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  9 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 25/11/2010 

Presentes: Agustin, Ana Carolina,  Cristina, Márcio, Paulo Spolidório, Renata. 

Associados: Tibério e Marco Alessandro Silva. 

Ausentes: Cintia e Nelson (viagem a serviço) , Thierry (almoço com Dr. Dalvino)  e Jacson 
(problema particular). 

 
1. INFORMES 

• Cristina informou que conversou hoje com Luis André, que assegurou que enviou 
à Secretaria Geral da ANA a documentação necessária para a aprovação pela 
Diretoria Colegiada da convocação dos colegas restantes do 3º Concurso, além 
de documentação de prorrogação da validade do concurso.  Informou, também, 
que  já foi feito o registro em cartório da ata de eleição da nova diretoria da 
ASÁGUAS;   

• Thierry  enviou e-mail (Anexo I) informando que a aquisição dos ingressos do 
Cinemark foi efetuada e que devem chegar até a próxima semana. 

• Paulo Spolidório informou que o debate técnico a se realizar no próximo dia 3 de 
dezembro será feito pelo colega Eduardo Passeto, sobre  gestão de metadados - 
ferramenta Compendium 

• Renata informou que a Comissão de festas, de posse da lista de associados da 
ASÁGUAS, está tirando fotos de todos para exibição no evento. 

 

 
2. FESTA  

Foi feito um pré-balanço da venda de convite para a festa e as seguintes 
informações, referentes ao número de convites vendidos por UORG,  foram 
repassadas pelos responsáveis: SIP: 14 ; SOF: 37; SAG:9; SPR 7; SGI:1 e outros: 3. 
Tendo em vista que o total – 71 - ainda encontra-se distante da meta de 150, apelou-
se para que fossem feitas divulgações e conversas com todos os responsáveis, a fim 
de assegurar uma grande participação dos associados na festa. 

  

3. REESTRUTURAÇÃO  

Foi discutido o  Documento Sobre o Diagnóstico Institucional da ANA, elaborado pela 
Aspla/CGE e pela Diretoria Colegiada da ANA. Foram levantadas várias questões, 
tais como: se é correto dividir em duas fases o processo; a questão da SAF e dos 
Analistas foi tratada muito injustamente, o documento não aponta direções 
estratégicas para a ANA, não trata de ampliação de vagas, de carreiras  (novo curso 
de formação para excedentes, etc). Após a discussão foi proposta a elaboração de 
Nota da Associação para divulgação aos associados e envio à CGE/Aspla e Diretoria 
Colegiada. A Nota finalmente divulgada em 29/11, encontra-se anexa (Anexo II). 
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ANEXO I – ATA 9ª. Reunião da ASÁGUAS – 25/11/2010 
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ANEXO II – ATA DA 9ª REUNIÃO  ASÁGUAS – 25/11/2010- 
 

NOTA DA ASÁGUAS A RESPEITO DO 
DIAGNÓSTICO SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
Tendo em vista o “Diagnóstico sobre a Estrutura Organizacional e de Comissionamento da ANA – 
versão preliminar II”, divulgado na intranet da ANA, a Diretoria da ASÁGUAS, após analisar o texto e 
propostas apresentadas, e considerando o breve espaço de tempo até a data final da primeira etapa 
de consulta pública, divulga as seguintes avaliações/opiniões e propostas de caráter geral. A 
ASÁGUAS lembra, ainda, que todos podem utilizar também dos instrumentos da consulta pública 
para apresentarem suas propostas pelas vias institucionais criadas. 
 
Preliminarmente, consideramos ser importante que a DIREC tenha promovido a divulgação do 
processo e das propostas para consulta pública, o que não havia acontecido em nenhuma das 
alterações estruturais precedentes. Também consideramos relevante que esse processo tenha sido 
proposto em duas linhas gerais: Abordagem Estrutural e Abordagem Imediata. Ressaltamos que 
desde o seu I Seminário, realizado em 2005, a ASÁGUAS defende uma reestruturação organizada 
com base nos processos e também focada nos objetivos legais e estratégicos da Agência. 
Esperamos que no processo da Abordagem Estrutural seja garantida a continuidade de espaço para 
participação ampla dos servidores e  acompanhamento por parte da ASÁGUAS. Nesse sentido, a 
ASÁGUAS pretende realizar um seminário no primeiro semestre de 2011 para preparar a 
contribuição organizada dos servidores nesse processo. 
 
A seguir, apresentamos considerações de ordem geral e algumas propostas em relação ao 
documento e propostas apresentadas. 
 
VISÃO ESTRATÉGICA DA ANA 

No item Apresentação do documento, observa-se a falta de uma consolidação da visão estratégica 
da ANA no que se refere a que Agência queremos, tanto do ponto de vista dos objetivos gerais e 
métodos de ação (boa parte dos quais já existem e podem ser consolidados a partir do 
planejamento estratégico, em especial nos objetivos e resultados esperados e mapa de gestão), 
quanto no que refere à composição da Agência. Afinal, a Abordagem Estrutural deverá indicar, à 
empresa a ser contratada, linha gerais oriundas de suas definições políticas e estratégicas para a 
estruturação da Agência, que devem ser consolidadas nesta etapa de Abordagem Imediata. 

No que se refere à composição da Agência, sendo esta uma autarquia federal, os quantitativos 
principais de seus quadros devem ser criados em Lei, o que exige estratégias de longo prazo para a 
criação de novas carreiras e/ou elevação de quantitativos atualmente existentes. 
 
Ao observarmos o Quadro 1 - Quantitativo de Servidores da ANA, na página seguinte, identificamos 
dois problemas mais sérios. 

O primeiro refere-se à terceirização. Hoje os terceirizados na ANA representam 48,7 % da força de 
trabalho, sendo que esta concentração ocorre na área administrativa e na área de informática. 
Dessa forma, são necessárias propostas imediatas, e não somente de longo prazo, para reverter 
esta situação. Por exemplo, é preciso definir o que fazer com a área de informática (Será sempre 
terceirizada? A ANA vai solicitar a criação de carreira de TI para a agência? Vai incluí-la na carreira 
de Analistas Administrativos e solicitar elevação do atual quadro legal, além de inclusão dessa 
especialização em maior número de vagas na carreira de Analista? Ou vai solicitar cessão de 
quantidade expressiva de aprovados na carreira de Analista de Tecnologia da Informação, 
recentemente criada no MPOG?). Seria oportuno apontar possíveis rumos para essa questão. 
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Lembramos, ainda, que, no caso específico de TI, existe a Instrução Normativa no 4 de 19 de maio 
de 2008, do MPOG, que cria impedimentos à contratação de serviços desse tipo. 

. 
Quadro 1: Quantitativo de Servidores da ANA (novembro/2010) 

Carreira 
Leis 

10768/ 
10.871 

Em 
exercício 
na ANA * 

Cedidos 
 

A serem nomeados 
(Concurso 3) 

Especialista em Recursos 
Hídricos (ERH) 239 130 11 70 

Especialista em 
Geoprocessamento (EGEO) 27 14 - 12 

Analista Administrativo (AA) 84 34 7 22 

Procuradores 20 5 - - 

Técnico Administrativo 45 - - - 

SUB-TOTAL 415 183 18 104 

Quadro específico 4 

Comissionados servidores públicos 28 

Comissionados sem vínculo 38 

Estagiários 28 

Outros (consultores , em exercício 
provisório, pesquisadores)  

21 

Terceirizados:  

• Administrativos** 192 

• TI/Informática 67 

• Copa/motoristas 28 

TOTAL EM EXERCÍCIO 589 

Breve balanço :  

• Vagas legais preenchidas; ERH - 
59 %: EGEO: 51,9 % e AA; 48,8%. 
Após a posse dos remanescentes do 
concurso 3 esses números passarão 
a, respectivamente: 89 %, 96 % e 
75%, se todos tomarem posse. 

• Terceirizados: 48,7% do quadro em 
exercício. 

• As carreiras da ANA, incluído o 
quadro específico, são 31,7% no 
quadro em exercício. E os servidores 
públicos de outros órgãos são 4,8 %.  

*    Encontram-se contabilizados como em exercício na ANA, na SAF, os servidores em licença sem vencimento (3)  e os  liberados  
     para pós graduação (5) 
**  Contratos Ágil e Enterpol 

 
O segundo refere-se à necessidade de criação de carreiras não existentes na lei, mas necessárias 
na Agência e/ou revisão de quantitativos. A ANA e a Aneel são as únicas agências que não contam 
com carreiras de técnicos de nível médio (não administrativos). Sugerimos, neste sentido, a 
apresentação imediata de proposta ao MPOG para a criação de vagas para a carreira de Técnico, 
de forma a incluir os hidrometristas necessários na Agência, por exemplo. Também há indícios de 
que os quantitativos de Técnicos Administrativos e Analistas possivelmente devem ser revisados. 

A ASÁGUAS defende uma agência composta basicamente de servidores públicos e considera que 
esta meta de composição deveria estar clara na estratégia da ANA. 
 
AS QUESTÕES DA ÁREA ADMINISTRATIVA 

Dentre as demais formulações e propostas apresentadas, não consideramos adequada a afirmação 
de que devido aos problemas e complexidades da área de Administração e Finanças, essas áreas 
somente serão tratadas no futuro. Mesmo sendo necessário um estudo de maior fôlego, ações 
imediatas são possíveis e necessárias. Apresentamos as seguintes propostas sobre essa questão: 
 

1. Alocação de Analistas Administrativos em todas as divisões da SAF, de forma a se garantir 
criação e manutenção de memória da casa nos processos e ações desta Superintendência. 
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2. Imediato início de negociação com o MPOG para possibilitar a chamada de mais 50% do 
total de Analistas Administrativos aprovados no concurso. 

3. Apresentação imediata ao MPOG de solicitação de autorização para realização de concurso 
para preenchimento das vagas de Técnicos Administrativos existentes (45). 

4. Estudo sobre a proposta de substituição de pelo menos 80% da terceirização administrativa, 
aí incluída a substituição de pessoal por Técnicos Administrativos. 

5. Estabelecimento de diretrizes para assegurar o aumento da participação dos Analistas 
Administrativos nos processos decisórios e de responsabilidade na ANA e, em especial, na 
SAF.  

 
 
A QUESTÃO DOS CARGOS EM COMISSIONAMENTO 

A situação atual de comissionamento na ANA é apresentada no quadro a seguir, desconsiderando 
as cinco vagas ocupadas pelos seus Diretores.   

                            Quadro 2: Situação Atual de Comissionamento na ANA (agosto/2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O documento apresentado reconhece a não existência de critérios objetivos e coerentes para a 
ocupação de cargos comissionados e propõe que esta questão também seja tratada quando da 
Avaliação Estrutural. O documento propõe ainda que os cargos atualmente vagos sejam ocupados 
para a nova Superintendência a ser criada (Fiscalização) e os demais somente sejam preenchidos 
quando absolutamente necessário. Para a Abordagem Imediata apresentamos algumas 
ponderações e propostas:   

1. É preciso definir melhor as diferenças entre os cargos e as funções de gerenciamento (CGEs), 
assessoramento (CA/CAS) e técnicos (CCTs). Os tipos de atribuições a eles relacionados devem 
estar melhor descritos e definidos bem como os critérios de acesso. É fundamental estabelecer 
isonomia nos cargos comissionados, isto é: funções de atribuições semelhantes devem 
corresponder aos mesmos tipos de cargos. Entendemos que esta é uma questão que pode ser 
resolvida de imediato. 

 
2. Dos atuais cargos existentes, 42,8 % são ocupados por servidores da ANA, 23,2 % por outros 

servidores públicos, 26% por pessoas sem vínculo e 8% estão vagos. Esses percentuais, 
entretanto, não podem ser analisados somente em relação aos totais, pois podem resultar em 
conclusões incompletas,uma vez que não analisam a questão como um todo, sobretudo no que 
diz respeito a valores.  Verifica-se, ainda, que os cargos de servidores concentram-se nos CCTs, 
de menor valor, e que os cargos CGE, de valores superiores, concentram a existência de 
pessoal comissionado sem vínculo.  

 
3. A ASÁGUAS propõe que os cargos comissionados sejam ocupados majoritariamente por 

servidores da casa, e acha que esta linha de ação deveria estar incluída na proposta imediata 
com metas a atingir em tempos definidos. Recentemente a ANAC, a partir de orientação do TCU, 
editou resolução propondo metas de ocupação de cargos CGE por servidores de carreira 
(Instrução Normativa Nº 34, de 2 de fevereiro de 2010 que define que 20% dos cargos CGE na 
ANAC serão ocupados com servidores de carreira até 31 de  julho 2010 e 50% até 31 de 
dezembro de 2011).   

 

Cargos Totais 
Servidor 

ANA 
Servidor 
público 

Sem 
vínculo 

Cargos 
vagos 

  CGE 46 5 10 28 3 
CA/CAS 21 3 7 10 1 

CCT 78 54 17 0 7 

 TOTAL 145 62 34 38 11 
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Brasília, 29 de novembro de 2010 
ÁSAGUAS 


