04/2020

Elaboração de documentos de especificações de software de
monitoramento, subsistemas de monitoramento de barragens,
perímetros irrigados, poços, pisciculturas e carros-pipa. Além disso, a
definição de equipamentos para Centro de Controle e Operação
(CCO).

UFRN 01/2021

Realizar pesquisas e estudos necessários para implantação da
Barragem Alívio, no município de Lajes-RN, visando a melhoria da
segurança hídrica da população local e consequente desenvolvimento
social e econômico.

6. Perfuração e Instalação de Poços e Instalação de Cisternas

O DNOCS promove o abastecimento hídrico de populações difusas,

principalmente por intermédio da atividade de perfuração e instalação de

poços.

A perfuração e instalação de poços no âmbito do DNOCS segue as

determinações da Resolução DC n° 03, de 28 de Agosto de 2019, a qual

estabelece critérios de seleção, locação, perfuração e instalação de poços

públicos profundos pelo DNOCS, através de execução direta, de celebração de

Contratos com terceiros, além da celebração de Convênios, Contratos de

Repasse e Termos de Cooperação com órgãos ou entidades públicas ou

privadas sem fins lucrativos, para a execução de programas, projetos e

atividades de interesse recíproco que envolvam a transferência de recursos

públicos da União.
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É realizada pesquisa nos bancos de dados oficiais (órgãos de

meteorologia estaduais e Defesa Civil Estadual e Federal) sobre as condições

hidrológicas dos municípios solicitantes, observando-se os índices de aridez

e pluviométrico, monitoramento de reservatórios, municípios em estado de

emergência, entre outros, para definição de ordem preferencial de

atendimento dos processos de solicitação de poços.

Cada poço público profundo a ser implantado ou recuperado deverá

atender a uma localidade com, no mínimo, 05 (cinco) famílias. No caso de

isolamento extremo da comunidade a ser beneficiada, reconhecida a

limitação de acesso à água, fica a critério técnico do DNOCS aprovar a sua

implantação ou recuperação, mesmo que ela não possua o quantitativo

mínimo estabelecido.

A capacidade de abastecimento dependerá da vazão de explotação

do poço. Em regiões cristalinas os aquíferos são caracterizados por vazões

pequenas e a água, em função da falta de circulação e dos efeitos do clima

semiárido, é, na maior parte das vezes, salinizada. Já os terrenos

sedimentares caracterizam-se por possuírem uma porosidade primária e,

nos terrenos arenosos, uma elevada permeabilidade, traduzindo-se em

unidades geológicas com excelentes condições de armazenamento e

fornecimento d'água.

Em complemento às ações relacionadas com perfuração e instalação

de poços, outra forma de atendimento às populações difusas é promover o

acúmulo de água seja proveniente de precipitações ou de carros-pipas, para

consumo humano e/ou atividades produtivas.

No ano de 2021, as unidades estaduais de Minas Gerais e Sergipe

implantaram 271 (duzentos e setenta e uma) cisternas. Abaixo, resultado das

ações de perfuração e instalação de poços, e implantação de cisternas,

conforme dados fornecidos pelas Coordenadorias Estaduais:

ESTADO
TOTAL POÇOS 
PERFURADOS

TOTAL POÇOS/SSAA 
INSTALADOS

TOTAL CISTERNAS

AL 234 89

BA 351 351

CE 189 71

MA 0 0

MG 27 29 121

PB 0 0

PE 75 84

PI 35 35

RN 13 30

SE 15 15 150

TOTAL 939 704 271
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7. Equipamentos

Além das ações referentes à infraestrutura hídrica e abastecimento

de água, o DNOCS tem apoiado as comunidades na sua área de atuação por

meio de aquisição e distribuição de equipamentos visando fomentar as

atividades produtivas da região.

Esse fomento tem como foco os pequenos produtores rurais e visa

promover projetos que venham melhorar as condições de trabalho para esse

produtor rural, contribuindo, consequentemente, com o aumento da

produção e da qualidade de vida da população beneficiada.

Durante o ano de 2021 foram distribuídos 314 equipamentos,

conforme quadro a seguir:

Resultados das principais áreas de atuação do DNOCS Capítulo 3 96

Incremento na produção 
agrícola regional

Melhoria da qualidade de 
vida  e condições de 

trabalho



Gestão orçamentária e financeira

PERFIL DOS RECURSOS:

O DNOCS é uma autarquia federal e, como tal, tem seu aporte

orçamentário e financeiro na quase totalidade proveniente de recursos do Tesouro

Nacional, através dos quais executa ações que se originam de políticas públicas

inseridas no Plano Plurianual e Orçamento Anual, contribuindo para o atingimento

de metas e objetivos vinculados a Programas de Governo.

Nesse sentido, tem buscado alinhar-se às diretrizes do Ministério do

Desenvolvimento Regional, agindo proativamente e buscando viabilizar recursos em

favor do desenvolvimento regional, ao tempo em que busca apoio político a ações

ligadas a sua área de atuação e à continuidade da instituição.

Com relação ao orçamento anual, o art. 167, inciso III, da Constituição

federal, veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das

despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou

especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria

absoluta.

Assim, embora constem das programações de receita e da despesa do

PLOA 2021, recursos, inclusive do DNOCS, tiveram a execução condicionada à

aprovação de projeto de lei de crédito suplementar pela maioria absoluta do

Congresso Nacional, para cumprimento ao disposto no supramencionado artigo

constitucional.

Desta forma, o orçamento definido pela Lei nº 14.144, de 22 de abril de

2021 - LOA 2021, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício

financeiro de 2021 consignou ao DNOCS a dotação orçamentária da ordem de R$

1.090.748.785, sendo R$ 786.542.652,00 na Unidade Orçamentária 53204 e R$

304.206.133,00 pendente de autorização legislativa (Unidade Orçamentária

93413) – Quadro 01

Há que se considerar que a gestão orçamentária e financeira na

instituição é pauta permanente nas reuniões da Diretoria Colegiada, onde são

pactuadas as diretrizes e prioridades institucionais, de forma a monitorar as

principais necessidades e buscar a eficiência na execução dos recursos destinados

à Instituição.

VETOS

Em relação ao PLOA 2020, a proposta orçamentária atual para o DNOCS

sofreu vetos no valor de R$ 405.669.461,00 (quatrocentos e cinco milhões,

seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais) equivalendo

a 27,11% da projeção inicial (incluindo emendas parlamentares.

Capítulo 3 97



Ação Governo Grupo Despesa PLOA UO 53204 UO 93413(*) VETOS DOTACAO INICIAL DOTACAO ATUALIZADA

860.312.699 1.192.212.113 304.206.133 405.669.461 1.090.748.785 1.100.282.215

1851 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 200.000 200.000 200.000

0005 OP ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 388.394 41.647.677 42.036.071 43.292.368

2000 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 42.800.000 9.683.537 32.634.029 490.376 41.827.190 47.192.628

2004 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS 5.354.433 5.354.433 5.354.433 5.354.433

00OQ CONTRIB ORGANISMOS INTERNACIONAIS 10.752 1.815 8.822 10.637 10.341

00S6 BENEFÍCIO ESPECIAL E DEMAIS COMPLEM DE APOSENTADORIA 1.000 1.000 1.000 1.000

0181 APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO 566.124.819 425.252.151 140.872.668 566.124.819 560.388.178

0536 BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATÓRIAS 18.486 18.486 18.486 94.219

09HB CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O RPPS 19.398.782 19.398.782 19.398.782 19.532.794

109H CONSTRUCAO DE BARRAGENS 500.000 500.000 500.000

10DC CONSTRUCAO DA BARRAGEM OITICICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 21.500.000 100.239.389 62.000.000 38.239.389 36.307.363

11AA CONSTRUCAO DA BARRAGEM FRONTEIRAS NO ESTADO DO CEARA 43.868.011 76.948.662 40.694.731 36.253.931 10.753.931

12OB GESTAO DE PROJETOS PUBLICOS DE IRRIGACAO 8.000.000 1.693.618 6.198.280 419.043 7.472.855 9.899.332

140X REGULARIZACAO AMBIENTAL E FUNDIARIA DE PROJ PUBL IRRIGAÇÃO 223.546 15.037.718 183.421 15.000.000 221.139 214.981

14RP REABILITACAO DE BARRAGENS E DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS HIDRICAS 24.500.000 113.340.286 90.498.286 22.842.000 32.642.000

14VI IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA SEGURANÇA HÍDRICA 4.700.000 4.700.000 0 20.000.000

15DX CONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR RAMAL DO PIANCO 23.136.059 20.000.000 3.136.059 2.016.059

1M49 MODERNIZACAO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.700.000 686.937 1.969.216 282.000 2.374.153 2.308.044

1O21 IMPLANTACAO DO PROJ PUBL DE IRRIGACAO TABULEIROS LITORÂNEOS 15.800.000 75.114.874 60.497.874 14.617.000 14.617.000

20N4 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS 60.681.400 60.681.400 0

20TP ATIVOS CIVIS DA UNIAO 95.531.984 23.882.996 71.648.988 95.531.984 87.561.015

212B BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS 7.435.886 3.717.943 3.717.943 7.435.886 7.881.023

212Z APOIO AO FUNCION DE UNIDADES DE PRODUCAO, 6.800.000 1.507.551 5.206.116 282.000 6.431.667 5.256.890

216H AJUDA DE CUSTO P/MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS 145.000 24.466 118.973 143.439 143.439

7K66 APOIO A PROJETOS DE DESENV SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO 230.701.616 50.123.751 180.577.865 181.115.177

14LA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM INGAZEIRA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 100.000 0

1N64 IMPLANTAÇÃO DA ADUTOTA PAJEÚ NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E PARAÍBA 0 10.000.000

20N4 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS 0 3.000.000

Quadro elaborado pela DNOCS/DG/GAB/CPGE/DPO
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PLOA E LOA POR GRUPO DE DESPESAS
Quadro 01 – evolução da LOA por grupo de despesa (da elaboração à Dotação Atualizada)

Grupo de 
Despesa

UO 53204 UO 93413

Projeto de 
Lei

Dotação 
Inicial

Dotação 
Atual

RO Projeto de 
Lei

RO Dotação 
Inicial

Dotação 
Atual

TOTAIS 602.842.637 786.542.652 1.100.282.215 304.206.133 304.206.133 0

1 - Pessoal e 
Encargos Sociais

468.534.929 468.534.929 697.562.462 241.708.502 241.708.502 0

3 - Outras 
Despesas 
Correntes

20.841.642 22.565.569 88.743.103 62.497.631 62.497.631 0

4 –
Investimentos

113.077.672 295.053.760 313.573.230

5 - Inversões 
Financeiras

388.394 388.394 403.420

FONTE: SIOP – Acesso em 10jan22

Gráfico 02 – Evolução do PLOA por grupo de despesa (da elaboração à LOA – valores atualizados

Observa-se, pela tabela 01, o aumento significativo de créditos no grupo de despesas investimentos.

Isso se deu pelo incremento de créditos provenientes de emendas parlamentares, notadamente na

ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado), tabela 02.

PLOA E LOA POR RESULTADO PRIMÁRIO
Quadro 02 – evolução da LOA por RP (da elaboração à Dotação Atualizada)

Resultado Primário Projeto de Lei Dotação Inicial Dotação Atual

907.048.770 1.090.748.785 1.100.282.215

0 – Financeira 19.398.782 19.398.782 19.532.794

1 - Primária obrigatória 716.502.679 716.502.679 704.572.236

2 - Primária discricionária 171.147.309 152.404.011 176.248.586

6 - Primária discricionária, decorrente de emendas 
individuais, considerada no cálculo do RP

0 34.604.937 34.604.937

7 - Emenda de bancada estadual de execução obrigatória 0 167.838.376 165.323.662

FONTE: SIOP – Acesso em 10jan22

Gráfico 03 – Evolução do PLOA por resultado primário (da elaboração à LOA – valores atualizados)
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária para o DNOCS, estabelecida pela Lei nº 14.144,

de 22 de abril de 2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA 2021 com suas

atualizações, foi de 1,1 bilhões, sendo que, 697 milhões para acobertar despesas

com Pessoal e encargos, ou seja, 63,4% da dotação diz respeito a despesas

obrigatórias com folha de pagamento de pessoal (ativos, aposentadorias e

pensões civis).

Adicionando-se as demais despesas obrigatórias (benefícios a servidores

e dependentes, ações judiciais, inclusive precatórios) este percentual sobe para

65,82%

No transcorrer do exercício o Departamento executou 75,05% do

orçamento (despesa liquidada) disponibilizado sendo para 80,22% referente a

pessoal e encargos, 6,91% para o custeio administrativo e operacional (outras

despesas correntes) e 12,87% para investimentos. Vale ressaltar que, em relação a

investimentos e por tratar-se, em sua maioria, de ações envolvendo obras e

serviços de engenharia (com realização através de empenhos globais com

liquidação e pagamento após medições), muitas despesas são executadas com

recursos inscritos em restos a pagar.

Inicialmente os valores da LOA 2021 somaram R$ 1.090.748.785,00 e ao 

final do exercício (após alterações orçamentárias) ficaram em R$ 1.100.282.215 

assim distribuídos:

Figura 1 – Perfil da despesa

Destaca-se, ainda, o recebimento de créditos por Termos de Execução

Descentralizada – TEDs, em sua maioria no último trimestre e provenientes de

emendas parlamentares. Termos de Execução Descentralizada – “Instrumento por

meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades

integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, para execução

de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do

objeto previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação

funcional programática.” (Plataforma Mais Brasil – Glossário)
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EXECUÇÃO POR GRUPO DE DESPESA
Figura 2 – execução por grupo de despesa (inclui TEDs)

Sendo um órgão centenário, o DNOCS 50,93% do orçamento alocado para o DNOCS é devido a aposentadorias e pensões e, acrescidos valores com pagamento de

servidores ativos, chega a 58,89% do total orçamentário anual (2021).
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EXECUÇÃO POR PROGRAMA

DOT INICIAL R$  738.190.686
DOT ATUALIZADA R$  730.361.554
EMPENHADO R$  
722.981.908
LIQUIDADO R$  714.444.943
INSCRITO EM RAP R$      8.536.964
PAGO R$  664.430.256

0032 - PROGRAMA DE 
GESTAO E MANUTENCAO 

DO PODER EXECUTIVO

DOT INICIAL R$   19.486
DOT ATUALIZADA R$   95.219 
EMPENHADO R$   20.760
LIQUIDADO R$   20.760
INSCRITO EM RAP R$             0
PAGO R$   18.599

0909 - OPERACOES 
ESPECIAIS: OUTROS 

ENCARGOS ESPECIAIS

DOT INICIAL R$   6.431.667 
DOT ATUALIZADA R$   5.256.890 
EMPENHADO R$   
5.202.705 
LIQUIDADO R$   3.379.968
INSCRITO EM RAP R$   1.822.738
PAGO R$   3.376.040 

2203 - PESQUISA E 
INOVACAO 

AGROPECUARIA

DOT INICIAL R$   101.171.379
DOT ATUALIZADA R$   115.419.353
EMPENHADO R$   
128.482.736
LIQUIDADO R$     50.946.922
INSCRITO EM RAP R$     77.535.814
PAGO R$     36.294.020

2221 - RECURSOS 
HÍDRICOS

DOT INICIAL R$  42.036.071
DOT ATUALIZADA R$  43.292.368 
RECURSO TRANSFERIDO DIRETAMENTE À JUSTIÇA 
FEDERAL

0901 - OPERACOES 
ESPECIAIS: 

CUMPRIMENTO DE 
SENTENCAS JUDICIAIS

DOT INICIAL R$  10.637
DOT ATUALIZADA R$  10.341 
EMPENHADO R$           0
LIQUIDADO R$           0
INSCRITO EM RAP R$           0
PAGO R$           0

0910 - OPERACOES 
ESPECIAIS: GESTAO DA 

PARTICIPACAO EM 
ORGANISMOS E 

ENTIDADES NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS

DOT INICIAL R$   202.888.859   
DOT ATUALIZADA R$   205.846.490
EMPENHADO R$   
350.492.242
LIQUIDADO R$     56.938.071
INSCRITO EM RAP R$   293.554.171 
PAGO R$     39.275.062

2217 -
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL, TERRITORIAL E 
URBANO

DOT INICIAL R$   1.090.748.785
DOT ATUALIZADA R$   1.100.282.215
EMPENHADO R$   
1.207.180.351
LIQUIDADO R$      825.730.664
INSCRITO EM RAP R$      381.449.687
PAGO R$      743.393.977

TOTAIS

EMPENHADO R$   576.940,34
LIQUIDADO R$   488.523,27 
INSCRITO EM RAP R$     87.321,92
PAGO R$  488.523,27

0032 - PROGRAMA DE 
GESTAO E MANUTENCAO DO 

PODER EXECUTIVO

EMPENHADO R$  145.558.775
LIQUIDADO R$                      0
INSCRITO EM RAP R$  145.558.775
PAGO R$                      0

2217 - DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, TERRITORIAL E 

URBANO

EMPENHADO R$   14.568.975
LIQUIDADO R$     6.290.194
INSCRITO EM RAP R$     8.278.781
PAGO R$     5.943.105 

2221 - RECURSOS HÍDRICOS

EMPENHADO R$   160.704.690
LIQUIDADO R$       6.778.718
INSCRITO EM RAP R$   153.984.878
PAGO R$       6.431.629

2221 - RECURSOS HÍDRICOS

ORÇAMENTO LOA/DNOCS
TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
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Figura 3 - EXECUÇÃO POR RESULTADO PRIMÁRIO

RESTOS A PAGAR

O DNOCS empenhou 95,1% da dotação orçamentária disponível ao órgão,

ou seja, teve o seu recurso reservado para atender compromissos assumidos com

terceiros. Em relação à liquidação, que é a confirmação da execução do serviço em

si, o percentual vai para 74,4%, resultado um pouco menor que o do ano anterior,

conforme vemos abaixo:

O valor total pago do orçamento de 2021 foi de R$ 736,96 milhões, dos

quais a maior parte foi utilizada para o pagamento de pessoal e encargos sociais

(83,37%). Por se tratar de um órgão centenário, o DNOCS possui uma enorme base

de aposentados e pensionistas na sua folha de pagamento, que correspondem a

mais de 80%, o que distorce um pouco a análise do seu resultado.

No que diz respeito a Resultado Primário (que indica a necessidade de

financiamento das ações de LOA), observa-se o grande percentual de despesas RP

1 (obrigatórias). Isso se justifica, ainda, pela necessidade de financiamento de

despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais. Despesas com

RP 6, 7 e 9 dizem respeito a emendas parlamentares.
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RP 7: Disc. 
Emendas de 

Bancada

ATUALIZADO
R$ 165.323.662,00

RP 7: Disc. 
Emendas de 

Bancada

EMPENHADO
R$ 164.718.052,86

RP 7: Disc. 
Emendas de 

Bancada

TED EMPENHADO
Não contemplado

RP 6: Disc. 
Emendas Individuais

ATUALIZADO
R$ 34.604.937,00

RP 6: Disc. 
Emendas 
Individuais

EMPENHADO
R$ 33.889.023,04

RP 6: Disc. 
Emendas 
Individuais

TED EMPENHADO
Não contemplado

RP 2: Primário 
Discricionário

ATUALIZADO
R$ 176.248.586,00

RP 2: Primário 
Discricionário

EMPENHADO
R$ 174.683.616,49

RP 2: Primário 
Discricionário

TED EMPENHADO
R$ 17.762.001,94

RP1: Primário 
Obrigatório

ATUALIZADO
R$ 704.572.236

RP1: Primário 
Obrigatório

EMPENHADO
R$ 656.741.768

RP1: Primário 
Obrigatório

TED EMPENHADO
Não se aplica

RP 0: FINANCEIRO

ATUALIZADO
R$ 19.532.794,00

RP 0: FINANCEIRO

EMPENHADO
R$ 17.246.137,40

RP 0: FINANCEIRO

TED EMPENHADO
Não se aplica

RP 9: Disc. 
Emendas de Relator

ATUALIZADO
R$ 0

RP 9: Disc. 
Emendas de 

Relator

EMPENHADO
R$ 0

RP 9: Disc. 
Emendas de 

Relator

TED EMPENHADO
R$ 142.942.688,48

Fonte: Tesouro Gerencial, 2022.



Ao considerarmos o pagamento de restos a pagar, que são obrigações

oriundas de empenhos emitidos em anos anteriores, o valor desembolsado pelo

órgão sobe de R$ 736,96 milhões para R$ 897,29 milhões (acréscimo de R$ 160,33

milhões). Dentre as ações atendidas com esses pagamentos, as principais

referentes às atividades finalísticas do órgão são: apoio a projetos de

desenvolvimento sustentável local integrado, reabilitação de barragens e de outras

infraestruturas hídricas e implantação da adutora Pajeú no estado de Pernambuco,

que representam 50,5% do valor acrescido.

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Apesar de diferenças entre os últimos cinco exercícios, em relação a 2017

orçamento anual do DNOCS em 2021 não difere muito percentualmente.

EVOLUÇÃO EMENDAS - DOTAÇÃO ATUALIZADA
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36%

36%

23%

3%

1%
1%

0%
0%

0%

0%

Pagamentos de "Restos a Pagar" em 2021 por Programa

RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA DE GESTAO E
MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
TERRITORIAL E URBANO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E
TERRITORIAL

PESQUISA E INOVACAO
AGROPECUARIA

Fonte: Tesouro Gerencial, 2022.

Fonte: Tesouro Gerencial, 2022.

Fonte: Tesouro Gerencial, 2022.



EVOLUÇÃO POR GRUPO DE DESPESA

Nota-se pelo gráfico acima, mais uma vez, que o maior percentual da

despesa executada pelo DNOCS diz respeito a folha de pagamento com pessoal e

encargos sociais. Justifica-se o fato pelo grande contingente de aposentadorias e

pensões pagas pelo centenário Departamento.

Observa-se, também, um percentual menor de despesas liquidadas, isso

devido ao empenhamento de ações ao final do exercício além de empenhos de

obras e serviços de engenharia com liquidação após medição pelas comissões de

fiscalização.

EVOLUÇÃO TEDs

Gestão orçamentária e financeira Capítulo 3 105

Fonte: Tesouro Gerencial, 2022.

Fonte: Tesouro Gerencial, 2022.



Em relação à dotação atualizada, ao final do exercício de 2021, foi

impulsionado pela incorporação de créditos oriundos de emendas parlamentares,

além de transferências por TEDs, ambas notadamente na ação 7K66 – Apoio a

Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado, constando de perfuração

e instalação de poços, cisternas, estradas vicinais para o apoio ao escoamento da

produção, pequenas barragens, sistemas simplificados de abastecimento, etc.

LOA 2021 – OUTROS ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO RECURSOS HÍDRICOS (FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL)

Os recursos devidos à subfunção Recursos Hídricos (função Gestão

Ambiental) teve, nos últimos cinco anos, um decréscimo na ordem de 23,52%,

conforme tabela:

Unidade Orçamentária Dotação Atual

2017 2018 2019 2020 2021

Ministério do Meio Ambiente -
Administração Direta

74.408.971 28.593.602

Agência Nacional de Águas –
ANA

318.280.753 234.810.722 258.388.817 273.434.985 291.139.156

Ministério do Desenvolvimento 
Regional - Administração Direta

1.713.245.690 1.676.197.532 1.470.356.071 2.163.891.848 1.265.704.666

Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba – CODEVASF

65.671.007 169.680.924 179.527.222 191.277.805 188.182.492

Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia

400.000 177.308.890

Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas – DNOCS

261.167.440 285.897.453 180.452.315 115.634.334

2.432.773.861 2.395.580.233 2.085.581.000 2.809.056.953 1.860.660.648

No que se refere a distribuição destes recursos, o maior percentual teve sua

execução sob a responsabilidade do Órgão Setorial (MDR). Com relação ao DNOCS, o

decréscimo foi de 55,%.

SUBFUNÇÃO IRRIGAÇÃO (FUNÇÃO AGRICULTURA)

Já na subfunção irrigação (função Agricultura), os recursos alocados para o

DNOCS estão por volta de 70%. No entanto, observa-se que este percentual é, em

grande parte devido a obras de implantação de projetos públicos de irrigação (obras

de engenharia).

Dotação Atual

Unidade Orçamentária 2017 2018 2019 2020 2021

Ministério do Desenvolvimento 
Regional - Administração Direta

74.408.971 28.593.602

Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba – CODEVASF

318.280.753 234.810.722 258.388.817 273.434.985 291.139.156

Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas – DNOCS

1.713.245.690 1.676.197.532 1.470.356.071 2.163.891.848 1.265.704.666

Superint. do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste – SUDECO

65.671.007 169.680.924 179.527.222 191.277.805 188.182.492

2.171.606.421 2.109.282.780 1.908.272.110 2.628.604.638 1.745.026.314

SUBFUNÇÃO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA (FUNÇÃO AGRICULTURA)

Com relação à subfunção promoção da produção agrícola, o percentual é

irrisório e diz respeito a piscicultura, através do funcionamento de centro de

pesquisa e estações de piscicultura.
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Dotação Atual

Unidade Orçamentária 2017 2018 2019 2020 2021

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento -
Administração Direta

1.635.435.511 1.512.447.022 1.980.992.198 2.374.894.077 3.370.382.334

Fundo de Defesa da Economia 
Cafeeira

8.144.512 9.725.237 13.589.085 8.300.550 5.883.278

Ministério do 
Desenvolvimento Regional -
Administração Direta

222.372.595 399.669.799 56.512.210 70.486.464 6.971.610

Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba –
CODEVASF

5.010.887 6.617.857 4.944.750 5.580.754 5.247.871

Superintendência do 
Desenvolvimento da 
Amazônia

7.244.000 9.894.525 73.152.825 45.274.206 698.724

Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste

18.166.853 199.401 800.000 3.367.482 1.324.818

Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas –
DNOCS

1.341.757 7.167.905 6.124.961 7.216.402 5.256.890

Recursos sob Supervisão da 
Secretaria do Tesouro 
Nacional - Ministério da 
Economia

4.996.638.465 3.284.007.969 200.000 2.964.523.053 3.555.143.097

Recursos sob Supervisão do 
Fundo de Defesa da Economia 
Cafeeira/Funcafé – MAPA

5.279.337.551 5.461.565.707 8.657.524.894 5.881.191.757 5.972.988.593

12.173.692.131 10.691.295.422 10.793.840.923 11.360.834.745 12.923.897.215

DIFICULDADES ENFRENTADAS

• O atraso na sanção/publicação da LOA 2021, visto que os limites liberados aos

órgãos (duodécimos) trataram-se de custeio até abril (4º mês), dificultando o

empenhamento de ações de investimentos;

• A necessidade de recursos em volume adequado e com disponibilidade em

todo o exercício facilitaria o planejamento e o cronograma ideal das ações

orçamentárias. A exiguidade de recursos e limites orçamentários e financeiros

inviabilizam o correto planejamento das ações, principalmente de

investimentos, tendo em vista a necessidade replanejamentos constantes.

Ademais, a execução dessas ações fica condicionada à liberação de limites

orçamentários e financeiros e a negociações políticas. Projetos que poderiam

ser realizados em poucos anos arrastam-se por décadas por insuficiência de

dotação;

• A insegurança nos valores orçamentários pela limitação estabelecida pela

Regra de Ouro, exigiu aprovação de lei para o desbloqueio de parte dos valores

previstos no orçamento;

• Dificuldades de integração DNOCS Sede e Coordenadorias Estaduais na

implementação e monitoramento das ações;

Algumas dificuldades se interpõem ao processo de execução orçamentária,

dentre as quais:
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EXECUÇÃO DA DESPESA NO DECORRER DO EXERCÍCIO

Ao final do exercício, foram empenhados R$ 1.207.180.351,04, sendo

160.703.595,27 devidos a TEDs e R$ 1.046.476.755,77 a OGU, o que

representa 95,11% da execução do orçamento devido ao DNOCS.

Entenda-se, porém que parte do crédito empenhado diz respeito a

TEDs disponibilizados para o DNOCS somente ao final do exercício.

Sendo uma Autarquia (entidade com administração indireta), o DNOCS

está suscetível a crises econômicas, políticas e fiscais do governo federal

brasileiro. Neste cenário, e considerando a restrição de gastos, as mudanças e

ajustes orçamentários por conta do caos na saúde pública e nas normatizações

da execução de atividades e projetos, a exemplo do trabalho remoto por muitos

servidores e das dificuldades relativas à fiscalização de obras e serviços de

engenharia, além da necessidade de conter a pandemia da COVID-19, o

Departamento teve que realizar replanejamentos e/ou priorizar a alocação de

recursos a determinadas ações a fim de alinhar a execução orçamentária e

financeira a metas e objetivos predefinidos.

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

• Reduzido número de servidores ativos com qualificação e/ou escolaridade

necessária para atuação em áreas técnicas e administrativas e a falta de

recomposição da força de trabalho através de concurso público. Este ponto,

inclusive, é exposto como dificuldade grau máximo pelas unidades

responsáveis pela execução das ações, principalmente no que tange à

realização das atividades propostas e da utilização dos recursos disponíveis.

Desta feita, a ausência/insuficiência de pessoal influencia, sobremaneira, no

atingimento das metas físicas propostas.

• Concentração da disponibilização de créditos ao final do exercício, ampliando

sobremaneira o passivo de restos a pagar (notadamente de TEDs) conforme

gráfico a seguir:
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Ano de muita insegurança orçamentária e financeira, por conta da

adversidade da pandemia de COVID-19, os principais desafios para 2022 estão

relacionados à recomposição orçamentária do DNOCS, a alteração normativa, a

recomposição da força de trabalho, a modernização tecnológica, dentre outras.

• Elaborar e executar os orçamentos anuais alinhados ao Plano Estratégico

Institucional;

• Aprimorar a gestão orçamentária e financeira buscando ações estratégicas para

torná-la eficiente e eficaz, apesar dos contingenciamentos;

• Suprir as demandas de custeio administrativas do Órgão dentro do necessário a

fim de não comprometer o bom funcionamento das estruturas.

• Fortalecer e capacitar os servidores das unidades de orçamento e finanças;

• Buscar continuamente que a execução do orçamento seja realizada conforme o

planejamento realizado;

• Otimizar e agilizar as rotinas de execução orçamentária por meio de ferramentas

informáticas;

• Oferecer aos gestores informações orçamentárias e financeiras tempestivas, fiéis

e claras;

• Diminuir a dependência orçamentária e financeira do DNOCS buscando a

elevação da arrecadação de receita própria;

• Renovação do quadro de servidores pela necessidade de concurso pública para

reforçar a força de trabalho.
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Conformidade legal

Na execução diária das atividades são observados os preceitos contidos

na Lei nº 8.112/90, que regula as relações de trabalho dos servidores do

DNOCS, como também o conjunto de normas e regras estabelecidas pelo Órgão

Central do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC. São ainda seguidas as decisões e

orientações procedentes dos Órgãos de Controle Interno e Externo, de modo a

assegurar a regularidade dos atos praticados no âmbito da área de Gestão de

Pessoas.

Ação dos Órgãos de Controle

A implementação de reposições ao Erário Público, lançadas nos

contracheques, a partir da folha de pagamento do mês de outubro de 2021,

evidencia ações efetivas da área de Gestão de Pessoas quanto ao saneamento

dos apontamentos de auditorias, embora com situação deficitária em termos de

pessoal qualificado e em número suficiente para atender as demandas da área.

Cabe ressaltar a ciência e tentativa de evolução, por parte da Gestão de

Pessoas, dos teores do Acórdão 2.686/2021 e 1.414/2021 TCU – Plenário, que

versam sob o prazo para recadastramento dos atos de concessão de

aposentadoria e pensão no sistema e-Pessoal – TCU e têm causado impacto na

sobrecarga de trabalho dos servidores da área.

No que diz respeito aos indícios de irregularidade procedentes do

Tribunal de Contas da União, por meio do sistema e-Pessoal - TCU, temos o

seguinte perfil de solicitações para o exercício de 2021, com os destaques para

as categorias “Pensionista em união estável enquadrada como filha maior

solteira”, com 53,89% e “Pensionista filha maior solteira ocupando cargo

público”, com 19,17%.

Categoria Percentual

Acumulação de cargos 10,88%
Aposentadoria por invalidez para beneficiário em condição de retornar à 
atividade 1,04%

Auxílio-alimentação pago em duplicidade 1,04%

Inobservância do teto constitucional para pensionistas 2,59%

Pensionista em união estável enquadrada como filha maior solteira 53,89%

Pensionista falecido com remuneração 0,52%

Pensionista filha maior solteira ocupando cargo público 19,17%

Proibido de assumir cargo público em exercício 1,04%

Rubrica DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP, apesar da possível conclusão 
do processo judicial 9,84%

Total 100,00%

Entre o status de cada uma das diligências cadastradas no sistema,

temos a maioria das diligências “em andamento”, sendo 126 (cento e vinte e

seis) do total de 193 (cento e noventa e três):
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Situação N° de Diligências

Arquivado 33

Em andamento 126

Em monitoramento 26

Encaminhado ao TCU 8

Total 193

Tal situação pode se justificar pela particularidade da área de Gestão de

Pessoas, onde a maioria das diligências envolve mais de um setor ou mesmo

setores externos à DGP, sendo inerentemente complexas. Ainda assim, o

arquivamento de 33 (trinta e três) diligências e o encaminhamento de mais 8

(oito) demonstram que o órgão não está silente sobre tais situações.

2. Avaliação da força de trabalho

A distribuição da força de trabalho se dá entre a Administração Central da

Autarquia e as nove Coordenadorias Estaduais, contemplando, nestas últimas, as

Unidades de Campo, as Estações de Piscicultura e os Açudes Públicos, além de um

Centro de Pesquisas em Aquicultura. De se ressaltar, por pertinente, que 78,24%

dos servidores já adquiriram as condições para aposentadoria e 71,89% são

ocupantes de cargos já considerados extintos ou em extinção (Lei nº 9.632/98,

Decreto n° 9.262/18 e Decreto nº 10.185/2019), o que tem dificultado a

obtenção de resultados mais eficientes no que toca à performance institucional,

ainda que ações de capacitação sejam constantemente implementadas.

Impende destacar a redução significativa no quadro de pessoal da

Autarquia, que no ano de 2021 teve sua força de trabalho reduzida em 120

(cento e vinte) servidores, decorrente de aposentadorias, significando 13% de

perda. Tal afirmação indica, claramente, a urgente necessidade de recomposição

do quadro de pessoal da Instituição por meio de concurso público e outras

formas de readequação da força de trabalho.

2.1 Faixas salariais

A maioria dos servidores do DNOCS são vinculados ao Plano Geral de

Cargos do Poder Executivo, instituído pela Lei nº 11.357/2006, com remuneração

própria do Plano, e a outra parte integra a estrutura remuneratória prevista na Lei

nº 12.277/2010. A maior e a menor remunerações pagas em 2021 foram R$

25.939,58 e R$ 4.164,19, respectivamente.

SEXO Força de Trabalho Percentual

♀ 156 19,43%

♂ 647 80,57%

Total 803 100,00%

2.2 Gênero
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ANO SERVIDORES VARIAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

2019 983 -21,61%

2020 923 -6,10%

2021 803 -13%

Evolução no quadro de pessoal nos últimos 3 anos

Faixa Etária Força de Trabalho Percentual

19 a 25 anos 2 0,25%

31 a 35 anos 23 2,86%

36 a 40 anos 30 3,74%

41 a 45 anos 25 3,11%

46 a 50 anos 20 2,49%

51 a 55 anos 18 2,24%

56 a 60 anos 203 25,28%

61 a 65 anos 276 34,37%

Acima de 65 
anos

206 25,65%

Total 803 100,00%

Distribuição de servidores por faixa etária

Composição da Força de Trabalho Distribuição por Situação Funcional

SITUAÇÃO 
FUNCIONAL

SITUAÇÃO VÍNCULO
Força de 
Trabalho

Percentual

CLT-44 EXERC. 7 ART93 8112 8 1,00%

EST-01 ATIVO PERMANENTE 740 92,15%

EST-03 CEDIDO/REQUISITADO 8 1,00%

EST-04 NOMEADO CARGO COMIS. 20 2,49%

EST-08 ATIVO EM OUTRO ORGAO 5 0,62%

EST-11 EXCEDENTE A LOTACAO 1 0,12%

EST-18 EXERC DESCENT CARREI 18 2,24%

EST-19 EXERCICIO PROVISORIO 2 0,25%

EST-44 EXERC. 7 ART93 8112 1 0,12%

Total 803 100,00%

Unidade Administrativa
Força de 
Trabalho

Percentual

CEST/AL 22 2,74%

CEST/BA 74 9,22%

CEST/CE 175 21,79%

CEST/MG 11 1,37%

CEST/PB 116 14,45%

CEST/PE 49 6,10%

CEST/PI 108 13,45%

CEST/RN 40 4,98%

CEST/SE 11 1,37%

Adm. Central 197 24,53%

Total 803 100,00%

Distribuição da força de trabalho por unidade de exercício
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Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas

A seleção para provimento de cargos efetivos se dá através de concurso

público, conforme previsto na Lei nº 8.112/1990, no Decreto nº 9.739/2019 e na

Instrução Normativa nº 2/2019-ME. Apesar da redução acentuada do quadro de

pessoal nos últimos anos, o DNOCS não obteve autorização para realização de

concurso público, ainda que várias propostas tenham sido elaboradas e

encaminhadas ao Órgão Central nos últimos 10 anos.

A Autarquia tem envidado esforços no sentido de requerer a mobilidade

de Analistas de Infraestrutura (AIE) do quadro de pessoal do Ministério da

Economia para suprir a carência de servidores da área fim, nos termos da Portaria

14.021/2019-SEGES/ME, bem como do instituto de movimentação de servidores

para compor força de trabalho no âmbito do Poder Executivo Federal, nos termos

na Portaria nº 193/2018-MP, das Portarias ME nº 357, de 02/09/2019, ME nº 282,

de 24/07/2020 e do Decreto nº 10.835, de 14/10/2021, porém sem êxito na

maioria das vezes, em virtude de os órgãos do serviço público federal alegarem

situação igualmente delicada em seus quadros de pessoal por redução da força de

trabalho.

No exercício de 2021 ocorreram ingressos de 08 servidores no órgão,

sendo 04(quatro) por meio de cessão e 04(quatro) através de movimentação para

compor força de trabalho.

Em contrapartida, contabilizamos a saída de 07 (sete) servidores, dos

quais, 02 (dois) foram requisitados pelo Tribunal Regional Eleitoral e 05 (cinco)

servidores retornaram aos seus órgãos de origem. Tal movimentação, entretanto,

não foi capaz de suprir a demanda de servidores, perdurando a carência de força

de trabalho no órgão.

Detalhamento da despesa de pessoal

A planilha abaixo demonstra o gasto com pessoal ativo, aposentados e

pensionistas no exercício 2021, com destaque para o dispêndio com aposentados

e pensionistas, correspondendo a 85,97% do orçamento anual destinado ao

pagamento de pessoal. O DNOCS encerrou o exercício de 2021 com 803

servidores ativos, 3.601 aposentados e 7.396 beneficiários de pensão.

SITUAÇÃO FUNCIONAL TOTAL 2021

ATIVOS R$ 95.892.793,49

APOSENTADOS R$ 270.535.782,64

PENSIONISTAS R$ 317.028.663,42

TOTAL R$ 683.457.239,55

Registra-se que não ocorreram evoluções significativas nos gastos totais,

comparativamente com o exercício anterior (2020), pela ausência de reajustes

salariais desde 2017.
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As variações verificadas ao longo do exercício, especialmente na

redução dos gastos com servidores ativos, decorreram das aposentadorias,

obviamente com repasse dessas variações para os gastos com aposentados, não

se percebendo, entretanto, impactos significativos em razão do elevado número

de óbitos de inativos, refletindo, por sua vez, nos gastos com pensionistas,

decorrentes da concessão de novos benefícios à dependentes legais dos

aposentados falecidos.

Estágios

No exercício de 2021, foi concluída a contratação de empresa para

atuar como Agente de Integração especializada na operacionalização de estágio

da Autarquia e encerramos o exercício de 2021 com a contratação de 44

(quarenta e quatro) estagiários, de nível médio e superior, distribuídos nas

unidades administrativas do DNOCS.

Avaliação de Desempenho e Remuneração

A avaliação de desempenho é realizada anualmente e tem por

finalidade aferir o desempenho dos servidores com base em metas institucionais

definidas para cada ciclo de avaliação e no resultado da avaliação individual,

baseada em critérios previstos nas normas vigentes.

O resultado da avaliação repercute na remuneração do servidor,

especificamente no pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral

de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE, de que trata a Lei nº 11.784/2008 e

da Gratificação de Atividades de Cargos Específicos – GDACE, prevista na Lei nº

12.277/2010, além de fornecer elementos para o processo de

aperfeiçoamento, capacitação e realocação de servidores no âmbito das

Unidades que integram a estrutura funcional da Autarquia.

Capacitação

As ações de desenvolvimento de pessoas são atividades que buscam

promover as habilidades profissionais e pessoais dos servidores públicos que

atuam no DNOCS. Assim, possibilita que o servidor aperfeiçoe a execução de

suas tarefas diárias, além de melhorar a qualidade de vida no trabalho. Todo

esse investimento retorna para a sociedade com a maior eficiência e

produtividade nas ações da Autarquia.
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Total de Capacitados 84 servidores

Ações de Desenvolvimento Executadas 18

Gastos com Capacitação R$ 58.360,00

Cursos Realizados por Escolas de Governo 8

Cursos Realizados por GECC 3

Empresas Contratadas 9

Principais desafios e ações futuras

Os desafios do serviço público na atualidade, especialmente na área de

Gestão de Pessoas, são inúmeros, principalmente num contexto de escassez de

recursos e carência de pessoal em que estamos inseridos e a continuidade dos

efeitos da pandemia da Covid-19, que perdurou em 2021, foi um fator

agravante. A recomposição da força de trabalho é uma necessidade urgente.

Ademais, o desenvolvimento das políticas de capacitação dos

servidores é de importância crucial para potencializar a retenção e a captação

de talentos, aumentar a eficiência e possibilitar o acompanhamento das

inovações e o atendimento das expectativas de transformação na nossa área.
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Considerando a pandemia do novo coronavírus foram realizadas

algumas ações de capacitação na modalidade Ensino a Distância (EAD),

priorizamos a opção de “contratação” de facilitadores internos (servidores)

e opções de ofertas de cursos e treinamento disponíveis nas escolas de

governo, principalmente a ENAP.

Entretanto, algumas dessas ações não foram encontradas entre o

catálogo oferecido pelas escolas do governo, o curso com o enfoque do ora

pleiteado, dessa forma foi feita pela opção de contratação de empresas.

Cabe informar que foram capacitados no exercício de 2021 um total de 84

(oitenta e quatro) servidores, e foram gastos com essas ações um valor R$

58.360,00.

A tabela abaixo demonstra o resumo das Eventos de Capacitação

realizados no exercício.



Licitações realizadas em 2021 Unidades contratantes do DNOCS: Administração Central e 09 UASGs

Contratações mais relevantes:

As contratações mais relevantes DA Administração Central do DNOCS estão 

concentradas na área de OBRAS/SERVIÇOS de Infraestrutura Hídrica, abaixo listadas:

Pregão Eletrônico

AQUISIÇÃO DE COMBOIOS ROTO-PNEUMÁTICOS POR SRP

PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (REGIÃO CRISTALINA OU REGIÃO 
SEDIMENTAR) EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS 
(ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ, MINAS GERAIS, PARAÍBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DO 
NORTE E SERGIPE) POR SRP

INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (REGIÃO CRISTALINA OU REGIÃO SEDIMENTAR) 
EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS (ALAGOAS, BAHIA, 
CEARÁ, MINAS GERAIS, PARAÍBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE) POR 
SRP 

AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, 
MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS POR SRP 

Regime Diferenciado de Contratações

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA 
DAS BARRAGENS – PSB´S ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES, CUREMAS/MÃE D´ÁGUA E POÇO DA 
CRUZ.

Gestão de licitações e contratos 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E COORDENADORIAS ESTADUAIS

Modalidade Valor Contratado
% Relativo ao
todo

Contratação Direta R$ 941.853,07 0,13% 

Pregão Eletrônico R$ 653.310.322,51 92,96% 

Outras Modalidades R$ 48.499.130,89 6,90%

Total R$ 702.751.306,47 100,00%
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Objetivos Estratégicos

As contratações mais relevantes do DNOCS estão alinhadas com os objetivos

estratégicos finalísticos formalizados no Plano Estratégico do DNOCS – 2021-

2024, link: https://www.gov.br/dnocs/pt-br/transparencia/prestacao-de-

contas/gdi/plano-estrategico-institucional-2021-2024.pdf

 Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios;

 Efetuar o monitoramento e a segurança de barragens;

 Executar planos e projetos de irrigação;

 Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica;

 Promover o desenvolvimento da aquicultura e atividades afins;

 Promover o desenvolvimento sustentável do semiárido;

 Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção.

Desafios, fraquezas e riscos na gestão das licitações e contratos

As particularidades e necessidades específicas de cada setor do DNOCS

é o principal desafio da gestão desenvolvida no âmbito das licitações.

Entende-se que a integração de compras entre os setores resultaria em

consideráveis ganhos de eficiência.

A restrição orçamentária (contingenciamento) no âmbito da

Administração Pública vem exigindo contínua adaptação das unidades

contratantes para manter a qualidade dos serviços prestados com uso de

menos recursos financeiros.

A falta de pessoal qualificado para atuar na área. Atualmente, a Divisão

de Licitação da Administração Central conta com apenas 02 (dois) servidores

efetivos no setor, e recorrentes mudanças da legislação também foram

detectadas como dificuldades enfrentadas na gestão de licitações e contratos.

Conformidade legal

O DNOCS conta com assessoria jurídica das seccionais da Advocacia

Geral da União, o que garante a conformidade das contratações com as

normas, principalmente com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02 e Instruções

Normativas Ministério do Planejamento (MP), com destaque à IN 05/2017

(STI/MP). Desta forma, todos os ordenadores de despesa se encontram

juridicamente amparados pela consulta prévia aos pareceristas, a fim de

conformar os atos administrativos aos ditames legais.
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Investimento em Capital

27%

73%

INVESTIMENTO EM CAPITAL

Equipamentos

Obras e Instalações

Fonte: Administração Central (SEI nº 0958354), CEST-PI (SEI nº 0965783), CEST-PB (SEI nº 0962863), CEST-CE (SEI nº 0961518), CEST-MG (SEI nº 0962723), CEST-BA (SEI nº 0965175), CEST-SE (SEI nº 0965221), CEST-AL (SEI nº 0967521 e 0967639), CEST-RN

(SEI nº 0967970)

Adm. Central CEST-PI CEST-PB CEST-CE CEST-MG CEST-BA CEST-SE CEST-AL CEST-RN CEST-PE TOTAL

Equipamentos R$ 112.306,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.540.400,00 R$ 8.048.983,29 R$ 28.981.911,60 R$ 4.175.036,97 R$ 5.746,18 R$ 727.500,00 R$ 3.244.091,59 R$ 60.835.975,86

Obras e Instalações R$ 17.572,00 R$ 922.717,81 R$ 685.488,24 R$ 1.291.281,96 R$ 575.318,32 R$ 93.803.207,52 R$ 45.081.353,47 R$ 2.435.310,56 R$ 1.048.281,49 R$ 20.048.708,57 R$ 165.909.239,94

TOTAL R$ 129.878,23 R$ 922.717,81 R$ 685.488,24 R$ 16.831.681,96 R$ 8.624.301,61 R$ 122.785.119,12 R$ 49.256.390,44 R$ 2.441.056,74 R$ 1.775.781,49 R$ 23.292.800,16 R$ 226.745.215,80
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Principais custos com serviços prediais

Serviços Custos – 2021 (R$)

Adm. Central CEST-PI CEST-PB CEST-CE CEST-MG CEST-BA CEST-SE CEST-AL CEST-RN CEST-PE TOTAL

Vigilância e Brigada R$ 1.472.434,75 R$ 702.000,00 R$ 871.120,91 R$ 8.122.518,72 R$ 246.634,56 R$ 1.461.728,04 R$ 862.820,64 R$ 548.852,93 R$ 369.512,48 R$ 1.599.040,72 R$ 16.256.663,75

Limpeza R$ 1.021.895,42 R$ 270.000,00 R$ 155.370,27 R$ 0,00 R$ 64.454,64 R$ 1.127.701,80 R$ 1.178.009,64 R$ 559.516,82 R$ 392.869,98 R$ 688.079,80 R$ 5.457.898,37

Energia elétrica R$ 1.238.139,23 R$ 295.152,31 R$ 110.679,50 R$ 138.645,58 R$ 30.186,40 R$ 496.800,00 R$ 71.839,60 R$ 62.708,55 R$ 222.368,82 R$ 225.774,47 R$ 2.892.294,46

Manutenção Predial R$ 587.120,92 R$ 0,00 R$ 33.874,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99.859,42 R$ 0,00 R$ 12.217,50 R$ 24.928,50 R$ 758.000,85

TOTAL R$ 4.319.590,32 R$ 1.267.152,31 R$ 1.171.045,19 R$ 8.261.164,30 R$ 341.275,60 R$ 3.086.229,84 R$ 2.212.529,30 R$ 1.171.078,30 R$ 996.968,78 R$ 2.537.823,49 R$ 25.364.857,43

Desfazimento de Ativos e desmobilizações

No ano de 2021 foram realizados dois leilões de bens inservíveis. O

primeiro (SEI nº 59402.000247/2021-89) arrecadou R$ 835.680,00

(oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais) e envolveu a

Fonte: Administração Central (SEI nº 0963064), CEST-PI (SEI nº 0965783), CEST-PB (SEI nº 0962863), CEST-CE (SEI nº 0961518), CEST-MG (SEI nº 0962723), CEST-BA (SEI nº 0965175), CEST-SE (SEI nº 0965221), CEST-AL (SEI nº 0967521 
e 0967639), CEST-RN (SEI nº 0967970)

Administração Predial
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Coordenadoria do Estado do Ceará. O segundo (SEI nº 59402.001667/2021-82)

gerou receitas no total de R$ 728.360,00 (setecentos e vinte e oito mil,

trezentos e sessenta reais ) e alienou bens das Coordenadorias do Ceará e

Piauí. No ano de 2020 não houve desfazimentos por alienação.



Conformidade legal:

Todas as unidades de gestão estão alinhadas com os termos dos artigos 37

e 70 da Constituição Federal, Lei nº 4320/64, Decreto-lei nº 200/67, Instrução

Normativa nº 205/88, Lei complementar nº 101/200, Lei 13.240/2015, Portaria nº

541 do Ministério da Integração Nacional, bem como as instruções internas do

DNOCS (Resolução DC/DNOCS nº 02/2010 e o Manual de Procedimentos de

Material e Patrimônio) e demais instrumentos legais que regem a gestão

patrimonial na Administração Pública.

Locações

O DNOCS possui um imóvel locado de terceiros: a sede da CEST-SE. O valor

total da locação em 2021 foi R$ 118.505,88 (cento e dezoito mil, quinhentos e cinco

e oitenta e oito centavos), de acordo com o processo SEI Nº 59414.000027/2012-

25.

Gestão patrimonial e infraestrutura 

64%

22%

11%
3%

PRINCIPAIS CUSTOS COM SERVIÇOS PREDIAIS

Vigilância e Brigada

Limpeza

Energia elétrica

Manutenção Predial

Principais Desafios:

• Identificar e classificar os imóveis a serem alienados;

• Alienar imóveis não operacionais; e

• Realizar reformas imobiliárias necessárias.
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CONFORMIDADE LEGAL de TIC

Para assegurar a conformidade com o vasto e complexo arcabouço legal de

Tecnologia da Informação (Instruções Normativas SLTI/MP Nº 02/20008, SLTI/MP nº

04/2014, SLTI/MP Nº 05/2017, SGD/ME nº 01/2019, SEGES/ME nº 01/2019 etc.) e

demais normas aplicáveis à Gestão de Tecnologia da Informação, o DNOCS observa

o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou referendadas pelo Governo

Federal e órgãos de controle.

MODELO DE GOVERNANÇA DE TIC

A Portaria nº 46 DG, de 30 de janeiro de 2018, instituiu a denominada

"Política de Governança de Tecnologia da Informação". A referida Política tem como

objetivos específicos:

I – contribuir para a sustentabilidade, o cumprimento da missão e a melhoria dos

resultados institucionais, em benefício da sociedade brasileira;

II – integrar as práticas de governança, gestão e de uso da TI às estratégias e planos

do DNOCS;

III – prover instrumentos de transparência e controle da governança e da gestão de

TI;

IV – estabelecer diretrizes para a gestão de TI, bem como para as atividades

relacionadas ao provimento de serviços e soluções de TI;

V – definir os papéis e as responsabilidades dos atores envolvidos na governança e

gestão de TI no âmbito do DNOCS;

As estruturas organizacionais que integram o Sistema de Governança de TI do

DNOCS:

 Comitê de Governança, Riscos e Controle;

 Comitê de Tecnologia e de Segurança da Informação e Comunicações –
CTS;

 Serviço de Tecnologia da Informação – STI; e

 Serviço de Gestão e Desenvolvimento Institucional – GDI.

O Comitê de Governança, Riscos e Controles, dentro do contexto do

modelo de Governança de TI do DNOCS, tem caráter estratégico e está voltado

para a analisar as propostas de políticas, diretrizes, objetivos de TI, aprovar planos,

alocação de recursos e demandas para provimento centralizado, bem como

acompanhar, periodicamente, a execução dos planos estratégicos e técnicos de TI.

Para obedecer aos princípios e cumprir as diretrizes gerais da política, bem

como contribuir para o alcance dos objetivos e das metas institucionais, são

formulados os seguintes planos, que norteiam os programas, projetos, serviços,

sistemas e operações de TI:
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 Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), de caráter

plurianual, harmonizado com o Plano Estratégico Institucional do

DNOCS e compatível com o Plano Plurianual e a Estratégia de

Governança Digital da Administração Pública Federal;

 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), de caráter

plurianual, harmonizado com o Plano Estratégico de TI;

 Catálogo de Programas e Projetos de TI; e

 Catálogo de Serviços de TI.

MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS EM TIC

As atividades de TIC no DNOCS usam como principal fonte a ação 1M49

– Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e

Comunicações. Para o exercício de 2021, foram previstos R$ 2.374.153,00 (dois

milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais ), como

dotação inicial, utilizados, na maior parte, para os contratos continuados de

suporte à infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações. Deste

montante, foram empenhados R$ 2.308.044,00 (dois milhões, trezentos e oito

mil, quarenta e quatro reais), porém pagos apenas R$ 1.197.281,00 (hum

milhão, cento e noventa e sete mil, duzentos e oitenta e um reais), em função

de aquisições planejadas não terem sido concluídas.

CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES DE RECURSOS DE TIC

Segue abaixo tabela com visão do fim do exercício (31/12/2021):

Contrato - Objeto 

(vigência)
Fornecedor / CNPJ

Valor anual do 

contrato* (R$)

Valor desembolsado 

em 2021** (R$)
Observações

03/2016 - Outsourcing 

de impressão (set/22)

TELECOPY / 

23.561.848/0001-95
150.999,95 150.998,52 -

11/2017 - Serviço de 

Internet (out/22)

TELEBRAS / 

00.336.701/0001-04

00.336.701/0001-04

495.882,36 1.333.938,97

O contrato com a Telebras

teve seu valor reduzido em

out/21 de aprox. R$ 712

mil/ano para aprox. R$ 496

mil/ano. Houve atraso de

pagamento dos serviços de

2020, portanto o valor

desembolsado se refere aos

pagamentos de jan/20 a

set/21 (21 meses), usando

saldo de restos a pagar de

2020.

15/2017 - Suporte à 

infraestrutura de TIC 

(dez/22)

AMAZON

INFORMÁTICA 

/ 00.734.255/0001-88

1.478.231,13 1.214.679,02 -

19/2019 - Manutenção 

dos storages HP (set/22)

HP / 61.797.924/0001-

55
98.530,69 77.913,97 -

08/2021 - Switches 

(jul/22)

PLUGNET / 

02.213.325/0001-88
479.250,00 0,00

Produtos devem ser 

entregues em 2022.

11/2021- Computadores 

(ago/22)

DATEN 

/ 04.602.789/0001-01
497.786,66 0,00

Produtos devem ser 

entregues em 2022.

2020NE800351 - Banco 

de Preços

NP CAPACITACAO E 

SOLUCOES 

TECNOLOGICAS 

/ 07.797.967/0001-95

8.700,00 7.877,85 -

2021NE000147 - Tokens

CE CERTIFICACAO 

DIGITAL 

/ 27.842.417/0001-58

13.825,00 3.160,00 -

2021NE000329 - Backup 

do Zimbra

F13 

/ 07.480.589/0001-11
16.700,00 0,00

Produtos devem ser 

entregues em 2022.
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Legenda:

*: Se contrato plurianual, valor de 12 meses; se contrato de serviço continuado, valor do último
termo aditivo.

**: Obtido das ordens bancárias, sem considerar retenções.

PLANO ESTRATÉGICO / DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PETIC / 

PDTIC)

Em 2020, foi instituído o PETIC-PDTIC 2020-2022, que, embora não

publicado, norteou as ações do de TIC no DNOCS no ano de 2021.

Em função de diversos fatores externos e internos, a reformulação do

PDTIC em 2021 não foi possível. A execução do PDTIC em 2021 manteve o foco:

 Na Transformação Digital, através da repactuação e execução do Plano

Digital do MDR em 2021;

 No planejamento e gestão das Contratações de TIC.

Metas do PETIC-PDTIC 2020-2022

Foram instituídas 24 metas (25 ações), enquadradas em 8 necessidades

do PEI 2017-2020. Destas metas, 5 foram totalmente concluídas, 8 foram

parcialmente concluídas e 11 não foram executadas.

14%

8%

33%

46%

Execução das Metas do PDTIC 2020-2022

Concluídas em 2020

Concluídas em 2021

Parcialmente concluídas

Não executadas

40%

20%

16%

8%

16%

Categorização das metas do PDTIC 2020-2022

Contratações de TIC

Governança de TIC

Transformação Digital

Adesão a Sistemas
Centralizados

Outros
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Metas do PETIC-PDTIC 2020-2022 concluídas em 2020

As 3 (três) metas concluídas em 2020 se referiam aos trabalhos de

Transformação Digital, segundo metas pactuadas no Plano Digital do MDR em

2020, de transformação dos Serviços Digitais / automação (M4), inserção dos

serviços na plataforma Gov.Br (M8) e migração do portal institucional (M9).

Metas do PETIC-PDTIC 2020-2022 concluídas em 2021

Uma meta de implantação do módulo de peticionamento do SEI,

contribuindo para a aderência a sistemas centralizados. Durante a implantação do

módulo de Peticionamento, uma extensão do SEI instalado no DNOCS, foi

instituída a implantação do Protocolo Digital como meta do PGT para 2021 e ao

mesmo tempo como meta do Plano de Transformação Digital de 2021. O

Protocolo Digital é uma alternativa ao Protocolo Digital com características

aderentes à plataforma Gov.Br e de uso simplificado ao cidadão. Desta forma, com

a conclusão da implantação do Protocolo Digital em dez/21, considera-se

concluída esta meta;

Uma meta de adesão ao barramento do SEI, contribuindo com aumento

na eficiência no trâmite de processos digitais com outras entidades da federação.

A implantação foi bem-sucedida.

Metas do PETIC-PDTIC 2020-2022 parcialmente concluídas

As três metas anualmente recorrentes dos contratos continuados para

contratação/renovação para sustentação da infraestrutura (M18), internet

(M19) e outsourcing de impressão (M20). Considerando cada conclusão anual

como ⅓ de cada meta do PDTIC, as renovações do ano foram realizadas e o

progresso de cada meta foi marcado com 66%;

Duas metas de planejamento de aquisições voltadas à infraestrutura de

TIC, de 6 equipamento (M16) e de 6 softwares (M17). Das aquisições de

equipamentos, 2 estão na etapa de fornecimento. Das aquisições de software,

apenas 1 foi totalmente concluída e 1 está em fornecimento;

Uma meta sobre readequação da Governança de TIC (M3) frente aos

novos normativos de Governança Digital, com progresso de 10% considerando o

planejamento realizado;

Uma meta de ações de sensibilização sobre segurança de TIC (M10),

considerando ações anuais que contribuem com 66% do progresso da meta em

cada ano. Nas ações de reforço da segurança de TIC, as comunicações

informativas marcaram a conclusão da meta planejada para o ano;
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Uma meta sobre a implantação da LGPD (M6). Durante 2021, foram

iniciados os trabalhos de coleta de informações com vistas a gerar as primeiras

recomendações, elaborar os relatórios de primeiros diagnósticos e o Relatório

de Impacto à Proteção de Dados Pessoais - RIPD.

Transformação Digital

O Plano Digital do MDR foi inicialmente planejado para 2020, e

repactuado em 2021. Não foi possível incluir as ações de Transformação Digital

no PDTIC através de reformulação do mesmo em 2021. As seguintes metas

foram pactuadas para o DNOCS em 2021:

Protocolo Digital

Esta solução visa substituir grande parte do recebimento de

documentação física nas unidades de protocolo da Administração Central e

CESTs por uma solução baseada na Plataforma Gov.Br, como que em um Serviço

Digital, trazendo benefícios ao cidadão de facilidade e agilidade e ao DNOCS de

redução na manipulação de arquivos físicos e entrada de arquivos nato digitais

ao SEI, e também como substituição à solução de Peticionamento do SEI, que

estava em implantação. A solução foi implantada em dez/21 e está em uso;
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Adesão de 4 (quatro) Serviços Digitais ao PagTesouro: O PagTesouro

é uma facilidade para pagamentos ao Governo Federal, permitindo ao

cidadão pagar pelos serviços de forma online não só por GRU, mas também

por cartão e PIX. A meta se refere a implantar o PagTesouro a 4 serviços já

desenvolvidos em 2020. A finalização desta implantação está atualmente

planejada para fevereiro/22.

Segurança da informação

No que tange à área de Segurança da Informação, é relevante

relacionar as seguintes estruturas e normas: Política de Segurança da

Informação e Comunicação – POSIC e a Norma Complementar 01.

O Comitê de Tecnologia e de Segurança da Informação e Comunicações –

CTS é órgão colegiado de natureza consultiva e de caráter permanente, com

responsabilidades de cunho executivo, ao qual compete, para efeito do

disposto nesta Política:

I – coordenar a formulação de propostas de políticas, diretrizes, objetivos e

estratégias de TI;

II – coordenar a elaboração dos planos e a definição dos indicadores de

desempenho de TI, bem como a implementação das ações planejadas e a

mensuração dos resultados obtidos;



III – consolidar custos, agregar e propor a alocação dos recursos

orçamentários destinados à TI, bem como alterações que provoquem

impacto significativo sobre a alocação inicial;

IV – analisar, manifestar–se a respeito e encaminhar ao Comitê de

Governança, Riscos e Controle para aprovação e priorização as demandas que

tratem do provimento centralizado e descentralizado de novas soluções de TI

de natureza corporativa, assim como demandas de manutenção com impacto

significativo sobre os planos de TI;

V – submeter periodicamente ao Comitê de Governança, Riscos e Controle,

com as propostas de melhorias e ajustes julgados necessários, informações

consolidadas sobre a situação da governança, da gestão e do uso de TI no

DNOCS, em especial sobre:

a) a execução dos planos e das ações corporativas relativos a TI;

b) a evolução dos indicadores de desempenho de TI;

c) o tratamento de riscos relacionados a TI;

d) a capacidade e a disponibilidade de recursos de TI; e

e) resultados de auditorias de TI a que se submeterem as unidades do DNOCS;

VI – promover a adequada publicidade e transparência das informações a que se

refere o inciso anterior;

VII – fazer a gestão e o monitoramento do Catálogo de Programas e Projetos de TI.
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PRINCIPAIS METAS, DESAFIOS, AÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

• Modernização da infraestrutura do Datacenter do DNOCS com aquisição de sala-

segura capaz de fornecer segurança e disponibilidade para a melhor continuidade e

garantia do negócio da Autarquia;

• Contratação de serviços de hospedagem, armazenamento e segurança em nuvem,

de modo a estruturar mais camada de segurança capaz de disponibilizar os serviços

de TI com a máxima garantia;

• Contratação de service desk para a Administração Central e CESTs;

• Aquisição de firewall para as CESTs;

• Aquisição de licenças de software solicitadas pelas diversas unidades do DNOCS;

• Aquisição de nova central VoIP;

• Readaptação da POSIC ao novo cenário tecnológico;

• Promover a Transformação Digital junto ao NUGOV e às áreas interessadas;

• Prospectar serviços digitais e promover sua implantação;

• Promover renovação de Carta de Serviços ao Cidadão;

• Promover a implantação da LGPD no DNOCS;

• Avaliar o uso das soluções advindas da Transformação Digital;

• Reformulação do PDTIC;

• Reformulação das atribuições do STI e unidades associadas no Regimento Interno;

• Solucionar problema de falta de pessoal e alta demanda de trabalhos de

planejamento de aquisições de soluções de TIC;

• Conscientizar a Alta Administração e usuários das ações promovidas pelo SISP e

órgãos correlatos sobre Transformação Digital, Segurança da Informação.



Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições

Nas aquisições são observados os seguintes critérios de sustentabilidade:

 Solicitação de papel A4 com certificação CERFLOR (Programa Brasileiro de

Certificação Florestal) e FSC (Forrestry Stewardship Council).

 Exigência de Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) para

garantir eficiência energética.

 Critérios de sustentabilidade exigidos nos Termos de Referência (IN SLTI

01/2010).

Ações para redução do consumo de recursos naturais

 Utilização do Sistema SEI – Sistema Eletrônico de Informações.

 Limitação do uso de ar condicionado nas salas sem ocupação, onde a

temperatura foi ajustada aos 24°C, mantendo o ambiente fechado em seu uso.

 Maior parte do papel A4 utilizado na Administração Central é do tipo reciclado.

 Acompanhamento para verificação de necessidade de manutenção hidráulica

visando evitar desperdício.

 Implantação de requisição de material de expediente e permanente de forma

digital (sistema integrado de administração de serviços – SIADS).

Redução e reaproveitamento de resíduos

 Embalagens de materiais de consumo e permanente recebidos destinados

para reciclagem.

 Depósito para descarte de pilhas e baterias.

 Aquisição de canecas de fibra de coco.
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"É recomendável, a bem da accountability, que sejam fornecidas informações acerca do
Setor de Contabilidade da Unidade Prestadora de Contas - UPC em termos de estrutura,
composição, competências, responsáveis etc.¹ TCU

O Serviço de Contabilidade (DA/DRF/CO), responsável pela contabilidade do
DNOCS, tem sua estrutura estabelecida na Portaria n.º 43/2017/DG/GAB, 31 de
janeiro de 2017. Faz parte da Divisão de Recursos Financeiros (DA/DRF) e essa, por
sua vez, da Diretoria Administrativa (DA).

A exemplo do momento por que passa toda a organização, a DA/DRF/CO
também teve sua força trabalho bastante reduzida ao longo dos anos, por
aposentadorias, pedidos de vacâncias e redistribuições, sem, contudo, haver a devida
recomposição, contando atualmente com apenas 5 servidores, sendo 1 economista, 1
administradora e 3 contadores.

O setor é subdivido em duas seções, sendo uma dedicada à análise das
prestações de contas (DA/DRF/CO-PC) e a outra atuando como Setorial de
Contabilidade do DNOCS (DA/DRF/CO-CC), nos termos da Macrofunção-STN 020315:

“Os órgãos/unidades Setoriais de Contabilidade são as unidades de gestão interna dos
Ministérios, da Advocacia-Geral da União, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do
Ministério Público da União e da Defensoria Pública, responsáveis pelo acompanhamento
contábil no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI de
determinadas unidades gestoras executoras ou órgãos sob sua supervisão, podendo ser
caracterizados nas seguintes formas:

- Setorial Contábil de Órgão: é a Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento
da execução contábil de determinado órgão, compreendendo as Unidades Gestoras a
este pertencentes, e pelo registro da respectiva conformidade contábil”

____________________________

¹Guia para elaboração do Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado

² http://www.tesouro.fazenda.gov.br/web/stn/quem-e-quem

A reduzida equipe de trabalho, além de se dividir entre as atividades
inerentes às seções, como análise das prestações de contas das transferências
voluntárias repassadas pelo DNOCS, também comporta a Comissão de Tomadas de
Contas Especiais – TCE e é responsável pelo cadastro de acessos a diversos sistemas
de governo.

Faz-se oportuno destacar texto da supracitada norma ao se referir ao
conformista:

“O conformista contábil, em observância ao princípio da segregação de função, não poderá,
concomitantemente, exercer quaisquer funções conflitantes com sua atividade de realizar a
conformidade contábil, tais como: autorizar, aprovar e executar registros de gestão ou
ainda efetuar a conformidade de registro de gestão.”

O mandamento visa salvaguardar as atribuições legais da Setorial de
Contabilidade como órgão de transparência e accountability, de encargos estranhos
às atividades contábeis que porventura possam lhe ser atribuídos:

“Os servidores da Unidade Gestora ocupantes do cargo de Contador, de Técnico em
Contabilidade ou de cargo equivalente com atribuições contábeis devem estar envolvidos
com as atividades contábeis da sua unidade de lotação para fins da conformidade contábil,
sendo esses profissionais subordinados tecnicamente à Seccional ou Setorial de
Contabilidade e credenciados no SIAFI para este fim.”

Quanto à estrutura técnica disponível, o DNOCS executa o Orçamento Fiscal
e da Seguridade Social - OFSS, adota a Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
CASP e se utiliza do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI, participa do macroprocesso contábil da União contando com a
estrutura normativa e suporte operacional da Coordenação-Geral de Contabilidade
da União (CCONT)² da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, que atua como órgão
central de contabilidade e da CCONT do Ministério do Desenvolvimento Regional –
MDR, do qual o DNOCS é vinculada, que atua como Órgão Setorial de Contabilidade.
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O escopo normativo de suporte às atividades de contabilidade é formada
por uma gama diversificada de textos legais e técnicos, desde a própria
Constituição Federal CF, passando pela Lei 4.320/64 (Direito Financeiro), decretos
como o Decreto 93.872/86, resoluções como as Normas Brasileiras de
Contabilidade – NBCs do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, o Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP da STN, Manual do SIAFI
(Macrofunções) até normas internas como o Manual de Execução Orçamentária e
Financeira – MEOF disponível no sítio do DNOCS na Internet³.

Há normas técnicas específicas como a Macrofunção 021121, que trata de
Suprimentos de Fundos, o Manual Simplificado de Ordens Bancárias, que detalha o
funcionamento das ordens bancárias.

No campo da matéria orçamentária, há o Manual Técnico do Orçamento –
MTO, da Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF, de edição e atualização anual e
a Portaria Interministerial SOF/STN n.º 163/2001, que discrimina a classificação
orçamentária por naturezas de receitas e despesas.

Quanto aos controles para garantir a regularidade, completude,
abrangência e observação das normas, há diversos processos que são relacionados
à integridade da informação contábil. Cada profissional com prerrogativa de fazer
registros no sistema é passível de uma conferência mensal, denominada de
Conformidade de Operadores, disciplinada na Macrofunção 020316, que integra o
processo de gerenciamento de acesso e segurança do sistema e tem por objetivo a
confirmação ou desativação de usuários. Ou seja, mensalmente os operadores
passam por uma verificação da manutenção ou não de suas prerrogativas de
acesso. Esses profissionais são capacitados a também verificar a integridade dos
registros. Eles fazem o controle de primeira linha, zelando pela corretude das
informações.

Existe também outro processo de conformidade denominado de
conformidade de registro de gestão, em que um servidor por UG, formalmente
designado, observando a segregação de funções, atesta a conformidade dos
registros do SIAFI com os documentos de suporte desses registros. Esse
procedimento é diário e normatizado através da Macrofunção 020314 e é um
controle de segunda linha, verificando a integridade dos dados.

Há ainda o registro da conformidade contábil, realizada pela DA/DRF/CO
com observância dos procedimentos descritos no Manual SIAFI, Macrofunção
020315. Esse é um processo que tem como objetivo principal as Demonstrações
Contábeis e as Notas Explicativas, relatórios elaborados a partir das informações
do SIAFI.

Adicionalmente há ainda as ações de auditoria interna, que quando são
realizadas, resultam em um conjunto de recomendações que, atendidas, trazem
maior confiabilidade às informações contábeis. É o controle de terceira linha.

Sendo assim, as Demonstrações Contábeis do DNOCS de 2021
comportam razoável conformidade e estão parcialmente harmonizadas com as
Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC TSP4 e com os demais documentos
normativos.

O Relatório Financeiro para Fins Gerais do DNOCS é composto das
seguintes demonstrações:
• Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e passivos do DNOCS, bem como, o
Patrimônio Líquido.
• Balanço Orçamentário – traz a informação do orçamento aprovado em
confronto com sua execução, ou seja, a receita

³ https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
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prevista versus a arrecadada e a despesa autorizada versus a executada.
• Balanço Financeiro e a Demonstração dos Fluxos de Caixa – visam demonstrar o
fluxo financeiro do DNOCS no período, ou seja, as entradas de recursos em
confronto com as saídas
• Demonstração das Variações Patrimoniais – neste demonstrativo é apurado o
resultado patrimonial do período, fruto do confronto das variações patrimoniais
aumentativas (receitas) com as variações patrimoniais diminutivas (despesas)
• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – divulga as variações do
patrimônio líquido, bem como sua evolução no período
• Notas Explicativas – contêm informações complementares àquelas
apresentadas no Balanço Patrimonial, no Balanço Orçamentário, no Balanço
Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa, na Demonstração das Variações
Patrimoniais e na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

As políticas contábeis significativas são os princípios, as bases de
mensuração, as convenções, as regras e as práticas específicas aplicadas na
elaboração e na apresentação das demonstrações contábeis, como estimativas,
regimes e registros.

O regime de reconhecimento das variações patrimoniais aumentativas e
diminutivas, assim como em qualquer entidade contábil é o da competência, ou
seja, os efeitos das transações e outros eventos sobre o patrimônio são
reconhecidos quando ocorrem, independentemente de recebimentos e
pagamentos. É importante ressaltar que enquanto a contabilidade pública adota
o regime de competência, a contabilidade orçamentária adota o regime misto,
caracterizado pelo reconhecimento da despesa logo no momento do empenho
e o reconhecimento das receitas, apenas quando ocorre o efetivo recolhimento
do recurso à conta única da União:

“Art. 35 da Lei 4.320/64 “. Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nele arrecadadas;
II - as despesas nele legalmente empenhadas.”
O Balanço Orçamentário considera a lógica do regime misto.
A mensuração e a avaliação das disponibilidades pelo valor original.
Para a avaliação dos itens de Almoxarifado adota-se o preço médio ponderado das
compras, conforme preceitua a Lei n.º 4.320/64.

As provisões são constituídas com base em estimativas conhecidas. Os
estoques são mensurados e avaliados com base no valor de aquisição, no custo
de produção ou de construção. Caso o valor de aquisição, de produção ou de
construção seja superior ao valor de mercado, adota-se o valor de mercado.

O ativo imobilizado também é mensurado e avaliado com base no valor
de aquisição, produção ou construção. Quando o bem móvel tem vida útil
econômica limitada, fica sujeito à depreciação mensal nos termos da
Macrofunção – STN n.º 020330, que orienta todos os procedimentos, inclusive
estima a vida útil dos ativos de acordo com a classificação do Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público – PCASP.

A metodologia do cálculo da depreciação é o método das quotas
constantes e as taxas utilizadas são aquelas decorrentes dessa metodologia,
conforme fórmula a seguir.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖á𝑣𝑒𝑙𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒=(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜𝑏𝑒𝑚−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)

𝑣𝑖𝑑𝑎ú𝑡𝑖𝑙

Periodicamente são realizadas reavaliações, embora o número
insuficiente de servidores para compor as comissões de pessoal técnico
especializado e os recursos financeiros e orçamentários reduzidos para
contratação de soluções de mercado, causem dificuldades.
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Os ativos intangíveis são mensurados pelo custo de aquisição.

Os registros dos atos e fatos administrativos, como já mencionado, são
realizados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI, disponível a todos os órgãos que participam do Orçamento
Fiscal.

Quanto solução interna de TI, o DNOCS conta com um sistema
informatizado denominado APOENA, que coleta dados sobre a atuação da
organização e os utiliza na geração de informações que fundamentam
registros contábeis tais como depreciações mensais e a elaboração de
relatórios como o RMA – Relatórios de movimentações de Almoxarifado e
RMB – Relatórios de movimentações de bens móveis e imóveis.

Em 2021, o órgão iniciou a implantação do Sistema Integrado de
Administração de Serviços – SIADS. É um sistema desenvolvido pelo SERPRO e
quando estiver plenamente implantado deverá gerar grande impacto em
termos de controle e garantia da confiabilidade, regularidade, completude e
abrangência dos lançamentos e procedimentos contábeis relacionados à
gestão de bens móveis, almoxarifado e frota de veículos.

Gradualmente as unidades estaduais têm substituído o uso do
APOENA pelo SIADS na geração do RMA e RMB, bem como, no controle dos
bens móveis, materiais e Inventário.

Além do APOENA, SIADS e do SIAFI, a instituição utiliza os outros
sistemas estruturantes do Governo Federal: SIAPE, SIORG, SPIUNET,
COMPRASNET CONTRATOS, SIASG, CIPI etc.

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 e anos anteriores
podem ser encontradas no portal da autarquia na Internet, na opção
“Transparência e Prestação de Contas”. Demonstrações Contábeis, Notas
Explicativas e Declaração do Contador estão no link para Prestação de Contas, em
atenção à IN nº 84/2020.

https://www.gov.br/dnocs/pt-br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas
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