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PLANO ANUAL DE 

ALOCAÇÕES

ARTICULAÇÃO COM ÁREAS 

INTERNAS AFINS
ARTICULAÇÃO COM ESTADOS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Proposta de 

planejamento 

anual para 

alocações de água

Discussão interna para 

articulação com outras 

áreas da ANA (gestão 

participativa, 

monitoramento, 

fiscalização, p.e.)

Discussão externa com os 

Estados para preparação do 

processo de alocação 

considerando: a) avaliação 

do processo anterior; b) 

temas relevantes para a 

gestão local.

Definição da infraestrututra e 

logística para a realização das 

reuniões (virtual ou presencial; 

data, horário e local da reunião; 

necessidades tecnológicas 

(aplicativo de teleconferência, 

data show, som, etc); mobilização 

local

Preparação e envio e convites e 

documentos a serem discutidos 

nas reuniões (10 DIAS ANTES DA 

REUNIÃO)
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Apresentação 

com cenários 

de alocação

Lista de 

Presença
Gravação

Termo de 

alocação 

de água

Distribuição e 

Publicação no 

site da ANA

Realização das reuniões de alocação de água (atualmente 

realizamos duas reuniões em cada sistema hídrico - a 

primeira para apresentação da situação e a segunda para 

tomada de decisão)

Avaliação das Alocações 

realizadas + proposição de 

marcos regulatórios ou ajustes 

nos marcos regulatórios 

existentes + capacitação de 

atores para a alocação de água

ALOCAÇÕES DE ÁGUA (DEPENDE DO CICLO HIDROLÓGICO)
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS 

ALOCAÇÕES 
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BOLETINS DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Execução de ações da ANA de monitoramento, fiscalização e execução de melhoramentos na infraestrutura

Boletins mensais (ou quinzenais) de Acompanhamento da Alocação de Água 

Reunião de avaliação do andamento da alocação 

Ofícios informando e cobrando a efetivação dos compromissos 



Plano anual de alocações:
• Reunião interna para planejar as alocações:

✓ Definição dos Sistemas Hídricos a serem trabalhados;
✓ Definição da agenda anual, com datas de reuniões e viagens 

de articulação;



Articulação com áreas internas afins:
• Discussão interna para articulação com outras áreas da ANA :

✓ Gestão participativa (SAS);
✓ Monitoramento (SGH);
✓ Fiscalização (SFI).



Articulação com Estados:
• Reunião com os Estados e atores estratégicos para definir:

✓ calendário de alocações;
✓ avaliação do processo anterior;
✓ temas relevantes à alocação de água;



Articulação com os atores nos destinos:
• Articulação com as CAAA e seus coordenadores;
• Identificação dos atores (órgãos estaduais de gestão de RH, 

CBHs, CIAs de saneamento, gestores de infraestrutura 
hídrica);



Ferramentas de comunicação:
• E-mails (mail-list);
• Whatsap (grupos, lista de transmissão);
• Telefones.



Infraestrutura e logística
Mobilização:

• Contato com as principais lideranças;
• Confirmação das datas;
• Estímulo à ampla divulgação entre os atores locais;
• Envio de documentação de referência (10 dias antes);
• Envio do convite formal (10 dias antes).



Infraestrutura e logística
Convite:

• Definição de modelo de convite;
• Informações básicas:

✓ Quem convida;
✓ Pauta;
✓ Data(s)
✓ Local (reuniões presenciais)
✓ Link (videoconferência)
✓ Contato para informações



Modelo de 
convite



Modelo de 
convite



Infraestrutura e logística
Reuniões presenciais:

• Articulação com lideranças/órgãos/poder público para 
definição de local apropriado;

• Garantir equipamentos audiovisuais;
• Providenciar lista de presença;
• Enviar convites pelos meios de comunicação;
• Monitorar divulgação;

Obs:  A ANA não cobre despesas com infraestrutura local.



Infraestrutura e logística
Reuniões por videoconferência:
• Criar LINK em plataforma escolhida;
• Divulgação do LINK juntamente com o convite;
• Monitorar divulgação;



Registros:
• Lista de presença preenchida pelos participantes 

(reuniões presenciais);
• Lista de presença gerada pela plataforma de 

videoconferência;
• Gravação da reunião;
• Disponibilização da gravação em plataforma de 

vídeos.



Divulgação:
• Distribuição do TAA por meio de E-mail e/ou Whatsapp;
• Publicação em site na WEB;
• Publicação no DOU.

Link de acesso ao Portal ANA:
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/alocacao-de-agua-e-marcos-
regulatorios/alocacao-de-agua

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/alocacao-de-agua-e-marcos-regulatorios/alocacao-de-agua


Monitoramento e avaliação das 
alocações:
• avaliação das alocações realizadas;
• proposição de marcos regulatórios ou ajustes nos 

marcos regulatórios existentes;
• capacitação de atores para a alocação de água.



Boletins de acompanhamento 
da alocação de água :
• Boletins mensais (ou quinzenais) de acompanhamento da 

Alocação de Água;
• ofícios informando e cobrando a efetivação dos compromissos;
• reunião de avaliação do andamento da alocação;
• execução de ações da ANA de monitoramento, fiscalização e 

execução de melhoramentos na infraestrutura.



#AÁguaÉUmaSó

COMAR – Coordenação de 
Marcos Regulatórios e 

Alocação de Água

comar@ana.gov.br
(+55) (61) 99297 1020

www.ana.gov.br


