


• A atualização tem como principal objetivo orientar 

as atividades do SERH nos próximos anos, 

considerando a realidade dos recursos humanos e 

financeiros disponíveis.  

 

• O Plano de Trabalho tem o objetivo de orientar a 

realização das atividades desse processo 

 

 



• Elaboração técnica pela equipe do DRHS 

 

• Transparência 

 

• Inovação da metodologia 

 

• Compatibilização com os prazos previstos em Lei 

 



• Alinhamento com o PPA Estadual e PNRH 

 

• Articulação com programas, acordos de 

cooperação e contratos existentes 

 

• Caráter estratégico 

 

• Processo participativo 

 



• Reconhecimento da realidade dos recursos 

financeiros e humanos do SERH de forma 

integrada 

 

• Pactuação de metas mediante garantia de 

recursos financeiros e humanos 

 

• RARH será o Diagnóstico do PERH 



• Essencialmente baseada no Marco 

Metodológico do Plano Plurianual do RS 

2020-2023, publicado pela Secretaria 

Estadual do Planejamento, Orçamento e 

Gestão em junho de 2020, disponível em 

planejamento.rs.gov.br/plano-plurianual  

 

https://planejamento.rs.gov.br/plano-plurianual
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• Capacitação inicial 

• Reuniões de equipe 

• Elaboração do Plano de Trabalho 

• Início da divulgação 

• Trocas de experiências 



• Relatório Anual de Recursos Hídricos 2021 

• Elaborado pela equipe do DRHS 



• Horizonte de 2023 a 2040 (PNRH) 

• Organizados em ciclos (PPA) 
o Ciclo I: 2023 – Ano inicial 

o Ciclo II: 2024-2027 

o Ciclo III: 2028-2031 

o Ciclo IV: 2032-2035 

o Ciclo V: 2036-2039 

o Ciclo VI: 2040 – Nova atualização 



• Definição dos problemas a tratar 

• Elaboração do Mapa Estratégico 
o Visão de futuro 

o Eixos temáticos, objetivos e 

indicadores estratégicos 



• Discussão em grupos por eixo temático 

• Definição de propostas de valor (entregas) 

• Análise estratégica (matriz SWOT, ou FOFA) 



• Programas de natureza finalística, que 

resultam em bens e/ou serviços ofertados 

diretamente à sociedade 

• Metodologia da árvore de problemas 

• Definição de coordenadores por Programa 



• Programas que produzem bens e serviços 

típicos de Estado e ofertados ao próprio 

Estado (ex: planejamento, formulação, 

gestão, coordenação, avaliação ou controle 

de políticas públicas), incluindo atividades de 

natureza tipicamente administrativa, que 

colaboram para a consecução dos objetivos 

dos Programas Temáticos 



• Organização das Iniciativas, 

Ações Programáticas e 

Programas Temáticos ao longo 

do horizonte de planejamento do 

PERH, distribuindo as atividades 

nos ciclos 



• Detalhamento das ações 

prioritárias (ciclos I e II) 

• Definição de metas para os 

indicadores das ações 

prioritárias 

• Pactuação das metas com os 

responsáveis por sua 

implementação 



• Reunir e consolidar as principais diretrizes já utilizadas e consagradas 

• Determinar as diretrizes para os assuntos em que ainda não se tem uma definição clara 



• Consultas, eventos, 

apresentações, 

oficinas, site 

• Apoio da Assessoria de 

Comunicação da SEMA 



• Documento para a nova gestão 

• Anteprojeto de Lei 

• Minutas de Resolução para o CRH 



• Monitoramento anual dos indicadores (RARH) 

• Revisões a cada final de ciclo 



• Página do PERH 

• Plano de Trabalho 

• Diagnóstico / Relatório Anual de Recursos Hídricos 

• Relatório de Diretrizes para a Gestão de Recursos Hídricos 

• Plano de Ações 

• Documento do PERH para a nova gestão 

• Minuta do Projeto de Lei 



Atividades iniciais                                       

Consulta sobre os principais desafios e questões estratégicas                                       

Definição do Horizonte de Planejamento                                       

Elaboração do Diagnóstico / RARH 2021                                       

Oficinas para percepção e discussão dos problemas                                       

Construção da Base Estratégica                                       

Desenho de Estratégias de Implementação                                       

Construção de Programas Temáticos                                       

Construção de Programas de Gestão, Manutenção e Serviços                                       

Priorização do Plano de Ação                                       

Detalhamento das Ações Prioritárias e Pactuação das Metas                                       

Elaboração do Relatório do Plano de Ações                                       

Definição das Diretrizes para Gestão de Recursos Hídricos                                       

Elaboração do Relatório de Diretrizes                                       

Mobilização e Participação Social e Comunicação                                       

Documento do PERH para a nova gestão                                       

Formalização do Plano Estadual de Recursos Hídricos                                       



• https://www.sema.rs.gov.br/perh-pt-cp 

 

• Formulário: https://forms.gle/C1a4dDEyUitA8dtP9 

 

• Dúvidas: dipla-drh@sema.rs.gov.br 

 

• A consulta ficará aberta até 31 de janeiro de 2022. 
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