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1. INTRODUÇÃO 
As organizações públicas são criadas para atender a necessidades da sociedade 

prioritariamente em setores onde a iniciativa privada tem pouco interesse. Para que a 

missão, visão e valores possam ser materializados em iniciativas e ações idealizadas, 

deverão ser definidos os planos empresariais com foco em estratégias de longo prazo – o 

Plano Estratégico Institucionais – PEI e os planos que desdobram a estratégia no nível 

tático e operacional – o Plano Anual de Negócios e os Planos Operativos Setoriais. Neste 

sentido, a elaboração de um Plano Anual de Negócios tem como objetivo principal 

fornecer direcionamento comum para atingir a missão do órgão, garantindo alinhamento e 

oferecendo meios para medição do sucesso da estratégia de modo focado, visando o 

alcance dos objetivos institucionais e a maximização dos resultados. O Plano Anual de 

Negócios - PAN realiza importante missão conectando a estratégia de longo prazo com o 

planejamento tático e com os planos operativos setoriais. Diante das rápidas e constantes 

mudanças vivenciadas por cenários empresárias, a preocupação com as ações a serem 

executadas em exercícios fiscais tornou-se fundamental para demonstrar as vantagens e 

melhorias que o órgão público está trazendo para a sociedade naquele ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a execução de suas ações, a Codevasf atua de forma a convergir com a diretriz central 

do Governo, centrada no binômio “combate à desigualdade social e eliminação da pobreza 

Fig. 01 - Relacionamento entre os diferentes níveis de planejamento   
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extrema”, por meio da implementação de instrumentos apropriados que remetem ao 

desenvolvimento socioeconômico das regiões mais pobres do País, em especial a 

semiárida. Para que esta atuação seja eficaz, eficiente e efetiva, há necessidade de 

modernizar a Empresa com instrumentos, técnicas e ferramentas de gestão e governança, 

que tornem efetivos os resultados dos processos de trabalho. Diante disso, a Codevasf 

apresenta o seu Plano Anual de Negócios (PAN) para o exercício de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PAN 2017 é um instrumento de planejamento baseado em ações 

(empreendimentos/projetos) que serão executados no ano de 2017, com metas definidas a 

serem cumpridas, a partir da vinculação destas com o mapa estratégico, elaborado no 

Planejamento Estratégico Institucional – PEI, (Perspectivas, Temas, Objetivos Estratégicos 

e Iniciativas) e considerando os valores orçamentários construídos quando da elaboração 

do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA. 

Para este Plano foram priorizadas as ações que:  

• Constam no PLOA; 

• Demandam maior esforço da organização;  

• São exigidas para a manutenção do atendimento às demandas apresentadas pela 

sociedade, na região em que atua;  

• Contribuam para o alcance dos resultados pretendidos; 

• Atendam a diretrizes estabelecidas pelo ministério gestor.  

A institucionalização do PAN 2017, trará à empresa, dentre outras vantagens, as seguintes: 

Fig. 02 – Dinâmica entre os diferentes níveis de planejamento   
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• Definição de rumos e metas para o exercício gerando estabilidade e continuidade 

institucional;  

• Aproveitamento de oportunidades e minimização de riscos;  

• Alinhamento entre nível estratégico e operacional;  

• Definição de critérios para a alocação de recursos e distribuição da força tarefa;  

• Continuidade de ações estratégicas;  

• Alinhamento da estrutura orgânica com os processos de trabalho; 

• Revisão dos instrumentos normativos de suporte às operações; 

• Emprego de melhores práticas de mercado em suas operações de negócio;  

• Cumprimento das recomendações requeridas pelos órgãos de controle e 

determinações da CGPAR e da lei 13.303/2016.  

 

METODOLOGIA 

Objetivando materializar a execução do PEI, a Gerência de Planejamento e Estudos 

Estratégicos da Área de Gestão Estratégica, com a colaboração das Áreas da Empresa e de 

sua Presidência, elaborou o Plano Anual de Negócios – PAN 2017 com base no 

levantamento das ações descritas no Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA de 2017 e 

de outros projetos considerados prioritários para o alcance da missão institucional. 

A partir deste levantamento foram solicitadas às 5 (cinco) áreas da Empresa e à sua 

Presidência validação das ações objeto de execução no exercício de 2017. 

Foi elaborada uma tabela com todas as informações agregadas, contendo as premissas do 

mapa estratégico (perspectivas, temas, objetivos estratégicos e inciativas) vinculadas as 

ações (empreendimentos/projetos) propostas pelas áreas, com a definição do produto que 

seria entregue, bem como a meta de execução e ação orçamentária de suporte na visão do 

PLOA 2017. 

Diferentes visões foram então produzidas segundo cada uma das inciativas preconizadas 

no Planejamento Estratégico Institucional contendo as informações necessárias à 

elaboração dos Planos Operativos Setoriais por cada área da Empresa. 
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2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 

0022 - Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais 

Cumprimento de sentenças judiciais - Pagamento de despesas decorrentes do cumprimento 

de decisões judiciais, devidas por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 

 

20NC - Operação e Manutenção de Unidades de Produção para Apoio aos Arranjos 

produtivos Locais – APLs 

Operação, manutenção e recuperação das unidades de produção para apoio aos Arranjos 

Produtivos Locais, englobando atividades de prestação de assistência técnica e capacitação, 

bem como o atendimento de despesas com ITR, condicionantes ambientais e regularização 

fundiária. Visa disponibilizar aos pequenos produtores do vale do rio São Francisco, 

Parnaíba, Itapecuru e Mearim, animais e material genético de bovinos, caprinos e ovinos, a 

fim de proporcionar condições para melhorar as características produtivas dos rebanhos, 

bem como capacitar os produtores em técnicas gerais de manejo e utilização dos recursos 

ambientais de forma sustentável. Assim, objetiva-se o aumento da rentabilidade da pequena 

propriedade rural da região. 

 

20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial 

Gestão integrada das ações do Ministério, relativas ao desenvolvimento regional, por meio 

do desenvolvimento institucional, treinamentos e capacitações, elaboração de planos, 

programas e estudos, acompanhamento, monitoramento, avaliação de instrumentos e 

mecanismos de desenvolvimento regional e manutenção do Sistema Nacional de 

Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. 

 

214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas 

Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas 

múltiplas escalas, por meio da resolução de gargalos nos processos produtivos em todas as 

instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção 

mercadológica, perfazendo assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua 

dinamização, inclusive com implantação de estruturas físicas para produção, 

beneficiamento, comercialização e de apoio logístico além de aquisição de equipamentos 

materiais e insumos, bem como a promoção de capacitações, intercâmbio de produtores, 

eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismos como 

opção de organização social e produtiva. Atua-se principalmente, nas Rotas de Integração 
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Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Locais - APLs e apresentam 

simultaneamente uma dimensão territorial e setorial em sua concepção: o recorte territorial 

define o espaço comum a ser trabalhado e o modelo de governança adotado, enquanto o 

recorte setorial sinaliza o conteúdo das ações a serem definidas e trabalhadas de modo 

integrado e cooperativo. 

 

4786 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã) 

Capacitação para inserção no mercado trabalho e organização cooperativa, fornecimento de 

estágios e o fomento ao primeiro emprego, proporcionando aos jovens da área de atuação da 

Codevasf inclusão social, produtiva e geração de emprego e renda. 

 

2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura 

Funcionamento das estações e centros de pesquisa em aquicultura, que inclui a aquisição de 

material permanente e de consumo, a realização de obras e instalações, o pagamento de 

obrigações tributárias e a contratação de serviços. As unidades custeadas por essa ação têm 

por objetivo promover a sustentabilidade da pesca e desenvolvimento da aquicultura por 

meio da produção de alevinos de espécies de importância econômica e ecológica para 

peixamentos de rios, lagoas, reservatórios e açudes, e para o incremento da produção do 

pescado por aquicultores, apoio a ações voltadas para a estruturação de arranjos produtivos 

locais (APLs) de aquicultura, desenvolvimento de pacotes tecnológicos para cultivo de 

peixes em viveiros, tanquesrede e canais de irrigação, capacitação de técnicos, produtores, 

pescadores artesanais e estudantes em técnicas de manejo e criação de peixes, 

associativismo e gestão de empreendimentos aquícolas, prestação de assistência técnica, e 

realização e publicação de pesquisas em aquicultura, limnologia e biologia pesqueira, entre 

outros assuntos correlatos. 

 

212M - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Rios, Grandes Reservatórios 

e Canais de Perímetros de Irrigação 

Capacitação de pequenos e médios produtores/irrigantes e pescadores artesanais em técnicas 

de criação de peixes em tanques-rede em rios, açudes, grandes reservatórios e canais de 

perímetros de irrigação e em viveiros escavados. Implantação e manutenção de módulos 

coletivos, compostos por tanques-rede, telas, delimitadoras de seções de canal (no caso de 

perímetros irrigados), acessórios, ração, kits de monitoramento da qualidade da água; 

destinados à capacitação de aqüicultores, pescadores artesanais e pequenos e médios 
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produtores/irrigantes de perímetros de irrigação com acompanhamento, prestação de 

assistência técnica e manutenção dos tanques-rede e viveiros até a concessão de uso para a 

gestão pelos beneficiários. Dessa forma, a ação visa oferecer alternativa de trabalho a 

pequenos e médios produtores/irrigantes e a pescadores artesanais, inserindo-os na cadeia 

produtiva da aquicultura; revitalizar a pesca profissional a partir da diminuição do esforço de 

pesca sobre os estoques pesqueiros naturais, com possibilidade de recuperação de espécies 

de peixes em processo de extinção; e aumentar a produção de pescado. 

 

10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento 

Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do 

Mearim 

Elaboração de estudos e projetos, aquisição de equipamentos e implantação, ampliação ou 

melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitários, envolvendo as atividades 

de coleta, elevação, tratamento, destino final dos efluentes, microdrenagem (quando 

necessária à manutenção da integridade do sistema) e ligações domiciliares e pré-operação 

dos sistemas. Esse projeto objetiva proporcionar à população acesso aos serviços de coleta e 

tratamento de esgotos sanitários, visando seu bem-estar, a melhoria da saúde, o 

desenvolvimento econômico e a preservação da qualidade dos corpos de água. 

 

116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas 

Elaboração de estudos e projetos, implantação e pré-operação de sistemas de abastecimento 

de água simplificados para as comunidades rurais difusas, em situação de vulnerabilidade, 

localizadas ao longo do Rio São Francisco, cuja distância da margem não ultrapasse 15 km. 

Esse projeto objetiva dotar os domicílios com abastecimento público de água adequado, 

visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos. 

 

141J - Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários 

Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim 

Implantação de sistemas de coleta de esgotos domésticos das residências de baixa renda para 

serem lançados nos sistemas comunitário (infraestrutura hidráulica) de condução (redes 

coletoras, condução e estações elevatórias), tratamento (estações de tratamento) e 

lançamento do efluente (emissários) em corpo receptor, na Classe 2 (CONAMA- 357) e/ou 

no nível de tratamento comportável à sua (corpo receptor) capacidade de diluição 

estabelecida. O sistema será composto por: a) ligações intradomiciliares, infraestrutura 
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hidráulica ligando o ambiente sanitário do domicilio a rede de coleta uso comum da rua; e b) 

Módulos Sanitários Domiciliares (MDS) – infraestruturas necessárias básicas ao processo de 

coleta interno da residência, que na sua maioria está incompleta e/ou inexiste: chuveiro, 

vaso, sanitário, pia, caixa de gordura, etc. Os tipos de estruturas em função do arranjo do 

imóvel na quadra urbana são: i.) casas germinadas de frente para rua, cuja fossa está no 

fundo quintal (a rede hidráulica da ligação intradomiciliar – RHLID deverá, a partir da rua, 

passar pelo interior da casa, quebrando piso, caso não seja de terra batida, para ser ligada na 

tubulação de efluente da casa para a fossa); ii.) casas no terreno normal, com quintal è 

RHLID é feita pelo lado externo da casa, até a fossa; iii. Os cenários “i” e “ii"" podem 

necessitar a implantação de MDS (então se compõe de RHLID + MDS). A população de 

baixa-renda, identificada Cadastro Único da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, caracterizada como cadastrada 

ou beneficiada pelo Programa Bolsa Família (agosto/2009), não têm condições econômicas 

para arcar com os custos da ligação da residência com a rede coletora comunitária, o que, se 

não realizado, deixa de cumprir as Diretrizes do Plano Decenal de Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica do São Francisco, Linha de Ação Recuperação e Conservação 

Hidroambiental, de conter elementos poluidores dos corpos dágua. O esgoto in natura é um 

dos principais elementos poluidores dos rios São Francisco, do Parnaíba, do Mearim e do 

Itapecuru, juntamente com resíduos sólidos e processos erosivos. O objetivo final é de 

disponibilizar fontes hídricas com qualidade e quantidade para o exercício da prática de 

políticas públicas de gestão de usos múltiplos da água. 

 

15MY - Construção e adequação de sistemas de abastecimento de água em 

comunidades ribeirinhas 

Melhoria da qualidade e da quantidade da água disponibilizada aos municípios ribeirinhos 

nas bacias dos Rios São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim, por intermédio 

da elaboração de projetos e implantação, ampliação ou melhoria de sistemas de 

abastecimento de água, incluindo obras que ampliem o volume captado e/ou tratado e/ou 

distribuído. 

 

15MZ - Construção e adequação de sistemas públicos de esgotamento sanitário em 

comunidades ribeirinhas 

Melhoria da qualidade e quantidade de água das bacias dos rios São Francisco, Parnaíba, 

Itapecuru e Mearim, por intermédio da implantação, ampliação ou melhoria dos sistemas de 
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coleta e tratamento de esgotos sanitários, incluindo obras que ampliem o volume coletado 

e/ou tratado em municípios ribeirinhos das respectivas bacias. 

 

12FT - Implantação do Projeto Público de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha 

no Estado do Piauí 

Implantação de infraestrutura de irrigação de uso comum em 1.000 hectares de Fruticultura 

Irrigada, no município de São João do Piauí – PI, com o intuito de permitir a inclusão direta 

de 200 famílias na atividade da agricultura irrigada. Implantação de Obras Civis, o 

fornecimento e montagem de equipamentos para captação, adução e distribuição de água 

para irrigação, bem como implementação da rede viária e da rede de drenagem, suprimento 

de energia (eletrificação), automação, Supervisão e Gerenciamento de Obras e demais obras 

complementares necessárias. Também poderão ser contempladas as atividades de 

administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, manutenção, 

assistência técnica e capacitação de pequenos produtores para a transferência da gestão. 

 

12OB - Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação 

Transferência da gestão de perímetros públicos de irrigação - PPIs, mediante revitalização 

das infraestruturas de uso comum, assistência técnica a pequenos produtores, capacitação 

dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais, capacitação das 

respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do PPI para atingirem sua 

autogestão administrativa e operacional, regularização fundiária, execução de obras de 

recuperação, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e 

taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras despesas necessárias para o 

atingimento da finalidade da ação, proporcionando, aos produtores condições 

administrativas, técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do 

agronegócio visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, 

a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais. E ainda, para que o PPI 

alcance a plena capacidade econômica, levando à assunção integral do custeio operacional e 

autofinanciamento da gestão e da propriedade das infraestruturas de irrigação de uso comum 

do projeto pelos irrigantes, será realizado estudo para definição das ações necessárias para 

conclusão do processo de transferência da gestão; elaboração do plano de emancipação 

(contemplando diagnóstico, indicadores, metas, cronograma, monitoramento, avaliação e 

revisão periódica); elaboração do plano de transferência da propriedade das infraestruturas 
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de irrigação de uso comum; georreferenciamento das áreas do PPI, modelagem da gestão a 

ser implantada no PPI; ato declaratório de emancipação do PPI por meio de Portaria 

Específica do Ministro da Integração Nacional. 

 

140C - Implantação dos Projetos Públicos de Irrigação do Canal do Sertão Alagoano 

com 13.579 ha no Estado de Alagoas 

Elaboração de estudos, projetos básicos, executivos, anteprojeto e implantação de obras de 

infraestrutura comum para captação de água para Projetos Públicos de Irrigação localizados 

na zona de influência do Canal do Sertão Alagoano. Inicialmente, estão previstos os Projetos 

Públicos de Irrigação Pariconha (1.680 ha irrigáveis), Delmiro Gouveia (884 ha irrigáveis), 

Inhapi (1.015ha irrigáveis) e Tapera/Carneiros (10.000 ha irrigáveis), totalizando uma área 

de 13.579 ha irrigáveis. As etapas a serem executadas compreendem Estudos de Viabilidade 

Técnica, Econômica, Social e Ambiental, Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), 

projetos de engenharia, obras de implantação dos sistemas de captação, distribuição e 

drenagem, aquisição de equipamentos hidromecânicos e demais obras complementares ao 

projeto e de sustentabilidade produtiva, além de implantação dos Projetos Básicos 

Ambientais (PBA), supervisão e gerenciamento das obras, aquisição de terras, administração 

fundiária e condicionantes ambientais. Para os pequenos irrigantes, poderão ser adquiridos 

os sistemas parcelares (on farm). Também poderão ser contempladas as atividades de 

administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, manutenção, 

assistência técnica e capacitação de pequenos produtores para a transferência da gestão. O 

objetivo é contribuir para elevar a produção e a produtividade das safras agrícolas, aumentar 

a oferta de alimentos básicos e fomentar a geração de emprego e renda por meio de Projetos 

Públicos de Irrigação. Com isso, espera-se possibilitar o incremento da área irrigada, 

estimular o desenvolvimento regional e estabelecer uso viável da água aduzida pelo Canal 

do Sertão Alagoano. 

 

140X - Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação 

Regularização dos projetos públicos de irrigação, no que tange ao atendimento às legislações 

ambientais, fundiárias e de recursos hídricos, proporcionando aos produtores as condições 

necessárias para a continuidade da produção e o acesso aos financiamentos bancários, que 

exigem a conformidade ambiental dos respectivos projetos públicos de irrigação para a 

liberação do crédito, condição necessária também para a certificação e comercialização de 

seus produtos. No que diz respeito à regularização ambiental, a maioria dos projetos possui 
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passivos ambientais acumulados ao longo dos anos, que, em alguns casos, vão desde a 

inexistência total de licenças até a falta de cumprimento de condicionantes de licenças 

anteriores (Licença Prévia e Licença de Instalação), descumprimentos ainda mantidos na 

vigência da Licença de Operação. Dentre as condicionantes presentes na maioria das 

licenças de operação obtidas pode-se destacar monitoramento da qualidade da água e do 

solo, programa de gerenciamento de resíduos, especialmente os agrotóxicos, programa de 

recuperação de áreas degradadas, programa de gerenciamento de áreas protegidas, incluindo 

o restabelecimento de APPs, aquisição e/ou complementação de áreas para compor a reserva 

legal dos projetos públicos de irrigação e proteção das áreas de reservas instituídas. Em 

relação à regularização fundiária são necessárias as seguintes providências: promover a 

retomada de lotes improdutivos e executar as atividades relacionadas à ocupação, titulação, 

transferência de titularidade de lotes, controle da aquisição e distribuição da terra, mediação 

de conflitos agrários e reorganização das áreas dos projetos públicos de irrigação; realizar o 

georreferenciamento das áreas irrigáveis, de servidão, da infraestrutura e demais áreas que 

compõe os projetos públicos de irrigação; refinanciar as dívidas de amortização dos lotes; 

criar instrumento normativo de caráter permanente com a definição de descontos e novas 

formas de quitação dos débitos em atraso; concluir os processos de desapropriação de lotes, 

adquirir terras e resolver pendências judiciais. No que se relaciona à regularização de 

recursos hídricos há que se cumprir os termos das outorgas de água dos respectivos projetos 

públicos de irrigação por meio do atendimento das exigências para a manutenção do direito 

de uso da água. 

 

14XU - Estudos e Projetos para Implantação de Projetos Públicos de Irrigação 

Elaboração de diagnósticos, estudos de reconhecimento, técnico-econômicos, de 

previabilidade, de viabilidade e ambientais (EIA´s), planos e projetos básicos e executivos 

para a implantação de empreendimentos hidroagrícolas, visando subsidiar a implantação de 

Projetos Públicos de Irrigação. 

 

1686 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado 

de Alagoas 

Implantação do Projeto Público de Irrigação Marituba, incluindo: conclusão do projeto 

executivo das obras de infraestrutura de irrigação de uso comum, piscicultura e 

bovinocultura, para 3.136 ha; execução de obras civis, fornecimento e montagem de 
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equipamentos para captação, adução e distribuição de água para irrigação, piscicultura e 

bovinocultura, rede viária, rede de drenagem e suprimento de energia; aquisição de terras; e 

elaboração de estudos ambientais, implantação de medidas mitigadoras e atendimento à 

legislação ambiental. Essa ação visa promover o assentamento de 350 pequenos produtores 

em lotes de 5 ha; implantar projeto de agricultura irrigada em 85 glebas de propriedades 

privadas com 24 ha em média; dar condições de exploração agrícola a 134 pequenos 

produtores sem-terra acampados na área da EMBRAPA/APEAL, dividida em lotes de 2,5 

ha, além da implantação de 770 ha de piscicultura e 376 de bovinocultura. 

 

1692 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Salitre com 24.504,90 ha no Estado 

da Bahia 

Implantação de 24.504,90 ha irrigáveis, compreendendo Elaboração de Estudos, Projetos, 

Programas. Elaboração de Estudos e Projetos de: Estudos e Relatórios de Impacto 

Ambiental. Projetos: Anteprojetos de Engenharia; Projetos Básicos; Projetos Executivos. 

Levantamentos e Cadastramentos fundiários, destinados à aquisição de terras. Elaboração e 

implementação de planos e programas ambientais, cumprimento de compensação e 

condicionantes ambientais e pagamento de taxas, impostos, aquisição de terras e 

implantação da infraestrutura básica de uso comum. Implantação de Obras Civis bem como 

o fornecimento e montagem de equipamentos para captação, adução e distribuição de água 

para irrigação, piscicultura e bovinocultura. A implementação da rede viária e da rede de 

drenagem, suprimento de energia (eletrificação), automação. Supervisão e Gerenciamento de 

Obras e demais obras complementares necessárias. 

 

20EY - Administração de Projetos Públicos de Irrigação 

Operação e manutenção de Projetos Públicos de irrigação, para viabilizar a produção dos 

projetos públicos de irrigação de interesse eminentemente social, visando garantir sua gestão 

operacional, bem como a manutenção e a melhoria de suas condições produtivas, por meio 

de apoio à administração, execução de obras para a operação, manutenção e recuperação da 

infraestrutura de irrigação de uso comum, participação nos custos operacionais dos projetos 

públicos de irrigação (energia elétrica), atividades de prestação de assistência técnica e 

atividades de organização de produtores, regularização fundiária, despesas de fiscalização de 

contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, atendimento das condicionantes 

ambientais, capacitação de técnicos e agricultores, recuperação das estruturas já 

implementadas dos Projetos Públicos de Irrigação (reservatórios, canais, adutoras, sistemas 
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de bombeamento, diques, estradas, etc) e implantação de novos sistemas que garantam a 

otimização e atualização do empreendimento (tais como novos sistemas de captação, 

drenagem, etc), gerando acréscimo na produtividade e qualidade das culturas. 

 

20WP - Reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação 

Reabilitação de Projetos Públicos de irrigação de interesse eminentemente social, por meio 

da execução de obras de recuperação da infraestrutura de irrigação de uso comum 

(reservatórios, canais, adutoras, sistemas de bombeamento, diques, estradas etc.) e sua 

modernização (implantação de novos sistemas que garantam a otimização e atualização dos 

empreendimentos), do apoio à administração, operação , manutenção, assistência técnica e 

organização dos produtores, da participação nos custos operacionais (energia elétrica), nas 

despesas com fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, para 

viabilizar a produção, garantir sua gestão operacional, bem como a manutenção e a melhoria 

de suas condições produtivas, de forma a assegurar condições administrativas, técnicas e 

econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, a 

sustentabilidade socioeconômica dos seus produtores e das populações das áreas de 

influência dos Projetos Públicos de irrigação e drenagem, a fixação do homem no campo, a 

sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução da pobreza. 

 

5260 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 7.811,91 ha no Estado 

de Pernambuco 

Implantação de 7.811,90 ha irrigáveis, compreendendo Elaboração de Estudos, Projetos, 

Programas. Elaboração de Estudos e Projetos de: Estudos e Relatórios de Impacto 

Ambiental. Projetos: Anteprojetos de Engenharia; Projetos Básicos; Projetos Executivos. 

Levantamentos e Cadastramentos fundiários, destinados à aquisição de terras. Elaboração e 

implementação de planos e programas ambientais, cumprimento de compensação e 

condicionantes ambientais e pagamento de taxas, impostos, aquisição de terras e 

implantação da infraestrutura básica de uso comum. Implantação de Obras Civis bem como 

o fornecimento e montagem de equipamentos para captação, adução e distribuição de água 

para irrigação, piscicultura e bovinocultura. A implementação da rede viária e da rede de 

drenagem, suprimento de energia (eletrificação), automação. Supervisão e Gerenciamento de 

Obras e demais obras complementares necessárias. 
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5314 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixio de Irecê com 16.615 ha no 

Estado da Bahia 

Implantação de 16.615 ha irrigáveis, compreendendo Elaboração de Estudos, Projetos, 

Programas. Elaboração de Estudos e Projetos de: Estudos e Relatórios de Impacto 

Ambiental. Projetos: Anteprojetos de Engenharia; Projetos Básicos; Projetos Executivos. 

Levantamentos e Cadastramentos fundiários, destinados à aquisição de terras. Elaboração e 

implementação de planos e programas ambientais, cumprimento de compensação e 

condicionantes ambientais e pagamento de taxas, impostos, aquisição de terras e 

implantação da infraestrutura básica de uso comum. Implantação de Obras Civis bem como 

o fornecimento e montagem de equipamentos para captação, adução e distribuição de água 

para irrigação, piscicultura e bovinocultura. A implementação da rede viária e da rede de 

drenagem, suprimento de energia (eletrificação), automação. Supervisão e Gerenciamento de 

Obras e demais obras complementares necessárias. 

 

5322 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Jaíba com 21.934 ha no Estado de 

Minas Gerais 

Implantação de 21.934 ha, compreendendo estudos e projetos, aquisição de terras e 

implantação da infraestrutura básica de uso comum. Inclui ainda administração fundiária, 

organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência 

técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial. A ação visa 

proporcionar aos produtores condições administrativas-técnicas e econômicas para 

contribuir com o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando fixação 

do homem ao campo e sua inclusão no processo produtivo, geração de emprego e renda e 

redução de custos operacionais; promoção do desenvolvimento socioeconômico regional, 

com o consequente resgate da cidadania, consolidando o empreendimento para a 

transferência da gestão aos produtores. Contempla ainda a reabilitação e a modernização de 

componentes importantes da infraestrutura de irrigação de uso comum, visando alcançar as 

condições necessárias para a transferência da gestão à organização dos usuários. 

 

5330 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Bebedouro com 2.418 

ha no Estado de Pernambuco 

Transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Bebedouro com 2.418 ha no Estado 

de Pernambuco, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, 

capacitação dos agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, 
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capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto 

público de irrigação para atingirem sua autogestão administrativa e operacional, 

regularização fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao 

perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de 

infraestrutura de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e 

pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras 

atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é 

transferir a gestão do Projeto Público de irrigação aos seus produtores, proporcionando a 

eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura 

irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no 

processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais. 

 

5348 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Mirorós 

Transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Mirorós com 2.160 ha no Estado da 

Bahia, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos 

agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, capacitação das 

respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto público de 

irrigação para atingirem sua autogestão administrativa e operacional, regularização 

fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito 

funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de infraestrutura 

de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de 

impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias 

para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é transferir a gestão do 

Projeto Público de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições 

administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do 

agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, 

a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais. 

 

5354 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Nilo Coelho 

Transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Nilo Coelho com 18.563 ha no 

Estado de Pernambuco, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, 

capacitação dos agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, 

capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto 
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público de irrigação para atingirem sua autogestão administrativa e operacional, 

regularização fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao 

perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de 

infraestrutura de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e 

pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras 

atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é 

transferir a gestão do Projeto Público de irrigação aos seus produtores, proporcionando a 

eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura 

irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no 

processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais. 

 

5368 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Formoso com 11.751 

ha no Estado da Bahia 

Transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Formoso com 11.751 ha no Estado 

da Bahia, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos 

agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, capacitação das 

respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto público de 

irrigação para atingirem sua autogestão administrativa e operacional, regularização 

fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito 

funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de infraestrutura 

de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de 

impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias 

para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é transferir a gestão do 

Projeto Público de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições 

administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do 

agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, 

a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais. 

 

5370 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Gorutuba com 4.735 

ha no Estado de Minas Gerais 

Transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Gorutuba com 4.735 ha no Estado 

de Minas Gerais, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, 

capacitação dos agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, 

capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto 
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público de irrigação para atingirem sua autogestão administrativa e operacional, 

regularização fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao 

perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de 

infraestrutura de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e 

pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras 

atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é 

transferir a gestão do Projeto Público de irrigação aos seus produtores, proporcionando a 

eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura 

irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no 

processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais. 

 

5378 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Curaçá com 4.204 ha 

no Estado da Bahia 

Transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Curaçá com 4.204 ha no Estado da 

Bahia, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos 

agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, capacitação das 

respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto público de 

irrigação para atingirem sua autogestão administrativa e operacional, regularização 

fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito 

funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de infraestrutura 

de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de 

impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias 

para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é transferir a gestão do 

Projeto Público de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições 

administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do 

agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, 

a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais. 

 

5442 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Maniçoba com 4.161 

ha no Estado da Bahia 

Transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Maniçoba com 4.161 ha no Estado 

da Bahia, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos 

agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, capacitação das 

respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto público de 
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irrigação para atingirem sua autogestão administrativa e operacional, regularização 

fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito 

funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de infraestrutura 

de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de 

impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias 

para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é transferir a gestão do 

Projeto Público de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições 

administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do 

agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, 

a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais. 

 

6566 - Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 

Elaboração de estudos visando avaliar a viabilidade técnica, ambiental e socioeconômica de 

projetos públicos de irrigação em operação; estudos para reabilitação, recuperação e/ou 

modernização do sistema de irrigação de projetos públicos de irrigação; estudos para 

reconversão de atividades de projetos públicos de irrigação e preparação de estudos sobre 

potenciais mercadológicos buscando o desenvolvimento da agricultura irrigada. Inclui, 

ainda, estudos para definição de modelos de gestão adequados; elaboração de planos de 

emancipação (contemplando diagnóstico, conformidade ambiental, situação fundiária, 

indicadores, metas, cronograma, monitoramento, avaliação e revisão periódica) e de plano 

de transferência da propriedade das infraestruturas de irrigação de uso comum. 

 

10GM - Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica 

Elaboração de diagnósticos, estudos de reconhecimento, técnico-econômicos, de pré-

viabilidade, de viabilidade e ambientais (EIA´s), planos e projetos básicos para serem 

utilizados como subsídios na confecção de projetos de obras de infraestruturas hídricas de 

responsabilidade do Ministério da Integração Nacional, visando ampliar a oferta de água e a 

segurança hídrica para abastecimento humano. 

 

10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do 

São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim 

Realização de obras de recuperação e controle de processos erosivos, em áreas de 

preservação permanente (margens de rios, nascentes, topo de morros, entres outras), áreas de 

recarga e outras áreas com degradação do solo que contribuem para o assoreamento e/ou 
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degradação de corpos d’água, utilizando geotecnologias modernas, com o uso de técnicas de 

conservação de água, solo e recursos florestais, adoção de práticas de gestão hídrica que 

favoreçam a infiltração da água no solo e com a diminuição do escoamento superficial e 

recuperação de áreas degradadas. Visa, também, à realização de estudos e projetos 

subsidiários que apoiem estados e municípios na identificação, mapeamento e recuperação 

de áreas sob processos erosivos; e na difusão de tecnologias de gestão manejo e conservação 

do solo, que possibilitem sensibilizar e mobilizar as populações dessas bacias para adoção 

de sistemas de produção sustentáveis. 

 

12G5 - Implantação do Sistema Adutor de Guanambi no Estado da Bahia 

Execução das obras civis e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para 

implantação do sistema adutor de 165km na região de Guanambi, visando reforçar o 

abastecimento de água dos municípios atendidos. Com isso, a ação será implementada com a 

finalidade de construir adutora no São Francisco para abastecer as populações de Caetité 

(localidades: Brejinho das Ametistas, Velha Rita, Tanque do Caldeirão, Capoeira de Dentro, 

Rio Grande, Vargem , Lagoa de Fora, Fazenda), Guanambi (localidade: Morrinhos), Rio do 

Antônio (localidade: Ibitira - não atende a sede do município) e Lagoa Real, Lagoa de 

Dentro, Maniaçu e importantes distritos destes municípios situados no sudoeste baiano. 

 

13RU - Projeto para Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios 

Paraguaçú, Salitre, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e 

Vaza-Barris (Eixo Sul) - na Região Nordeste 

Elaboração de estudos e projetos para integração da Bacia do Rio São Francisco com as 

bacias dos Rios Paraguaçu, Salitre, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururé, Tourão-Porções, 

Itapicuru e Vaza-Barris, situados nos Estados da Bahia e Sergipe, para a execução de obras 

visando aumentar a oferta hídrica per capita em médio prazo para o consumo humano, 

atividades agrícolas e industriais, viabilizando maior igualdade de oportunidades de 

emprego e renda para a população residente por meio da garantia de fornecimento de água 

para o uso múltiplo. 

 

140N - Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas 

Recuperação e modernização de infraestruturas hídricas, em especial barragens, por meio de 

obras, estudos, projetos e planos, bem como regularização jurídica e operacional necessárias 
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ao alinhamento com às políticas públicas afins, com destaque para as de meio ambiente, 

fundiária, de recursos hídricos e de segurança de barragens. 

 

14RP - Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas 

Recuperação e modernização de infraestruturas hídricas, em especial barragens, além de 

regularização jurídica relativa às políticas nacionais de meio ambiente, recursos hídricos e 

segurança de barragens, com a elaboração dos projetos, planos e estudos, visando à 

reabilitação de infraestruturas com foco na prevenção de desastres. 

 

14RX - Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Campo Alegre 

de Lourdes no Estado da Bahia 

Implantação de adutoras, instalação de equipamentos na ETA e estações elevatórias, 

componentes do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Campo Alegre de Lourdes, 

Pilão Arcado e Remanso, no Estado da Bahia, visando ampliar a oferta de água e a 

segurança hídrica para abastecimento humano. 

 

14VI - Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água 

Implantação de obras de infraestruturas hídricas, em especial barragens, adutoras, poços, 

canais e suas estruturas associadas, com o objetivo de ampliar a oferta de água e a segurança 

hídrica para abastecimento humano, incluindo a execução das obras civis, aquisição e 

montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos, além de regularização fundiária e 

ambiental. 

 

20N4 - Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas 

Operação e manutenção das infraestruturas hídricas, prestação de assistência técnica, 

execução de despesas com o pagamento de taxas, impostos e contribuições decorrentes da 

operação da infraestrutura, administração de obras de infraestrutura hídrica, a fim de garantir 

a acumulação de água para usos múltiplos, a manutenção da oferta hídrica projetada, a 

segurança e sua vida útil, além de assegurar o abastecimento em quantidade e qualidade de 

forma sustentável. 

 

5308 - Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais 

Construção das Barragens Jequitaí I e II, bem como ações e estudos complementares, 

regularização fundiária, jurídica, ambiental, socioeconômica, dentre outras ações. Objetiva-

se formar reservatório de água no Sistema Jequitaí, que se insere no programa de 

revitalização da Bacia do Rio São Francisco, que permitirá a regularização das afluências do 
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Rio Jequitaí, além de viabilizar a agricultura irrigada, a regularização de vazões, o controle 

de cheias e a geração de energia. 

 

7G88 - Construção da Barragem Atalaia no Estado do Piauí 

Implantação da Barragem Atalaia e suas estruturas associadas, bem como ações e estudos 

complementares, regularização fundiária, jurídica, ambiental, socioeconômica, dentre outras 

ações para abastecimento de água dos Municípios circunvizinhos de Sebastião Barros, 

Corrente e Cristalândia do Piauí, irrigação à montante e jusante da barragem, 

aproveitamento hidroagrícola em torno lago, implantação das atividades de piscicultura e 

lazer, incluindo a execução das obras civis, aquisição e montagem dos equipamentos 

hidromecânicos e elétricos. A implementação desta infraestrutura tem também como 

objetivo de regularização do Rio Paraim, a montante da Lagoa de Parnaguá, bem como a 

contenção das cheias do Rio Gurguéia. 

 

141M - Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios Sede, Superintendências 

Regionais e Unidades Administrativas da CODEVASF 

Elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia para reforma, ampliação e 

construção, contemplando projetos hidráulicos, elétricos, jardinagem e contratação de 

serviços para a execução das obras, com a finalidade de otimizar e modernizar os prédios da 

Sede, das Superintendências Regionais e das Unidades Administrativas da Codevasf, de 

modo a proporcionar economia de custeio e melhoria das estruturas. 

 

2000 - Administração da Unidade 

Com a finalidade de constituir um centro de custos administrativos das unidades 

orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são 

passíveis de apropriação em ações finalísticas, a ação compreende: serviços administrativos 

ou de apoio; manutenção e uso de frota veicular; manutenção e conservação de bens imóveis 

próprios da União, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e 

comunicações, sob a ótica "meio", que incluem o desenvolvimento de sistemas de 

informações, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e administrativos 

de apoio, desde que voltados à administração geral de cada Órgão; capacitação de servidores 

em temas e ferramentas de uso geral; despesas com viagens e locomoção, incluindo 

aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins; realização de estudos que têm por 

objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção 
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de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de 

publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas; demais 

atividades-meio necessárias à gestão e à administração da unidade. 

 

2869 - Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias 

Operação e manutenção do sistema de transporte por balsas, compreendendo as despesas, 

inerentes à atividade. Dessa forma, essa ação visa prover a população dos municípios de 

Morada Nova de Minas, Três Marias, Abaeté, Pompéu, São Gonçalo do Abaeté, Biquinhas e 

Paineiras, no Estado de Minas Gerais, de via de interligação entre si e de acesso à Rodovia 

BR-040, interligando, também, a sede do Município de Morada Nova de Minas à sua zona 

rural, por meio de transporte fluvial (balsas), face à interrupção do sistema viário terrestre 

decorrente da construção da Barragem de Três Marias. 

 

8785 - Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

Esses gastos compreendem as seguintes despesas em apoio à implementação do PAC: 

serviços administrativos; aquisição, manutenção e uso de frota veicular; aquisição de 

mobiliário, tecnologia da informação (contratação de serviços, aquisição de hardware e 

software); sistemas de informações gerenciais; despesas com viagens e locomoção 

(aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); capacitação de agentes envolvidos 

com a viabilização dos empreendimentos, serviços de consultoria técnica, pesquisa de 

satisfação e monitoramento e avaliação da implantação e funcionamento dos 

empreendimentos e demais atividades necessárias à gestão dos empreendimentos do PAC, 

no âmbito do próprio Órgão e/ou em parceria com outras entidades do Governo Federal. 

Constituir um centro de custos para contabilizar os gastos com a gestão do Programa de 

Aceleração do Crescimento- PAC, agregando as despesas que não são passíveis de 

apropriação em ações finalísticas do PAC. 

2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e 

Militares 

Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a 

partir de requerimento, aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal 

contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que tenham 

filhos em idade pré-escolar, com a finalidade de oferecer, durante a jornada de trabalho, 

condições adequadas de atendimento aos seus dependentes em idade pré-escolar. 
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2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, 

destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, 

intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos federais, 

inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 

1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. 

 

2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos 

servidores e empregados públicos federais, ativos, inclusive pessoal contratado por tempo 

determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de manutenção de 

refeitório. O benefício é pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do 

órgão ou entidade de lotação. 

 

20TP - Pessoal Ativo da União 

Pagamento de espécies remuneratórias devidas aos servidores e empregados ativos civis da 

União. 

 

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares 

e seus Dependentes 

Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e 

odontológica aos servidores, militares e empregados, ativos e inativos, dependentes e 

pensionistas, exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de 

dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços 

médicos hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado 

diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de 

ressarcimento. 
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4. ANEXOS 
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4) Desenvolvimento Institucional 
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4.1. GLOSSÁRIO 

PERSPECTIVA 

A missão e a estratégia de uma organização são traduzidas em 

objetivos e iniciativas, organizados segundo diferentes perspectivas. 

São “pontos de vista” referentes ao negócio e que representam os 

fatores chave para uma visão ampliada da organização, consideradas 

a integração dessas perspectivas e o balanceamento entre seus graus 

de importância. 

TEMA 

Áreas específicas de conhecimento e atuação, definidas de modo a 

agrupar dentro de cada perspectiva os objetivos e iniciativas da 

empresa no seu planejamento estratégico. 

OBJETIVO 

São as metas globais e amplas da organização e devem estar 

diretamente alinhadas a missão da Empresa. Ou seja, a cada objetivo 

estratégico alcançado a Empresa caminha para mais perto do alcance 

da sua visão. 

INICIATIVA 
As iniciativas estratégicas devem ser entendidas como os grandes 

movimentos que preparam a organização para os acontecimentos 

futuros. Tais iniciativas são constituídas por programas, projetos e 

planos propostos para atingir os objetivos definidos na Estratégia.  

ÁREA 

RESPONSÁVEL 
Área regimentalmente responsável pelo objeto da ação/subação ou 

gestão do recurso orçamentário. 

AÇÃO 

Define-se pelas vertentes de atuação estabelecidas para as áreas da 

Codevasf, de acordo com as metas das iniciativas e objetivos aos 

quais estejam submetidas, sendo mensuradas por meio da aplicação 

de indicadores de desempenho. Sua realização pode ou não ser 

dependente de recursos orçamentários. 

SUBAÇÃO 
Desdobramentos das ações definidas. Constituem os projetos a 

serem executados. 

PRODUTO Bem ou serviço a ser entregue. 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

Padrão selecionado para mensurar o produto ou serviço que vai ser 

entregue. 

META 2017 

Expressão da quantidade programada para o exercício 2017. Parcela 

do resultado final da ação, que se deseja alcançar em determinado 

período. Serve para que seja possível o acompanhamento, 

monitoramento e avaliação das ações.  

RECURSO DO PAC Informação a respeito quanto à origem do recurso, destacando-se as 

oriundas do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. 

AÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

Instrumento de programação utilizado no PPA, PLOA e na LOA, 

que contribui para atender ao objetivo de um programa, atendendo a 

um conjunto de atributos para sua classificação.  

ORIGEM DO 

RECURSO 
Informação à respeito da origem do orçamento a ser destinado para 

execução da ação/subação (PLOA, Destaque, Emenda, etc.) 

CUSTO ESTIMADO  Expectativa de valor necessário para a implantação da ação/subação 

proposta.  
 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas

Aperfeiçoar o processo de recrutamento e seleção

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AA AA/GGP
Tornar mais objetivos os critérios para ocupação de 

funções gratificadas

Tornar mais objetivos os critérios para ocupação de 

funções gratificadas
Critérios definidos % 100 Mantida Não houve alterações

AA AA/GGP
Aprimorar os processos de recrutamento e seleção internos 

e externos

Aprimorar os processos de recrutamento e seleção internos 

e externos
Processos aprimorados % 100 Mantida Não houve alterações

AA AA/GGP Elevar o nível de exigência dos concursos públicos Elevar o nível de exigência dos concursos públicos Nível de exigência revisado % 60 Retirada Pendente de autorização

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas

Aperfeiçoar a gestão do desempenho, reconhecimento e o desenvolvimento profissional

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AA AA/GGP Aprimorar a avaliação de desempenho dos empregados Aprimorar a avaliação de desempenho dos empregados

Proposta de aprimoramento de 

avaliacao de desempenho 

apresentada

unidade 1 Alterada
A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

AA AA/GGP
Promover o desenvolvimento de gestores e o Processo de 

sucessão

Promover o desenvolvimento de gestores e o Processo de 

sucessão
Líderes e Substitutos Capacitados Unidade 250 Mantida Não houve alterações

AA AA/GGP
Desenvolver e implantar programa de ambientação de 

empregados

Desenvolver e implantar programa de ambientação de 

empregados

Programa de Ambientação 

Implantado
% 50 Mantida Não houve alterações

AA AA/GGP
Aperfeiçoar os planos de carreira e de funções e 

gratificações

Aperfeiçoar os planos de carreira e de funções e 

gratificações
Planos Revisados % 30 Mantida Não houve alterações

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas

Promover a saúde e segurança do empregado

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AA AA/GGP
Manter campanhas e palestras educativas visando 

promoção a saúde e segurança aos empregados

Manter campanhas e palestras educativas visando 

promoção a saúde e segurança aos empregados

Ações do Programa de Qualidade de 

Vida
Unidade 7 Mantida Não houve alterações

AA AA/GGP
Garantir a realização e acompanhamento dos exames 

periódicos

Garantir a realização e acompanhamento dos exames 

periódicos
Exames Periódicos Realizados % 100 Mantida Não houve alterações

AA AA/GGP
Aperfeiçoar o programa de medicina e segurança no 

trabalho

Aperfeiçoar o programa de medicina e segurança no 

trabalho
PCMSO e PPRA % 100 Mantida Não houve alterações

AA AA/GGP Desenvolver programa de preparação para aposentadoria Desenvolver programa de preparação para aposentadoria
Programa de Preparação para 

Aposentadoria implantado
% 30 Mantida Não houve alterações

AA AA/GGP
Promover a melhoria contínua da Saúde e Qualidade de 

vida no Trabalho

Promover a melhoria contínua da Saúde e Qualidade de 

vida no Trabalho

Semana de Qualidade de Vida no 

Trabalho
Unidade 1 Mantida Não houve alterações

Iniciativa

Revisão PAN 2017

Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Perspectiva

Tema

Objetivo

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas

Fortalecer clima, valores e identidade organizacional

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AA AA/GGP Avaliar o clima organizacional Avaliar o clima organizacional Pesquisa de clima aplicada Unidade 1 Mantida Não houve alterações

AA AA/GGP
Apurar grau de satisfação em relação a organização do 

trabalho

Apurar grau de satisfação em relação a organização do 

trabalho
Pesquisa de Satisfação aplicada Unidade 1 Mantida Não houve alterações

AA AA/GGP Desenvolver e Implantar política de gestão de pessoas Desenvolver e Implantar política de gestão de pessoas
Política de Gestão de Pessoas 

Implantada
Unidade 1 Mantida Não houve alterações

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas

Implantar a gestão do conhecimento

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AA AA/GGP Implantar Comunidade de Melhores Práticas Implantar Comunidade de Melhores Práticas
Comunidade de Melhores Práticas 

implantada
% 80 Mantida Não houve alterações

AA AA/GGP Aperfeiçoar a Educação Corporativa Aperfeiçoar a Educação Corporativa Portal EAD Implementado % 100 Mantida Não houve alterações

AA AA/GGP Implantar programa de multiplicadores do conhecimento Implantar programa de multiplicadores do conhecimento
Programa de Formação de 

Instrutores Internos
Unidade 1 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AA AA/GGP Implantar repositório de conhecimentos Implantar repositório de conhecimentos
Repositório de Conhecimentos 

Implantado
Unidade 1 Retirada Ação não é de competência da área

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas

Implantar a Gestão por Competências

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AA AA/GGP
Criar e adaptar instrumentos de Gestão de Pessoas 

baseados em Competências

Criar e adaptar instrumentos de Gestão de Pessoas 

baseados em Competências
Instrumentos adaptados % 100 Retirada

Ação dependente da conclusão de 

outra

AA AA/GGP
Desenvolver metodologias para implantação da Gestão por 

Competências

Desenvolver metodologias para implantação da Gestão por 

Competências

Projeto de implementação de 

metodologia apresentada
unidade 1 Alterada

A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Assegurar a logística corporativa

Centralizar a aquisição de bens e serviços de uso comum

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AA AA/GSA Implementar unidade de compras na empresa Implementar unidade de compras na empresa Unidade de compras implementada Unidade 1 Mantida Não houve alterações

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Assegurar a logística corporativa

Melhorar a Gestão Patrimonial e Fundiária 

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AA AA/GSA Modernizar  o controle de patrimônio Apresentação Relatório de Comissão Específica Relatório Concluído Unidade 1 Mantida Nâo houve alterações

AA AA/GSA Modernizar  o controle de patrimônio Conclusão do fluxograma Fluxograma elaborado Unidade 1 Retirada Ação não é de competência da área

AA AA/GSA Modernizar  o controle de patrimônio Desenvolvimento do módulo Módulo desenvolvido Unidade 1 Retirada Ação não é de competência da área

AA AA/GSA Modernizar  o controle de patrimônio 
Elaboração de Termo de Referência e obter autorização 

para licitar
Termo de Referência Elaborado % 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AA AA/GSA Modernizar  o controle de patrimônio Elaboração de Termo de Referência para licitar Termo de Referência Elaborado % 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AA AA/GSA Modernizar  o controle de patrimônio Revisar SIAMP e migrar para nova plataforma Sistema revisado Unidade 1 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AA AA/GSA
Fortalecer a infraestrutura necessária para a 

operacionalização da SEDE
Conclusão Projeto Acessibilidade Projeto Elaborado % 100 Mantida Não houve alterações

AA AA/GSA
Fortalecer a infraestrutura necessária para a 

operacionalização da SEDE
Execução Projeto Combate Incêndio Projeto Elaborado % 100 Mantida Não houve alterações

AA AA/GSA
Fortalecer a infraestrutura necessária para a 

operacionalização da SEDE

Revisão Geral - Sistema Ar Condicionado - Edifício Sede - 

Licitar
Licitação Realizada % 100 Mantida Não houve alterações

AA AA/GSA
Fortalecer a infraestrutura necessária para a 

operacionalização da SEDE

Revisão Telhado e Impermeabilização Edifício Sede - 

Elaborar TR e Licitar
Licitação Realizada % 100 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AA AA/GSA
Fortalecer a infraestrutura necessária para a 

operacionalização da SEDE

Substituição do forro e do sistema de iluminação do teto  - 

Edifício Sede - Licitar
Licitação Realizada % 100 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AA AA/GSA Manutenção do patrimônio da Codevasf Revisão geral Motores Aeronave Licitação Realizada % 100 Mantida Não houve alterações

AA AA/GSA Aquisição de Veículos e Utilitários Aquisição de Veículos e Utilitários Veículos adquiridos unidade 2 Retirada Indisponibilidade orçamentária

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas

Reabilitar infraestruturas hídricas

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AD AD/GCO Reabilitação da Barragem de  Gameleira Reabilitação da Barragem de  Gameleira Barragens reabilitadas % 40 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GCO Reabilitação da Barragem de  Monte Alegre Reabilitação da Barragem de  Monte Alegre Barragens reabilitadas % 60 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GCO Reabilitação da Barragem de  Taquarandi Reabilitação da Barragem de  Taquarandi Barragens reabilitadas % 60 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GCO Reabilitação da Caatinga do Moura Reabilitação da Caatinga do Moura Barragens reabilitadas % 60 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GCO Recuperação da Barragem de Mirorós Recuperação da Barragem de Mirorós no Estado da Bahia Recuperação da Infraestrutura % 100 Incluída

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Ampliar a oferta de água para usos múltiplos

Construção de obras de abastecimento hídrico de grande porte

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AD AD/GEP
Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas 

Gerais

Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas 

Gerais
Estudo realizado % 5 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GIM Construção da Barragem Atalaia no Estado do Piauí Construção da Barragem Atalaia no Estado do Piauí Obra Executada % 5 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GIM Construção da Barragem Tinguis no Estado do Piauí Construção da Barragem Tinguis no Estado do Piauí Projeto Executado % 5 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GIM
Implantação do Sistema Adutor de Guanambi (Algodões 

II) no Estado da Bahia

Implantação do Sistema Adutor de Guanambi (Algodões 

II) no Estado da Bahia
Obra Executada % 5 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Ampliar a oferta de água para usos múltiplos

Implantar Sistemas Integrados de Abastecimento de Água

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AD AD/GIM

Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de 

Água Campo Alegre de Lourdes no Estado da Bahia

Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de 

Água Campo Alegre de Lourdes no Estado da Bahia Projeto implantado % 3 Mantida Não houve alterações

AD AD/GIM Construção da Barragem de Pedregulho Construção da Barragem de Pedregulho no estado do Piauí Implantação Realizada Unidade 1 Incluída

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Ampliar a oferta de água para usos múltiplos

Implantar Projetos para Integração de bacias hidrográficas

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AD AD/GEP

Projeto para Integração do Rio São Francisco com as 

Bacias dos Rios Paraguaçú, Salitre, Jacuípe, Curaçá-

Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-

Barris (Eixo Sul) - na Região Nordeste

Projeto para Integração do Rio São Francisco com as 

Bacias dos Rios Paraguaçú, Salitre, Jacuípe, Curaçá-

Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-

Barris (Eixo Sul) - na Região Nordeste

Pré-operação % 5 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Ampliar a oferta de água para usos múltiplos

Prestar serviços de adução de água bruta

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AD AD
Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração 

do Rio São Francisco - PISF

Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração 

do Rio São Francisco - PISF
Pré-operação Unidade 1 Alterada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

AGRICULTURA IRRIGADA

Expandir a agricultura irrigada

Implantar projetos públicos de irrigação

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AD AD/GEP

Estudos para Implantação de Projeto Público de Irrigação 

do Canal do Sertão Alagoano com 4.990 ha no Estado de 

Alagoas - Perímetro Inhapi

Estudos para Implantação de Projeto Público de Irrigação 

do Canal do Sertão Alagoano com 4.990 ha no Estado de 

Alagoas - Perímetro Inhapi

Estudo realizado Unidade 1 Mantida Não houve alterações

AD AD/GEP
Estudos para Implantação do Projeto Público de Irrigação 

Iuiú com 6.000 ha no Estado da Bahia

Estudos para Implantação do Projeto Público de Irrigação 

Iuiú com 6.000 ha no Estado da Bahia
Estudo realizado Unidade 1 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GEP
Estudos para Implantação do Projeto Público de Irrigação 

Jequitaí

Estudos para Implantação do Projeto Público de Irrigação 

Jequitaí
Estudo Realizado Unidade 1 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GEP
Estudos para Implantação do Projeto Público de Irrigação 

Mocambo/Cuscuzeiro com 4.000 ha no Estado da Bahia

Estudos para Implantação do Projeto Público de Irrigação 

Mocambo/Cuscuzeiro com 4.000 ha no Estado da Bahia
Estudo Realizado Unidade 1 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GEP Estudos para Implantação do Projeto Público de Irrigação
Estudos para Implantação do Projeto Público de Irrigação 

Pontal Sul
Estudo Realizado unidade 1 Incluída

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GEP Estudos para Implantação do Projeto Público de Irrigação
Estudos para Implantação do Projeto Público Irrigação 

Pariconha
Estudo realizado unidade 1 Incluída

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GEP Estudos para Implantação do Projeto Público de Irrigação
Estudos para Implantação do Projeto Público Irrigação 

Delmiro Gouveia
Estudo realizado unidade 1 Incluída

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GEP Estudos para Implantação do Projeto Público de Irrigação
Estudos para Implantação do Projeto Público Irrigação 

Xingó
Estudo Realizado (Anteprojeto) Unidade 1 Incluída

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GIM
Estudo para Implantação de Projeos Públicos de Irrigação 

Baixio de Irecê

Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixio de 

Irecê com 16.615 ha no Estado da Bahia
Projeto implantado ha 2.000 Alterada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GIM
Implantação do Projeto Público de Irrigação Marituba com 

3.136 ha no Estado de Alagoas

Implantação do Projeto Público de Irrigação Marituba com 

3.136 ha no Estado de Alagoas
Projeto implantado ha 3.136 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GIM
Implantação do Projeto Público de Irrigação 

Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha no Estado do Piauí

Implantação do Projeto Público de Irrigação 

Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha no Estado do Piauí
Projeto implantado % 7 Retirada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

AD AD/GIM
Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 

7.811,91 ha no Estado de Pernambuco

Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 

7.811,91 ha no Estado de Pernambuco
Projeto implantado ha 1.700 Alterada

Alinhamento dos projetos do PAN 

com os indicadores do PEI conforme 

CI nº 116/2017 AD

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Garantir disponibilidade orçamentária e financeira

Ter eficiência e transparência na gestão orçamentária e financeira

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GGO
Capacitar os colaboradores internos nos sistemas da 

empresa e na área orçamentária

Capacitar os colaboradores internos nos sistemas da 

empresa e na área orçamentária
Empregado capacitado Unidade 24 Retirada Indisponibilidade de Instrutor interno

AE AE/GGO

Estabelecimento de métodos e técnicas para 

acompanhamento do planejamento e da execução 

orçamentária e financeira da Empresa

Estabelecimento de métodos e técnicas para 

acompanhamento do planejamento e da execução 

orçamentária e financeira da Empresa

Métodos e técnica para 

acompanhamento do planejamento e 

da execução orçamentária e 

financeira da empresa

% 100 Mantida Não houve alterações

AE AE/GGO
Disponibilizar informações periodicamente sobre o 

orçamento da Empresa

Disponibilizar informações periodicamente sobre o 

orçamento da Empresa
Relatório disponibilizados Unidade 12 Mantida Não houve alterações

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Garantir disponibilidade orçamentária e financeira

Alinhar a execução orçamentária com as metas do PEI.

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GGO

Desenho e implantação de sistemática para realização de 

análises críticas da execução orçamentária e financeira da 

Empresa visando a conformidade para com as metas 

estabelecidas para os objetivos estratégicos e iniciativas do 

PEI

Desenho e implantação de sistemática para realização de 

análises críticas da execução orçamentária e financeira da 

Empresa visando a conformidade para com as metas 

estabelecidas para os objetivos estratégicos e iniciativas do 

PEI

Sistemática para realização de 

análises críticas da execução 

orçamentária e financeira

% 100 Retirada Ação não é de competência da área

SOCIEDADE

SOCIEDADE

Melhorar os indicadores sociais, econômicos e ambientais da área de atuação

Avaliar impactos das ações da Empresa.

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GPE/UAV
Contratar consultoria produto para condução dos trabalhos 

de elaboração do Balanço Social

Contratar consultoria produto para condução dos trabalhos 

de elaboração do Balanço Social
Consultoria contratada Unidade 1 Retirada Indisponibilidade orçamentária

SOCIEDADE

SOCIEDADE

Contribuir para a redução das desigualdades intrarregionais

Alocar recursos para regiões prioritárias definidas na Política Nacional de Desenvolvimento Regional

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GPE/UPP
Desenvolver estudo para avaliar a contribuição da 

Codevasf para a redução das desigualdades regionais

Desenvolver estudo para avaliar a contribuição da 

Codevasf para a redução das desigualdades regionais
Estudo para contribuição à PNDR % 100 Retirada Lei não regulamentada

Área de Gestão Estratégica
Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GOVERNANÇA

Desenvolver a governança corporativa

Aperfeiçoar a Governança Corporativa 

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GPE
Conceber e desenhar a gestão de riscos corporativos e 

controles internos (GRC);

Conceber e desenhar a gestão de riscos corporativos e 

controles internos (GRC);

Gestão de riscos corporativos e 

controles internos concebida e 

desenhada 

% 100 Retirada
O trabalho foi realizado por um 

grupo de trabalho

AE AE/GPE
Idealizar modelo de governança com base em 

Benchmarkings e melhores práticas

Idealizar modelo de governança com base em 

Benchmarkings e melhores práticas
Modelo de governança % 100 Retirada Adequação a leis e Normativos

AE AE/GPE

Estruturar proposta de conteúdo para capacitação das 

instâncias internas da Empresa em temas de governança e 

gestão

Estruturar proposta de conteúdo para capacitação das 

instâncias internas da Empresa em temas de governança e 

gestão

Proposta de conteúdo estruturada 

(ementa, carga horária, frequencia e 

perfil de instrutoria)

% 100 Mantida Não houve alterações

AE AE/GPE/UGP
Elaborar e atualizar os instrumentos organizacionais da 

Empresa

Elaborar e atualizar os instrumentos organizacionais da 

Empresa

Instrumentos organizacionais 

institucionalizados, alinhados e 

aprimorados

Unidade 3 Alterada
A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

AE AE/GPE/UGP
Elaborar e atualizar os instrumentos normativos da 

Empresa

Elaborar e atualizar os instrumentos normativos da 

Empresa

Instrumentos normativos 

insticionalizados, alinhados e 

aprimorados

Unidade 5 Alterada
A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GOVERNANÇA

Desenvolver a governança corporativa

Fortalecer a gestão estratégica da Codevasf

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GPE/UAV
Desenhar e implantar Sistemática de Monitoramento e 

Avaliação de resultados institucionais

Desenhar e implantar Sistemática de Monitoramento e 

Avaliação de resultados institucionais

Sistemática de monitoramento e 

avaliação de resultados 

institucionais concebida e 

implantada

% 100 Mantida Não houve alterações

AE AE/GPE/UPP

Conceber metodologia para aperfeiçoamento, atualização e 

monitoramento do Planejamento Estratégico e do Plano 

Anual de Negócios 

Conceber metodologia para aperfeiçoamento, atualização e 

monitoramento do Planejamento Estratégico e do Plano 

Anual de Negócios 

Metodologia para  aperfeiçoamento 

da Sistemática de alinhamento entre 

o Plano Anual de Negócios (PAN) e 

o PEI concebida e implantada

% 100 Mantida Não houve alterações

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

PLANEJAMENTO REGIONAL E INOVAÇÃO

Atuar alinhado a planos de desenvolvimento regional e local

Construir carteira de empreendimentos

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GPE/UPP

Subsidiar o processo de gestão da carteira de 

empreendimentos da Codevasf por meio de relatórios, 

metodologias e tecnologias

Gerir a carteira de empreendimentos da Bacia do Itapecuru
Carteira de Empreendimentos 

elaborada
% 100 Mantida Não houve alterações

AE AE/GPE/UPP

Subsidiar o processo de gestão da carteira de 

empreendimentos da Codevasf por meio de relatórios, 

metodologias e tecnologias

Gerir a carteira de empreendimentos da Bacia do Mearim
Carteira de Empreendimentos 

elaborada
% 100 Mantida Não houve alterações

AE AE/GPE/UPP

Subsidiar o processo de gestão da carteira de 

empreendimentos da Codevasf por meio de relatórios, 

metodologias e tecnologias

Gerir a carteira de empreendimentos da Bacia do Parnaíba
Carteira de Empreendimentos 

elaborada
% 100 Mantida Não houve alterações

AE AE/GPE/UPP

Subsidiar o processo de gestão da carteira de 

empreendimentos da Codevasf por meio de relatórios, 

metodologias e tecnologias

Gerir a carteira de empreendimentos da Bacia do São 

Francisco

Carteira de Empreendimentos 

elaborada
% 100 Mantida Não houve alterações

PROCESSOS DE NEGÓCIO

PLANEJAMENTO REGIONAL E INOVAÇÃO

Atuar alinhado a planos de desenvolvimento regional e local

Fortalecer o processo de tomada de decisão com emprego da inteligência geográfica.

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GPE/USG
Atualizar a delimitação da Área de Atuação da Codevasf 

nas Bacias Hidrográficas

Atualizar a delimitação da Área de Atuação da Codevasf 

nas Bacias Hidrográficas
Área de atuação atualizada % 100 Mantida Não houve alterações

AE AE/GPE/USG
Celebrar Convênios e/ou Acordos de Cooperação Técnica 

com instituições afins 

Celebrar Convênios e/ou Acordos de Cooperação Técnica 

com instituições afins 

Convênios e Acordos de cooperação 

técnica celebrados
Unidade 1 Mantida Não houve alterações

AE AE/GPE/USG
Inserir a Codevasf na Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais – INDE.

Inserir a Codevasf na Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais – INDE.
Inserção da Codevasf na INDE % 50 Alterada

Alterações para adequações 

administrativas, tecnológicas e 

normativas.

AE AE/GPE/USG
Implantar o Sistemas de Informações no parque 

computacional da Codevasf.

Criação de Sistema de Apoio à Decisão Estratégica – 

SADE com capacidades geoespaciais focadas em 

sócioeconomia.

Criação do SADE % 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AE AE/GPE/USG

Realizar treinamentos em geotecnologias para 

operacionalização do ferramental de inteligência 

geográfica

Realizar treinamentos em geotecnologias para 

operacionalização do ferramental de inteligência 

geográfica

Treinamento para geotecnologia Unidade 1 Retirada Ação não é de competência da área

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Melhorar Continuamente os Processos de Trabalho

Aperfeiçoar os processos de missão crítica

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GPE/UGP

Identificar, mapear, analisar e redesenhar os processos de 

missão crítica inerentes ao cumprimento da missão 

institucional da Codevasf e alinhados com a cadeia de 

valor estabelecida

Identificar, mapear, analisar e redesenhar os processos de 

missão crítica inerentes ao cumprimento da missão 

institucional da Codevasf e alinhados com a cadeia de 

valor estabelecida

Processos de missão critica 

identificados, mapeados, analisados 

e redesenhados

% 20 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AE AE/GPE/UGP
Redesenhar a Cadeia de Valor da Codevasf com base na 

estratégia definida e na missão estabelecida

Redesenhar a Cadeia de Valor da Codevasf com base na 

estratégia definida e na missão estabelecida

Cadeia de Valor da Codevasf 

redesenhada
% 100 Retirada Reclassificação de prioridades

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização

Aprimorar a governança de TI

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GTI
Assessorar o Comitê Executivo de TI para uma atuação 

mais efetiva

Assessorar o Comitê Executivo de TI para uma atuação 

mais efetiva

Comitê de TI assessorado pela 

AE/GTI
Unidade 1 Retirada Ação com meta imensurável

AE AE/GTI
Elevar o nível de maturidade dos processos de governança 

de TI

Elevar o nível de maturidade dos processos de governança 

de TI

Nível de maturidade de governança 

de TI
Nível 1 Retirada Ação com meta imensurável

AE AE/GTI Implantar modelo de gestão de demandas de TI Implantar modelo de gestão de demandas de TI Modelo implantado % 50 Mantida Não houve alterações

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização

Adotar padrões de interoperabilidade, portabilidade e colaboração de informações.

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GTI

Definir e implementar metodologia para estabelecer a 

interoperabilidade, portabilidade e colaboração nos 

serviços de TI

Definir e implementar metodologia para estabelecer a 

interoperabilidade, portabilidade e colaboração nos 

serviços de TI

Metodologia definida e implantada Unidade 1 Retirada Ação com meta imensurável

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização

Aprimorar a qualidade, o controle e a integração das informações

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GTI
Implantar uma base de conhecimento corporativa 

garantindo a qualidade e integridade da informação

Implantar uma base de conhecimento corporativa 

garantindo a qualidade e integridade da informação

Base de dados integrada e 

disponível
% 20 Mantida Não houve alterações

Perspectiva

Tema

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Objetivo

Iniciativa
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização

Aprimorar a Segurança da Informação na Codevasf

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GTI
Institucionalização do Comitê de Segurança da Informação 

e Comunicações

Institucionalização do Comitê de Segurança da Informação 

e Comunicações

Comitê de Segurança da informação 

efetivado
Unidade 1 Mantida Não houve alterações

AE AE/GTI
Consolidar a Política de Segurança da informação na 

Codevasf

Consolidar a Política de Segurança da informação na 

Codevasf
POSIC implantada Unidade 1 Mantida Não houve alterações

AE AE/GTI
Elaborar e implantar processos de Gestão de Incidentes e 

Resposta de Segurança da Informação.

Elaborar e implantar processos de Gestão de Incidentes e 

Resposta de Segurança da Informação.

Sistema de gestão de incidentes 

implantado
% 40 Mantida Não houve alterações

AE AE/GTI
Estabelecer e formalizar normas sobre segurança da 

informação na Codevasf

Estabelecer e formalizar normas sobre segurança da 

informação na Codevasf

Normas de segurança 

institucionalizadas
Unidade 4 Mantida Não houve alterações

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização

Garantir o desenvolvimento de competências de TI

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GTI

Desenvolver e implantar o plano de capacitação e 

atualização do corpo técnico e gerencial de TI na Sede e 

nas Regionais

Desenvolver e implantar o plano de capacitação e 

atualização do corpo técnico e gerencial de TI na Sede e 

nas Regionais

Plano de capacitação desenvolvido % 30 Retirada Ação não é de competência da área

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização

Ampliar a disponibilidade dos serviços de TI

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GTI Implantar a gestão dos ativos tecnológicos de TI Implantar a gestão dos ativos tecnológicos de TI Ativos monitorados % 80 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AE AE/GTI
Otimizar o processo de monitoramento da disponibilidade 

e desempenho dos serviços

Otimizar o processo de monitoramento da disponibilidade 

e desempenho dos serviços

Processo de monitoramento 

implantado
% 50 Mantida Não houve alterações

AE AE/GTI
Prover recursos de redundância necessários para 

continuidade dos serviços de TI

Prover recursos de redundância necessários para 

continuidade dos serviços de TI
Recursos adquiridos % 50 Mantida Não houve alterações

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Objetivo

Iniciativa
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização

Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GTI
Estabelecer plano de sustentação dos sistemas de 

informação corporativo

Estabelecer plano de sustentação dos sistemas de 

informação corporativo

Plano de sustentação dos sistemas 

de informação corporativo 

estabelecido

% 40 Mantida Não houve alterações

AE AE/GTI
Realizar a concepção de novos sistemas de informação 

corporativos

Criar sistema de informaçãoes dos perímetros de irrigação, 

com dados de produção, ATER, planos operativos
Sistema implantado % 20 Retirada Reclassificação de prioridades

AE AE/GTI
Realizar a concepção de novos sistemas de informação 

corporativos
Implantar um sistema informatizado de gestão ambiental Sistema implantado % 100 Mantida Não houve alterações

AE AE/GTI
Realizar a evolução de sistemas de informação 

corporativos

Realizar a evolução de sistemas de informação 

corporativos

Realizar a evolução de sistemas de 

informação corporativos
% 10 Retirada Ação com meta imensurável

AE AE/GTI
Realizar a concepção de novos sistemas de informação 

corporativos

Desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão 

Fundiária

Sistema de Gestão Fundiária 

(SIGESF)
% 80 Incluída

Adequar a subção "Criar sistema de 

informaçãoes dos perímetros de 

irrigação, com dados de produção, 

ATER, planos operativos" a 

efetivamente trabalhada.

AE AE/GTI
Realizar a concepção de novos sistemas de informação 

corporativos
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Cobranças Sistema de Cobranças (SICOB) % 90 Incluída Incluir subação trabalhada.

AE AE/GTI
Realizar a evolução de sistemas de informação 

corporativos

Desenvolvimento do módulo de Prestação de Contas do 

Sistema de Gestão de Contratos e Instrumentos (SIGEC)

Mód. De Prestação de Constas do 

SIGEC
% 100 Incluída

Adequar a subção "Realizar a 

evolução de sistemas de informação 

corporativos" a efetivamente 

trabalhada.

AE AE/GTI
Realizar a evolução de sistemas de informação 

corporativos

Desenvolvimento das funcionalidade de Doação de Bens 

com recursos de Emendas Parlamentares
Func. De Doação de Bens % 100 Incluída

Adequar a subção "Realizar a 

evolução de sistemas de informação 

corporativos" a efetivamente 

trabalhada.

AE AE/GTI
Realizar a evolução de sistemas de informação 

corporativos

Desenvolvimento do módulo de Acesso ao Sistema de 

Gestão de Projetos e Atividades
Mód. De Acesso ao SGPA % 100 Incluída

Adequar a subção "Realizar a 

evolução de sistemas de informação 

corporativos" a efetivamente 

trabalhada.

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização

Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos

AE AE/GTI
Realizar a evolução de sistemas de informação 

corporativos

Desenvolvimento do módulo de Descentralização de 

Crédito do Sistema de Gestão Orçamentária

Mód. Descentralização de Crédito 

do SIGEO
% 100 Incluída

Adequar a subção "Realizar a 

evolução de sistemas de informação 

corporativos" a efetivamente 

trabalhada.

AE AE/GTI
Realizar a evolução de sistemas de informação 

corporativos

Desenvolvimento do módulo Planejamento Orçamentário 

do Sistema de Gestão Orçamentária

Mód. De Planejamento 

Orçamentário do SIGEO
% 100 Incluída

Adequar a subção "Realizar a 

evolução de sistemas de informação 

corporativos" a efetivamente 

trabalhada.

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização

Garantir infraestrutura de TI adequada às atividades institucionais

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AE AE/GTI
Adequar a infraestrutura de TI às iniciativas estratégicas 

da Codevasf.

Adequar a infraestrutura de TI às iniciativas estratégicas 

da Codevasf.

Infraestrutura de TI adequada às 

iniciativas estratégicas da Codevasf
% 30 Mantida Não houve alterações

AE AE/GTI
Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua 

utilização
Implantar solução de correio eletrônico Solução de correio eletrônico % 50 Incluída Incluir subação trabalhada.

AE AE/GTI
Aprimorar a capacidade de interligar e integrar a sede e as 

representações regionais na rede da Codevasf

Aprimorar a capacidade de interligar e integrar a sede e as 

representações regionais na rede da Codevasf
Rede das SR integrada à da Sede % 50 Mantida Não houve alterações

AE AE/GTI
Definir plano de desenvolvimento de arquitetura e padrões 

de TI

Definir plano de desenvolvimento de arquitetura e padrões 

de TI

Plano de desenvolvimento de 

arquitetura e padrões de TI
% 50 Mantida Não houve alterações

PROCESSOS DE NEGÓCIO

AGRICULTURA IRRIGADA

Aprimorar a eficiencia da Irrigação

Capacitação dos produtores

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AI AI
Capacitar e qualificar gestores e conselhos de 

administração e fiscal dos Perímetros Irrigação

Promover a capacitação qualificação técnica de gerentes e 

corpo técnico dos Projetos Públicos de Irrigação de seus 

respectivos conselhos de administração e fiscal e dos 

representantes da Codevasf nas organizações de 

produtores responsáveis pela gestão da infraestrutura de 

irirgação de uso comum.

Capacitação Unidade 10 Retirada Indisponibilidade orçamentária

PROCESSOS DE NEGÓCIO

AGRICULTURA IRRIGADA

Aprimorar a eficiencia da Irrigação

Modernização dos sistemas de irrigação

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AI AI
Promover a eficiência no uso da água na unidade parcelar 

dos perímetros

Buscar parcerias públicas e privadas para substituição dos 

sistemas de irrigação parcelar de sulco por sistemas com 

eficiência igual ou superior a 90%.

Parceria/ Acordo Unidade 1 Retirada Ação de dificil mensuração

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

AGRICULTURA IRRIGADA

Implementar gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação

Administração e reabilitação de Projetos de Irrigação eminentemente sociais

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AI AI Administrar Projetos Públicos de Irrigação Adminstração do Sistema Itaparica
Projeto Público de Irrigação 

Mantido
Unidade 9 Retirada Ação continuada

AI AI Administrar Projetos Públicos de Irrigação Adminstração dos Projetos Sociais da Codevasf
Projeto Público de Irrigação 

Mantido
Unidade 8 Retirada Ação continuada

AI AI
Promover a sustentabilidade econômica dos distritos de 

irrigação
Ajustar as tarifas de fornecimento de água. Tarifa de água ajustada Unidade 25 Mantida Não houve alterações

AI AI Reabilitar de Projetos Públicos de Irrigação
Reabilitação de projetos públicos de irrigação do Baixo 

São Francisco
Reabilitação de canais km 89 Alterada

A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

AI AI Reabilitar de Projetos Públicos de Irrigação Reabilitação do projeto público  de irrigação de Estreito Recuperação de aquedutos Unidade 1 Alterada
A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

PROCESSOS DE NEGÓCIO

AGRICULTURA IRRIGADA

Implementar gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação

Apoiar a Produção  de Projetos Públicos de Irrigação

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AI AI Aperfeiçoar o modelo de Assistência Técnica dos PPIs

Definir modelo de contratos ou instrumentos congêneres 

para a prestação de serviços de ATER por níveis de 

serviço

Modelo contrato Unidade 1 Retirada Ação com meta imensurável

AI AI Aperfeiçoar o modelo de Assistência Técnica dos PPIs
Revisão do documento Sistemática, Acompanhamento e 

Avaliação dos serviços de Assistência Técnica
Documento normativo revisado Unidade 1 Retirada Reclassificação de prioridades

AI AI Apoiar a produção nos Projetos Públicos de Irrigação

Disponibilizar serviços de capacitação em técnicas 

agropecuárias e de gestão aos produtores do Sistema 

Itaparica no Estado de Pernambuco, por meio de TED em 

parceria com o MAPA

Famílias atendidas Unidade 3.000 Alterada
A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

AI AI Apoiar a produção nos Projetos Públicos de Irrigação

Apoiar a produção dos Projetos Públicos de Irrigação da 

Codevasf por meio do PROAP, com a realização de 

eventos técnicos para capacitação de produtores

Famílias atendidas Unidade 2.100 Alterada
A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

AI AI Apoiar a produção nos Projetos Públicos de Irrigação

Disponibilizar serviços de ATER aos produtores dos PPI 

do Jaíba e Gorutuba por meio de convênio com a 

EMATER/MG

Famílias capacitadas

Quantidade 

de famílias 

atendidas

2.320 Retirada Indisponibilidade orçamentária

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

AGRICULTURA IRRIGADA

Implementar gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação

Administração e reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AI AI
Implantação do Projeto Público de Irrigação Salitre com 

24.504,90 ha no Estado da Bahia

Ações de Apoio à constituição do Distrito de Irrigação do 

Projeto Público de Irrigçaõ de Salitre
Distrito de Irrigação constituído Unidade 1 Mantida Não houve alterações

PROCESSOS DE NEGÓCIO

AGRICULTURA IRRIGADA

Implementar gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação

Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AI AI Regularização Ambiental de Projetos Públicos de Irrigação
Atendimento a condicionantes das licenças ambientais e 

de outorga
Condicionantes atendidas Unidade 2 Retirada Ação com meta imensurável

AI AI
Regularização Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação 

(PPI)
Georreferenciamentos dos PPIs

Projeto Público de Irrigação 

georrefenciado
Unidade 1 Mantida Não houve alterações

AI AI
Regularização Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação 

(PPI)

Melhoria e padronização dos processos de transferencia de 

lotes (atualização da Norma 501, capacitação de corpo 

técnico em Avaliação de Terras. 

Norma atualizada Unidade 1 Retirada Reclassificação de prioridades

AI AI
Regularização Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação 

(PPI)
Processo Lotes retomados Lotes retomados Lote 30 Retirada Adequação a leis e Normativos

AI AI
Regularização Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação 

(PPI)
Recadastramento fundiário dos lotes

Lotes com cadastro fundiário 

atualizado
Lote 2.500 Mantida Não houve alterações

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

AGRICULTURA IRRIGADA

Implementar gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação

Transferência da Gestão e Emancipação de Projetos Públicos de Irrigação

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AI AI
Apoiar a recuperação e modernização de perímetros 

públicos

Apoiar as Ações de Transferência da Gestão de Projetos 

Públicos de Irrigação

Projeto Público de Irrigação 

Atendido
Unidade 17 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AI AI
Apoiar a recuperação e modernização de perímetros 

públicos

Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação 

Barreiras Norte

Projeto Público de Irrigação 

Transferido
% 40 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AI AI
Apoiar a recuperação e modernização de perímetros 

públicos

Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação 

Bebedouro com 2.418 ha no Estado de Pernambuco

Reabilitação de Estações de 

Bombeamento
% 80 Alterada

A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

AI AI
Apoiar a recuperação e modernização de perímetros 

públicos

Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação 

Ceraíma

Projeto Público de Irrigação 

Transferido
% 30 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AI AI
Apoiar a recuperação e modernização de perímetros 

públicos

Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação 

Curaçá com 4.204 ha no Estado da Bahia

Projeto Público de Irrigação 

Transferido
% 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AI AI
Apoiar a recuperação e modernização de perímetros 

públicos

Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação 

Formoso com 11.751 ha no Estado da Bahia
Recuperação de estradas viscinais km 76 Alterada

A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

AI AI
Apoiar a recuperação e modernização de perímetros 

públicos

Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação 

Gorutuba com 4.735 ha no Estado de Minas Gerais
Substituição de canais por tubulação % 50 Alterada

A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

PROCESSOS DE NEGÓCIO

AGRICULTURA IRRIGADA

Implementar gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação

Transferência da Gestão e Emancipação de Projetos Públicos de Irrigação

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AI AI
Apoiar a recuperação e modernização de perímetros 

públicos

Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação 

Maniçoba com 4.161 ha no Estado da Bahia
Aquisição de motobomba flutuante Unidade 1 Alterada

A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

AI AI
Apoiar a recuperação e modernização de perímetros 

públicos

Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação 

Mirorós com 2.160 ha no Estado da Bahia

Projeto Público de Irrigação 

Transferido
% 40 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AI AI
Apoiar a recuperação e modernização de perímetros 

públicos

Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação 

Nilo Coelho com 18.563 ha no Estado de Pernambuco
Conclusão sistemas automação % 90 Alterada

A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

AI AI
Apoiar a recuperação e modernização de perímetros 

públicos

Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação 

Nupeba e Riacho Grande

Projeto Público de Irrigação 

Transferido
% 40 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AI AI
Apoiar a recuperação e modernização de perímetros 

públicos

Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação 

Piloto Formoso Bahia

Projeto Público de Irrigação 

Transferido
% 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AI AI
Apoiar a recuperação e modernização de perímetros 

públicos

Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação 

São Desidério / Barreiras Sul

Projeto Público de Irrigação 

Transferido
% 40 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AI AI
Elaboração de estudos e planos para Emacipação dos 

projetos públicos de irrigação

Formação de Grupos de Trabalho para elaboração dos 

planos de emancipação dos projetos públicos de irrigação
Plano de Emancipação elaborado Unidade 3 Retirada Reclassificação de prioridades

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

ECONOMIA SUSTENTÁVEL

Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável

Operação e Manutenção de Unidades de Produção para apoio aos Arranjos Produtivos Locais - APL´s 

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR AR/GDT Ações de operação e manutenção da Unidades Ações de operação e manutenção da Unidades Unidade mantida Unidade 2 Mantida Não houve alterações

PROCESSOS DE NEGÓCIO

ECONOMIA SUSTENTÁVEL

Contribuir para formação e atualização do capital humano

Ampliar as oportunidades de educação profissional em áreas rurais

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR AR/GDT Capacitação de irrigantes Capacitação de irrigantes Irrigantes capacitados Unidade 100 Retirada Indisponibilidade orçamentária

PROCESSOS DE NEGÓCIO

ECONOMIA SUSTENTÁVEL

Contribuir para formação e atualização do capital humano

Capacitar jovens (Projeto Amanhã)

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR AR/GDT Capacitação de jovens e apoio a projetos Capacitação de jovens e apoio a projetos Jovens capacitados Unidade 100 Mantida Não houve alterações

PROCESSOS DE NEGÓCIO

ECONOMIA SUSTENTÁVEL

Estruturar e Dinamizar atividades produtivas

Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Apicultura

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR AR/GDT
Ações de acompanhamento, fiscalização e estruturação de 

atividades produtivas 

Ações de acompanhamento, fiscalização e estruturação de 

Cadeias produtivas 
Cadeia produtiva apoiada Unidade 2 Alterada

A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

AR AR/GDT
Estruturar e dinamizar a aquicultura na Bacia do Parnaíba. 

Estado Piauí.

Reforma e adequação do Centro de Referência em 

Aquicultura e Recursos Pesqueiros do Parnaíba - 

Ceraqua/PHB

unidade estruturada Unidade 1 Retirada Ação registrada em duplicidade

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Página 17 de 32



PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Ampliar a oferta de água para usos múltiplos

Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

3.088.00/2011 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica 

de contratos e convênios das obras e ação social. Estado 

de Pernambuco.

Fiscalização % 4 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

7.03900/2012 - Construção de barreiros no Estado do 

Piauí.
Barreiro % 15 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

7.030.00/2012 - Elaboração de projetos executivos, 

inclusive regularização ambiental e fundiária, para 

construção de 60 (sessenta) sistemas de abastecimentos de 

água em municípios sob a jurisdição da 7ª SR, no Estado 

do Piauí.

 projetos executivos para construção 

de SAA
% 25 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

8.047.00/2014 - Execução das obras e serviços para 

construção de barreiros compreendendo a limpeza da bacia 

hidráulica, escavação do porão, fundação do barramento, 

construção do maciço, drenagem e sangradouro. Estado do 

Maranhão.

Barreiro % 20 Mantida Não houve alterações

PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Ampliar a oferta de água para usos múltiplos

Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

8.041.00/2013 - Execução de obras e serviços para 

instalação de 23 SSAA água compreendendo: perfuração 

de poço tubular, instalação de unidade de bombeamento, 

reservatório em fibra de vidro com estrutura elevatória, 

fornecimento de energia (RDR/Grupo Gerador), Abrigo de 

quadro de comando e/ou Grupo Gerador, cerca de 

proteção, Rede de distribuição de água e ligações 

domiciliares. Estado do Maranhão.

Serviços técnicos especializados 

realizados
% 19 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

Execução de obras e serviços para instalação de sistemas 

de abastecimento dágua, compreendendo: perfuração de 

poços tubulares, instalação de infraestrutura de captação, 

reservação e distribuição de água, bem como 

disponibilização de energia para acinamento dos sistemas. 

Estado do Maranhão.

SSAA implantado % 20 Retirada Elaborada incorretamente

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Ampliar a oferta de água para usos múltiplos

Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

Execução de obras e serviços para instalação de SSAA 

água compreendendo: perfuração de poço tubular, 

instalação de unidade de bombeamento, reservatório em 

fibra de vidro com estrutura elevatória, fornecimento de 

energia (RDR/Grupo Gerador), Abrigo de quadro de 

comando e/ou Grupo Gerador, cerca de proteção, Rede de 

distribuição de água e ligações domiciliares. Estado do 

Maranhão.

SSAA implantado % 17 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

8.040.00/2013 - Execução de obras e serviços para 

instalação SSAA compreendendo: perfuração de poço 

tubular, instalação de unidade de bombeamento, 

reservatório em fibra de vidro com estrutura elevatória, 

fornecimento de energia (RDR/Grupo Gerador), Abrigo de 

quadro de comando e/ou Grupo Gerador, cerca de 

proteção, Rede de distribuição de água e ligações 

domiciliares. Estado do Maranhão.

SSAA implantado % 15 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

8.042.00/2013 - Execução de obras e serviços para 

instalação SSAA compreendendo: perfuração de poço 

tubular, instalação de unidade de bombeamento, 

reservatório em fibra de vidro com estrutura elevatória, 

fornecimento de energia (RDR/Grupo Gerador), Abrigo de 

quadro de comando e/ou Grupo Gerador, cerca de 

proteção, Rede de distribuição de água e ligações 

domiciliares.

SSAA implantado % 11 Alterada

Ação teve a meta física ajustada 

devido a retrição orçamentaria e 

financeira

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

6.003.00/2014 - Execução de obras, serviços de 

engenharia e fornecimentos referentes à implantação de 30 

(trinta) sistemas simplificados de abastecimento de água  

em municípios de 6ª SR. Estado da Bahia.

SSAA implantado % 20 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

8.034.00/2014 - Contratação integrada de empresa para 

execução de serviços técnicos especializados em 

elaboração de projetos, execução das obras, fornecimento 

de materiais e equipamentos, testes e pre-operação, para 

implantação de sistemas simplificados de abastecimentos 

de água, para atendimento a 8.500 unidades domiciliares 

nas mesorregioes do centro e oeste maranhense. - SSAA 

implantado

SSAA implantado % 15 Alterada

Ação teve a meta física ajustada 

devido a retrição orçamentaria e 

financeira

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Ampliar a oferta de água para usos múltiplos

Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

Execução de serviços técnicos especializados em 

elaboração de projetos, execução das obras, fornecimento 

de materiais e equipamentos, testes e pre-operação, para 

implantação de SSAA. Estado Maranhão.

SSAA implantado % 20 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

Execução dos serviços de apoio técnico à coordenação, à 

fiscalização e supervisão técnica de contratos e convênios  

das obras e ação social. Estado do Maranhão.

Fiscalização % 20 Retirada Elaborada incorretamente

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

3.038.00/2013 - Execução dos serviços de apoio técnico à 

coordenação, à fiscalização e supervisão técnica de 

contratos e convênios das obras e ação social. Estado 

Pernambuco.

Fiscalização % 10 Alterada

Ação teve a meta física ajustada 

devido a retrição orçamentaria e 

financeira

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

Fornecimento transporte e instalação de 26.021 unidades 

de cisternas, visando o abastecimento de comunidades 

rurais difusas, nos Estados de Alagoas, Minas Gerais

Cisternas instaladas % 100 Retirada Elaborada incorretamente

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

Fornecimento transporte e instalação de cisternas. Estado 

do Maranhão.
Cisternas instaladas % 30 Retirada Elaborada incorretamente

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

0.213.00/2013 - Fornecimento, transporte, carga e 

descarga e instalação de cisternas, em polietileno. Estado 

do Piauí.

Cisternas instaladas % 20 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

0.215.00/2013 - Fornecimento, transporte, carga e 

descarga e instalação de cisternas, em polietileno. Estado 

do Ceará.

Cisternas instaladas % 12 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

3.060.00/2012 - Perfuração, montagem e instalação de 25 

poços em área de rocha sedimentar; perfuração e 

montagem de 245 poços em área de rocha cristalina, e 

montagem de 50 cinqüenta poços tubulares em 

comunidades difusas situadas na ZonaRural de diversos 

municípios das microrregiões: Sertão do Pajeú, Itaparica e 

Moxotó/Ipanema. Pernambuco.

Poços instalados % 20 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

3.066.00/2012 - Perfuração, montagem e instalação de 

poços em área de rocha sedimentar, perfuração e 

montagem de poços em área de rocha cristalino, e 

montagem de poços em diversos municípios. Estado 

Pernambuco.

Poços instalados % 5 Mantida Não houve alterações

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Ampliar a oferta de água para usos múltiplos

Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

7.051.00/2013 - Serviço de apoio técnico à coordenação, à 

fiscalização e supervisão técnica de contratos e convênios 

das obras e ação social. Estado Piauí.

Fiscalização % 13 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

7.052.00/2013 - Serviço de apoio técnico à coordenação, à 

fiscalização e supervisão técnica de contratos e convênios 

das obras e ação social. Estado Ceará.

Fiscalização % 25 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

1.091.00/2013 - Serviços de apoio à fiscalização e 

supervisão técnica de contratos e convênios para execução 

de serviços e ações sociais. Estado de Minas Gerais.

Fiscalização % 33 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

 - Serviços de apoio técnico à coordenação, à fiscalização 

e supervisão técnica de contratos e convênios das obras e 

ação social, no âmbito do Programa Água para Todos. 

Estado do Piauí.

Fiscalização % 25 Retirada Elaborada incorretamente

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

0.090.00/2013 - Serviços de apoio técnico à coordenação, 

fiscalização e supervisão técnica de contratos e convênios 

das obras e ações Sociais. Estado Bahia.

Fiscalização % 10 Mantida Não houve alterações

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

2.047.00/2013 - Serviços de apoio técnico à coordenação, 

à fiscalização e supervisão técnica de contratos e 

convênios  no âmbito do programa água para todos, na 

jurisdição da 2ª Superintendência Regional no Estado da 

Bahia

Fiscalização % 20 Incluída
Ajustar as ações que estão sendo 

executadas

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

7.031.00/2012 - Elaboração de projetos executivos, 

inclusive regularização ambiental e fundiária, para 

construção de 80 (oitenta) barreiros em municípios sob a 

jurisdição da 7ª SR, no Estado do Piauí.

Barreiro % 3 Incluída
Ajustar as ações que estão sendo 

executadas

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

7.041.00/2012 -Instalação de 60 sistemas de 

abastecimento dágua em municípios do Estado do Piauí.
Sistema implantado % 20 Incluída

Ajustar as ações que estão sendo 

executadas

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

3.068.00/2013 -  Instalação de 90 unidades de  poços 

tubulares em comunidades difusas de diversos Municípios 

da área de atuação da CODEVASF - 3ª SR, no Estado de 

Pernambuco. 

Poços instalados % 11 Incluída
Ajustar as ações que estão sendo 

executadas

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Ampliar a oferta de água para usos múltiplos

Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

8.033.00/2014 - Implantação de sistemas simplificados de 

abastecimentos de água, para atendimento a 8.500 

unidades domiciliares nas mesorregioes do centro e oeste 

maranhense.

Sistema implantado % 10 Incluída
Ajustar as ações que estão sendo 

executadas

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

8.035.00/2014 - Implantação de sistemas simplificados de 

abastecimentos de água, para atendimento a 8.500 

unidades domiciliares nas mesorregioes do centro e oeste 

maranhense.

Sistema implantado % 10 Incluída
Ajustar as ações que estão sendo 

executadas

AR
Água para 

todos
Implantação de Obras e equipamentos para oferta de Água

2.042.00/2012 - Implantação de Sistema Simplificado de 

Abastecimento de Água em diversas comunidades rurais 

nos municípios da área de abrangência da Codevasf - 2ª 

SR, no Estado da Bahia.

SSAA implantado % 20 Incluída
Ajustar as ações que estão sendo 

executadas

PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Contribuir para a revitalização das Bacias Hidrográficas

Implementar saneamento básico

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR AR/GSA

Abastecimento Público de Água em Comunidades 

Ribeirinhas - Implantação de Sistema de Abastecimento de 

Água

Implantação de SAA - Nossa Senhora de Lourdes/SE (03 - 

Escurial, Carro Quebrado e Areias)
Sistema implantado % 25 Alterada

A meta não poderá ser atingida 

devido ao atraso na conclusão das 

adequações e detalhamentos 

construtivos por parte da Contratada, 

portanto, propomos uma alteração da 

meta para 25 %.

AR AR/GSA

Abastecimento Público de Água em Comunidades 

Ribeirinhas - Implantação de Sistema de Abastecimento de 

Água

Implantação de SAA - Pão de Açúcar/AL (06 - Alemar, 

Boa Sorte, Conceição, Lajes...)
Sistema implantado % 40 Alterada

alterada % execução, a meta não 

poderá ser atingida devido a 

paralização da obra.

AR AR/GSA

Abastecimento Público de Água em Comunidades 

Ribeirinhas - Implantação de Sistema de Abastecimento de 

Água

Implantação de SAA - Paratinga/BA (05 - Nova União, 

Volta das Pedras, Pedra do Asfalto...)
Sistema implantado % 80 Retirada

alterada % execução, a meta não 

poderá ser atingida devido a não 

contratação até outubro pelo limite 

orçamentário imposto até out/2017, 

propomos alteração da meta para 

30%

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Contribuir para a revitalização das Bacias Hidrográficas

Implementar saneamento básico

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR AR/GSA

Abastecimento Público de Água em Comunidades 

Ribeirinhas - Implantação de Sistema de Abastecimento de 

Água

Implantação de SAA - Paulo Afonso/BA (04 - Olho 

D'água do Paulo, Nambebé, Campos Novos...)
Sistema implantado % 80 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA

Abastecimento Público de Água em Comunidades 

Ribeirinhas - Implantação de Sistema de Abastecimento de 

Água

Implantação de SAA - Petrolina/PE (02 - Ass. Mansueto 

de Lavour e Nova Descoberta)
Sistema implantado % 100 Retirada obra paralisada

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Belo Monte/AL
Sistema implantado % 40 Alterada

alterada % execução devido o ritmo 

da obra

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Espinosa/MG
Sistema implantado % 45 Alterada

alterada % execução devido o ritmo 

da obra

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Alto 

Parnaíba/MA
Sistema implantado % 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Arcos/MG (2ª Etapa)
Sistema implantado % 100 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Bocaiuva/MG
Sistema implantado % 70 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Bodocó/PE
Sistema implantado % 100 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Buíque/PE
Sistema implantado % 60 Alterada

alterada % execução devido o ritmo 

da obra

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Cacimbinhas/AL
Sistema implantado % 100 Mantida Não houve alterações

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Contribuir para a revitalização das Bacias Hidrográficas

Implementar saneamento básico

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Caeté/MG (2ª Etapa)
Sistema implantado % 100 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Canapi/AL
Sistema implantado % 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Canindé de São Francisco/SE
Sistema implantado % 90 Retirada

Dificuldade de execução pela 

contratada

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Capitólio/MG
Sistema implantado % 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Carneiros/AL
Sistema implantado % 100 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Delmiro Gouveia/AL
Sistema implantado % 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Exu/PE (2ª Etapa)
Sistema implantado % 100 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Floresta/PE (2ª Etapa)
Sistema implantado % 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Igaporã/BA - Obra complementar
Sistema implantado % 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Igreja Nova/AL
Sistema implantado % 80 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Ilha 

das Flores/SE
Sistema implantado % 50 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Itabi/SE
Sistema implantado % 51 Alterada

 A rescisão dos contratos anteriores e 

a demora para confecção e 

apresentação de orçamento 

atualizado por parte da 

SEINFRA/DESO, inviabilizou o 

cumprimento da meta, portanto 

sugerimos a alteração para 51%.

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Luzilândia/PI
Sistema implantado % 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Matias Cardoso/MG
Sistema implantado % 60 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Nova Iorque/MA
Sistema implantado % 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Olho D'agua do Casado/AL
Sistema implantado % 100 Mantida Não houve alterações

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Contribuir para a revitalização das Bacias Hidrográficas

Implementar saneamento básico

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Ourolândia/BA
Sistema implantado % 20 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Pacatuba/SE
Sistema implantado % 41 Alterada

A rescisão dos contratos anteriores e 

a demora para confecção e 

apresentação de orçamento 

atualizado por parte da 

SEINFRA/DESO, inviabilizou o 

cumprimento da meta, portanto 

sugerimos a alteração para 41%.

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Paramirim/BA
Sistema implantado % 80 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Paratinga/BA
Sistema implantado % 90 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Parnarama/MA
Sistema implantado % 50 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Piaçabuçu/AL
Sistema implantado % 50 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Ponto Chique/MG
Sistema implantado % 40 Alterada

Alterado % execução devido ritmo da 

obra

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Rio 

do Pires/BA
Projeto Elaborado % 80 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Santa Terezinha/PE
Sistema implantado % 50 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Santana do Ipanema/AL
Sistema implantado % 5 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em São 

Bráz/AL
Sistema implantado % 80 Alterada

Alterado % execução devido ritmo da 

obra

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em São 

Francisco/SE
Sistema implantado % 24 Alterada

A rescisão dos contratos anteriores e 

a demora para confecção e 

apresentação de orçamento 

atualizado por parte da 

SEINFRA/DESO, inviabilizou o 

cumprimento da meta, portanto 

sugerimos a alteração para 24%.

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Tasso Fragoso/MA (2ª Etapa)
Sistema implantado % 20 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Umburanas/BA
Sistema implantado % 20 Retirada Indisponibilidade orçamentária

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Contribuir para a revitalização das Bacias Hidrográficas

Implementar saneamento básico

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Uruçuí/PI
Sistema implantado % 90 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Xique-Xique/BA
Sistema implantado % 70 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares
Instalação de Ligações Intradomiciliares em Canápolis/BA

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 100 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares

Instalação de Ligações Intradomiciliares em Canindé de 

São Francisco/SE

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 10 Retirada Pendência Jurídica

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares
Instalação de Ligações Intradomiciliares em Guadalupe/PI

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 30 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares
Instalação de Ligações Intradomiciliares em Ibotirama/BA

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 100 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares

Instalação de Ligações Intradomiciliares em Ilha 

Grande/PI

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 30 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares

Instalação de Ligações Intradomiciliares em Joca 

Marques/PI

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 10 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares
Instalação de Ligações Intradomiciliares em Madeiro/PI

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 10 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares

Instalação de Ligações Intradomiciliares em Muquém de 

São Francisco/BA

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 100 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares

Instalação de Ligações Intradomiciliares em Murici dos 

Portelas/PI

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 10 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares
Instalação de Ligações Intradomiciliares em Oeiras/PI

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 30 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares
Instalação de Ligações Intradomiciliares em Porto/PI

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 100 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares

Instalação de Ligações Intradomiciliares em Ribeiro 

Gonçalves/PI

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 100 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares

Instalação de Ligações Intradomiciliares em Santa 

Filomena/PI

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 10 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA
Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e 

Módulos Sanitários Domiciliares
Instalação de Ligações Intradomiciliares em União/PI

Ligações Intradomiciliares 

implantadas
% 10 Retirada Indisponibilidade orçamentária

Objetivo

Iniciativa

Tema

Perspectiva
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PROCESSOS DE NEGÓCIO

SEGURANÇA HÍDRICA

Contribuir para a revitalização das Bacias Hidrográficas

Promover a recuperação hidroambiental

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

AR AR/GDT
Operação e Manutenção do Centro de Referência em 

Aquicultura e Recursos Pesqueiros

Operação e Manutenção do Centro de Referência em 

Aquicultura e Recursos Pesqueiros do Parnaíba - 

Ceraqua/PHB

Centro/estação mantido Unidade 1 Mantida Não houve alterações

AR AR/GDT
Operação e Manutenção do Centro Integrado de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura

Operação e Manutenção do Centro Integrado de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro - Pernambuco.
Centro/estação mantido Unidade 1 Mantida Não houve alterações

AR AR/GDT
Operação e Manutenção do Centro Integrado de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura

Operação e Manutenção do Centro Integrado de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura de Betume - Sergipe.
Centro/estação mantido Unidade 1 Mantida Não houve alterações

AR AR/GDT
Operação e Manutenção do Centro Integrado de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura

Operação e Manutenção do Centro Integrado de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba - Alagoas.
Centro/estação mantido Unidade 1 Mantida Não houve alterações

AR AR/GDT
Operação e Manutenção do Centro Integrado de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura

Operação e Manutenção dos Centros Integrados de 

Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma e Xique-

Xique - Bahia.

Centro/estação mantido Unidade 2 Mantida Não houve alterações

AR AR/GDT
Operação e Manutenção do Centro Integrado de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura

Operação e Manutenção dos Centros Integrados de 

Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias e 

Gorutuba - Minas Gerais.

Centro/estação mantido Unidade 2 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA Diagnóstico e Requalificação Ambiental de Áreas
Diagnóstico e Requalificação Ambiental de Áreas em 

Minas Gerais
Diagnóstico realizado % 20 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA Diagnóstico e Requalificação Ambiental de Áreas
Diagnóstico e Requalificação Ambiental de Áreas na 

Bahia
Diagnóstico realizado % 20 Retirada Indisponibilidade orçamentária

AR AR/GSA Elaboração de Diagnóstico da Bacia do Rio São Francisco
Elaboração de Diagnóstico da Bacia do Rio São Francisco - 

MG, BA, SE, AL, PE
Diagnóstico realizado % 20 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Implantação de Infraestrutura do Centro de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura

Implantação de Infraestrutura do Centro de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura em Parnaíba/PI
Centro implantado % 50 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA
Implantação de Infraestrutura do Centro de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura

Implantação de Infraestrutura do Centro de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura em Xique Xique/BA
Centro implantado % 100 Mantida Não houve alterações

AR AR/GSA Implantação de Infraestrutura do CIRPA
Implantação de Infraestrutura do Centro de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura em Nova Porteirinha/MG
Infraestrutura implantada % 80 Alterada obra paralisada

AR AR/GSA Processos Erosivos -  Recuperação das margens do SF 
Recuperação das margens do SF no trecho da Hidrovia - 

Trecho montante de Itacoatiara
Obra executada % 30 Mantida Não houve alterações

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Assegurar a logística corporativa

Implantar o Plano de Gestão de Logística Sustentável

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

PR GT PLS
Adotar o uso de copos descartáveis produzidos com 

materiais biodegradáveis

Adotar o uso de copos descartáveis produzidos com 

materiais biodegradáveis

Adotar o uso de copos descartáveis 

produzidos com materiais 

biodegradáveis

% 100 Retirada Indisponibilidade orçamentária

PR GT PLS
Promover a separação e destinação ambientalmente correta 

de materiais recicláveis.

Promover a separação e destinação ambientalmente correta 

de materiais recicláveis.

Elevar a separação e destinação 

ambientalmente correta de materiais 

recicláveis

% 20 Retirada Ação com meta imensurável

PR GT PLS
Garantir que os materiais de TI sejam descartados de 

forma ambientalmente correta.

Garantir que os materiais de TI sejam descartados de 

forma ambientalmente correta.

Materiais de TI sejam descartados 

de forma ambientalmente correta
% 25 Retirada Ação com meta imensurável

PR GT PLS
Garantir que os editais e contratos constem critérios de 

sustentabilidade.

Garantir que os editais e contratos constem critérios de 

sustentabilidade.

Garantir que nos editais e contratos 

constem critérios de 

sustentabilidade

% 30 Retirada Ação com meta imensurável

PR GT PLS
Reduzir o consumo de combustível dos veículos da 

empresa.

Reduzir o consumo de combustível dos veículos da 

empresa.

Reduzir o consumo de combustível 

dos veículos da empresa
% 15 Retirada Ação com meta imensurável

PR GT PLS Reduzir  o consumo de água. Reduzir  o consumo de água. Reduzir o consumo de água % 30 Mantida Não houve alterações

PR GT PLS Reduzir o consumo de energia elétrica. Reduzir o consumo de energia elétrica.
Reduzir o consumo de energia 

elétrica
% 30 Mantida Não houve alterações

PR GT PLS Reduzir o consumo de copos descartáveis. Reduzir o consumo de copos descartáveis.

Reduzir o consumo de copos 

descartáveis  com relação à data 

base de 2014

% 50 Mantida Não houve alterações

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Presidência
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO

Melhorar Continuamente os Processos de Trabalho

Aperfeiçoar os processos de missão crítica

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

PR PR/SL
Normatização interna  e específica do processo licitatório 

de acordo com o estabelecido na Lei 13.303/2016

Dar publicidade e implantar o novo  Regulamento de 

Licitações

Regulamento implantado e 

divulgado
Unidade 9 Mantida Não houve alterações

PR PR/SL

Padronização dos instrumentos convocatórios: Termo de 

Referência, Minutas de Edital e de Contratos, de acordo 

com o estabelecido na Lei 13.303/2016

Divulgar os documentos padronizados (TR, Edital e 

Contratos), atendendo  a Lei de Responsabilidade das 

Estatais nº 13.303/2016

Documentos divulgados Unidade 9 Mantida Não houve alterações

PR PR/SL
Padronização e integração de informações de licitações 

entre Sede e Superintendências

Padronização e integração de informações de licitações 

entre Sede e Superintendências
Informações padronizadas Unidade 9 Mantida Não houve alterações

PR PR/SL
Treinamento e formação de novos pregoeiros e operadores 

do novo sistema  (lei 13.303)

Treinamento e formação de novos pregoeiros e operadores 

do novo sistema, conforme a Lei nº 13.303/2016, bem 

como reciclagem dos pregoeiros já formados, no âmbito 

da Sede da Codevasf e suas Superintendências Regionais.

Analistas capacitados Unidade 40 Mantida Não houve alterações

PR PR/SL

Treinamento quanto a nova legislação e procedimentos na 

Sede e Superintendências Regionais (Analistas lotados nas 

SRL's)

Treinamento e capacitação dos Analistas lotados nas 

SRL's, com foco na nova legislação, minimizando os erros 

por falta de conhecimento e a eficácia do processo 

licitatório no ambito da Codevasf

Analistas capacitados Unidade 10 Mantida Não houve alterações

SOCIEDADE

SOCIEDADE

Melhorar os indicadores sociais, econômicos e ambientais da área de atuação

Melhorar a imagem da instituição perante os governos e sociedade

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

PR PR/ACP Estabelecer uma política de comunicação institucional
Desenvolver e implantar programa de marketing 

institucional
Programa implementado Unidade 1 Retirada Indisponibilidade orçamentária

PR PR/ACP
Promover pesquisa de satisfação de governos e sociedade 

com os serviços prestados
Implementar pesquisa sistemática com as comunidades Pesquisa realizada Unidade 1 Retirada Ação não é de competência da área

PR PR/ACP Contratação de agência de comunicação e de eventos Desenvolver ações e peças de comunicação Agência contratada Unidade 1 Retirada Indisponibilidade orçamentária

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GOVERNANÇA

Desenvolver a governança corporativa

Aperfeiçoar a Liderança Corporativa

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

PR AA/GGP
Capacitação de Dirigentes e Assessores sobre a nova Lei 

das Estatais, 13.303. de 30.06.16.

Capacitação de Dirigentes e Assessores sobre a nova Lei 

das Estatais, 13.303. de 30.06.16.
Dirigentes e assessores capacitados Unidade 40 Mantida Não houve alterações

PR PR/OV
Aperfeiçoar as instâncias internas de governança da 

organização

Capacitar os servidores da Ouvidoria para atender com 

excelência o cidadão e dar suporte a alta direção;
Capacitação realizada Unidade 1 Mantida Não houve alterações

PR PR/OV
Aperfeiçoar as instâncias internas de governança da 

organização

Implementar, com apoio da Assessoria de Comunicação, 

campanhas de divulgação, usando os meios de 

comunicação mais eficientes para cada localidade, como 

emissoras de rádios, TV, jornais impressos, portais, blogs, 

além de cartazes e banners.  Promover internamente e de 

maneira contínua a divulgação do papel e das atribuições 

da Ouvidoria com a divulgação de informações, 

publicações e relatórios de atividades, com o fim de 

promover a transparência ativa, melhorar a eficiência dos 

serviços públicos prestados e facilitar o controle social.  

Melhorar a visibilidade para o usuário quanto à localização 

do acesso à Ouvidoria no site da CODEVASF.

Manual/ Sistemas implementados Unidade 3 Retirada Indisponibilidade orçamentária

PR PR/OV
Aperfeiçoar as instâncias internas de governança da 

organização
Modernização da Ouvidoria na Sede Equipamentos instalados Unidade 1 Mantida Não houve alterações

PR PR/OV
Aperfeiçoar as instâncias internas de governança da 

organização

Implantar as salas de Ouvidoria nas Superintendências 

Regionais
unidades implantadas Unidade 8 Mantida Não houve alterações

PR PR/OV
Aperfeiçoar as instâncias internas de governança da 

organização

Desenvolver sistema para controle de demandas da 

Ouvidoria
Sistema implantado Unidade 1 Mantida Não houve alterações

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GOVERNANÇA

Desenvolver a governança corporativa

Aperfeiçoar o sistema de controle corporativo

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

PR Consad/AU
Auditoria com foco em prevenção e riscos, de acordo com 

indicadores apontados em matriz de risco.

Executar as auditorias planejadas no Plano Anual de 

Auditoria Interna (PAINT), conforme determina a IN nº 

24/CGU

Auditorias Realizadas Unidade 24 Mantida Não houve alterações

PR Consad/AU Capacitação dos Auditores

Capacitação nas seguintes áreas: Auditoria em Atuária; 

Auditoria em Obras de Engenharia; Auditoria em 

Orçamento de obras públicas; Auditoria em licitações, 

contratos e convênios; Redação Oficial.

Auditores capacitados Unidade 15 Mantida Não houve alterações

PR
Grupo de 

Trabalho

Adequação da Lei de criação da Codevasf, Estatuto e 

estrutura organizacional, Regulamentos e Regimentos 

Internos, em conformidade com a Lei das Estatais - Lei 

13.303 de 30.06.16

Adequação da Lei de criação da Codevasf, Estatuto e 

estrutura organizacional, Regulamentos e Regimentos 

Internos, em conformidade com a Lei das Estatais - Lei 

13.303 de 30.06.16

Normativos Adequados Unidade 1 Retirada Ação com meta imensurável

PR
Grupo de 

Trabalho

Pesquisa de satisfação dos usuários serviços prestados pela 

Codevasf

Pesquisa de satisfação dos usuários serviços prestados pela 

Codevasf
Pesquisa realizada Unidade 9 Retirada Ação não é de competência da área

PR
Grupo de 

Trabalho

Consolidação do Sistema de Informações Gerenciais 

Administrativo

Consolidação do Sistema de Informações Gerenciais 

Administrativo para controle de prazos de documentos 

externos e de prazos de comissões

Sistema implantado. % 100 Mantida Não houve alterações

PR
Grupo de 

Trabalho

Auxiliar e cooperar na criação das novas instâncias de 

governança e controle, previstas nas legislações. 

Auxiliar e cooperar na criação das novas instâncias de 

governança e controle, previstas na Lei nº 13.303, IN 

Conjunta MP/CGU Nº 01/2016, Resolução CGPAR nº 18 

e Relatório de Avaliação de Integridade nº 

201601720/CGU

Instâncias de governança criadas Unidade 2 Retirada Ação com meta imensurável

PR
Grupo de 

Trabalho
Diagnóstico da estrutura organizacional da Codevasf Diagnóstico da estrutura organizacional da Codevasf Relatório de diagnóstico realizado Unidade 1 Mantida Não houve alterações

PR
Grupo de 

Trabalho

Implantação de estrutura de Gestão de Risco e Controle 

Interno

Implantação de estrutura de Gestão de Risco e Controle 

Interno
Unidade orgânica implantada Unidade 1 Mantida Não houve alterações

PR
Grupo de 

Trabalho
Implantação do Programa de Integridade Implantação do Programa de Integridade Programa implantado Unidade 1 Mantida Não houve alterações

PR
Grupo de 

Trabalho
Reformar o Código de Ética para integrar o tema Conduta Reformar o Código de Ética para integrar o tema Conduta Revisar Código de Ética % 100 Mantida Não houve alterações

PR
Grupo de 

Trabalho

Reformar o Estatuto Social, Regimento Interno e 

regimentos setoriais dos órgãos de deliberação para alinhar 

as atividades de competência estabelecendo papéis 

adequados segundo matriz de responsabilidade definida

Reformar o Estatuto Social, Regimento Interno e 

regimentos setoriais dos órgãos de deliberação para alinhar 

as atividades de competência estabelecendo papéis 

adequados segundo matriz de responsabilidade definida

Normativos reformados e aprovados % 100 Mantida Não houve alterações

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GOVERNANÇA

Desenvolver a governança corporativa

Aperfeiçoar o sistema de controle corporativo

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

PR PR/ACP Aquisição de software para a comunicação

Adquirir software de suporte para a avaliação e 

monitoramento dos processos relativos á área de 

comunicação da Codevasf.

Software de suporte adiquirido Unidade 1 Retirada Indisponibilidade orçamentária

PR PR/AJ
Realização de  curso de capacitação (seminários) de 

empregados da Codevasf

Temas: A importância do processo judicial; Adicional de 

Periculosidade; Incorporação de Função; Ato decisório da 

negativa ou do deferimento do pedido no âmbito 

administrativo.

Capacitação realizada Unidade 9 Retirada Ação não é de competência da área

PR PR/AJ
Realização de  curso de capacitação (seminários) de 

empregados da Codevasf

Temas: Fiscalização de contratos administrativos;  

Aplicação da Nova Lei das Estatais nas licitações e 

contratos administrativos; e Importância do Processo 

Adminitrativo.

Capacitação realizada Unidade 9 Retirada Ação não é de competência da área

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Elevar o grau de sustentabilidade financeira da empresa

Elevar a captação de recursos para investimento

Unidade 

Gestora

Unidade 

Responsável
Ação Subação Produto

Unidade de 

Medida

Meta 

física

Situação da 

Ação
Justificativa

PR ASPAR Fortalecer a assessoria parlamentar
Atualizar e gerar 200 manuais: "Orientação para Alocação 

de Emendas Parlamentares ao Orçamento da Codevasf".
Manual Atualizado Unidade 1 Alterada

A Ação foi revisada para melhor 

definição do produto a ser entregue

PR ASPAR Fortalecer a assessoria parlamentar

Concluir a implantação do sistema SEPAR - sistema de 

controle de emendas parlamentares (recursos da LOA e 

Destaques), desde à aprovação / descentralização do 

orçamento até à efetiva doação do bem, e a sua devida 

integração com os sistemas SIGEC, SIGEO, SIAMP e 

SGPA.

Sistema Implementado Unidade 1 Retirada Ação não é de competência da área

PR ASPAR Fortalecer a assessoria parlamentar
Realizar capacitações nas áreas de processos legislativos e 

orçamentários.
Capacitação realizada Unidade 2 Retirada Indisponibilidade orçamentária

PR ASPAR
Implantação do processo de captação de recursos para 

investimento

Encamihar trimestralmente relatório aos parlamentares, 

informando a situação atual dos recursos alocados no 

orçamento da Codevasf.

Relatório encaminhado Unidade 4 Retirada

Dificuldade técnica para elaboração 

de relatório. Necessita de um 

software para agilizar o processo

PR ASPAR
Implantação do processo de captação de recursos para 

investimento

Promover encontro técnico entre as assessorias 

parlamentares da Codevasf, MI e Congresso Nacional, 

para discutir as alocações das emendas para 2018.

Encontro realizado Unidade 1 Mantida Não houve alterações

PR ASPAR
Implantação do processo de captação de recursos para 

investimento

Promover encontro técnico entre a Codevasf (ASPAR/PR 

e as Superintendências Regionais) com órgãos e lideranças 

visando realizar levantamento das melhores formas de 

alocação das emendas.

Encontro realizado Unidade 8 Retirada Indisponibilidade orçamentária

Objetivo

Iniciativa

Perspectiva

Tema

Perspectiva

Tema

Objetivo

Iniciativa
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