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O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE ÁGUAS-ANA, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 95, inciso XVII, do Regimento Interno aprovado pela Resolução 

nº 2020, de 15 de dezembro de 2014, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA, em sua 

601ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de fevereiro de 2016, considerando o disposto no art. 7º, 

da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, no artigo 11 a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 e com 

base nos elementos constantes do processo nº 02501.002128/2014-04, resolveu: 

Art. 1º Instituir Comissão de Avaliação do Termo de Parceria nº 001/2015/ANA, 

de 1º de julho de 2015-CAvTP, celebrado entre a Agência Nacional de Águas – ANA e a Agência 

de Desenvolvimento Sustentável do Seridó - ADESE. 

Art.  2º Incube à CAvTP: 

I - avaliar os resultados alcançados pela ADESE, em face das metas e indicadores 

de desempenho acordados no Termo de Parceria; 

II – elaborar e encaminhar à Diretoria Colegiada da ANA e ao Comitê de Bacia 

Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu – CBH Piancó-Piranhas-Açu, relatório conclusivo sobre 

cada avaliação efetuada, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados 

alcançados; e 

III – recomendar, acompanhadas das devidas justificativas, alterações no Termo de 

Parceria. 

Parágrafo único. O relatório anual de avaliação de que trata o inciso II desse artigo 

deverá ser fundamentado e conter, no mínimo: 

I – análise comparativa específica das metas propostas com os resultados 

alcançados; 

II – análise das justificativas apresentadas pela ADESE, quando for o caso; 

III – recomendações relativas aos resultados avaliados, indicadores e metas; e 

IV – parecer conclusivo quanto ao cumprimento do programa de trabalho do Termo 

de Parceria. 

Art. 3º A CAvTP será composta por servidores das seguintes instituições: 

I – da ANA: dois da Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SAS; 

II – um da ADESE; e  

III – um do CBH Piancó-Piranhas-Açu. 

§ 1º A coordenação e a coordenação substituta da CAvTP serão exercidas pelos 

representantes da ANA. 
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§ 2º Os integrantes da CAvTP serão indicados pelos titulares das instituições que a 

constituem. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

(assinado eletronicamente) 

VICENTE ANDREU 
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