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Ofício nº 8/2018/PF-ANA/PGF/AGU-ANA
Documento no 00000.002346/2018-80

Em  16 de janeiro de 2018.

À Sua Excelência a Senhora
Janaina Andrade de Sousa
Procuradora da República
Ministério Público Federal / Procuradoria da República no Município de Monteiro
Rua José Araújo Japiassu, nº 286, Centro
58.500-000 – Monteiro – PB

Assunto: Inquérito Civil nº 1.24.004.000005/2017-61 - Procuradoria da República no Município de 
Monteiro.
Referência: 00000.001864/2018-86

Senhora1 Procuradora da República,

1. Em atenção ao Ofício nº 13/2018/MPF/PRM/Monteiro/PB, de 12 de janeiro de 
2018, de lavra de Vossa Excelência, solicitando informação acerca da obra em construção de 
adutora e captação de água para envio ao estado de Pernambuco tem outorga do órgão 
licenciador, encaminho-lhe cópia da Nota Informativa nº 2/2018/SRE, elaborada pela área 
técnica responsável desta Agência Nacional de Águas – ANA, com o fito de subsidiar o aludido 
Ofício.

2. Na oportunidade, esta Procuradoria Federal junto à Agência Nacional de Águas 
coloca-se à disposição de Vossa Excelência para informações adicionais, se necessárias.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
EMILIANO RIBEIRO DE SOUZA

Procurador-Chefe junto à Agência Nacional de Águas
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Nota Informativa nº 2/2018/SRE
Documento no 00000.002111/2018-98

Em  15 de janeiro de 2018.

Ao Senhor Procurador-Chefe
Assunto:  Resposta ao Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Município de 
Monteiro/PB. Inquérito Civil nº 1.24.004.000005/2017-61.
Referência: 00000.001864/2018-86

1. Em resposta ao questionamento da Procuradoria da República no Município de 
Monteiro, informo  esta Agência recebeu, em 26 de maio de 2017, o requerimento de outorga 
sob o nº  00000.031644/2017-04 , constante d o processo 02501.001262/2017-22, de interesse do 
empreendimento Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa para a finalidade 
abastecimento público em municípios do Agreste Setentrional Pernambucano.

2. Em sua análise foi detectado que o ponto de captação se encontra  em rio de 
dom inialidade do Estado da Paraíba, motivo pe lo qual a demanda foi arquivada, com 
comunicação ao interessado.

3. Segue, anexa ,  cópia de  ofício complementar à  referida Companhia, sobre o 
deságue do PISF/Eixo Leste no trecho de interesse do rio Paraíba, bem como proposta de 
alteração do ponto de captação para a bacia hidráulica do reservatório Epitácio Pessoa 
(Boqueirão).

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES

Superintendente de Regulação

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1A712183. 
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Ofício nº 7/2017/SRE-ANA 

Documento no 00000.002082/2018-64 

Brasília, 15 de janeiro de 2018. 

A Sua Senhoria o Senhor 

José Aldo dos Santos 

Diretor 

Companhia Pernambuco de Saneamento - COMPESA 

Av. Doutor Jayme da Fonte, 222 - Santo Amaro 

50110-005 – Recife – PE 

Assunto: Solicitação de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos. 

Referência: Documento ANA nº 00000.031644/2017-04; Processo nº 02501.001262/2017-22 

Senhor1 Diretor, 

1. Em complemento ao Ofício n° 2634/2017/SRE- ANA (Doc. n° 00000.079022/2017-

59), declaramos que recebemos o pedido de outorga de direito de uso de recursos hídricos para 

captação no rio Paraíba, em Barra do São Miguel, Estado da Paraíba, para suprir o 

abastecimento de água aos habitantes de oito municípios do Agreste Setentrional 

Pernambucano (Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Jataúba, Taquaritinga do Norte, Vertentes, 

Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá e Vertente Lério), protocolado nesta Agência sob o 

n.° 00000.031644/2017-04 (juntado ao Processo n° 02501.001262/2017).  

 

2. Posto isso, informamos que o rio Paraíba é um rio de domínio do Estado da Paraíba, 

e portanto, não passível de outorga pela ANA. Entretanto, esse trecho do rio Paraíba era 

intermitente até o início da pré-operação do PISF e dada a possibilidade de interrupção do 

deságue por motivo de força maior (p.ex. necessidade de manutenção e substituição de 

equipamentos), a ANA/SRE/COMAR realizou uma vídeo conferência com a participação de 

representantes da COMPESA e AESA, e como resultado dessa discussão traçou algumas curvas 

de nível d’água referentes a diferentes situações de armazenamento de água no açude 

Boqueirão e propôs que o ponto de captação fosse alterado para a bacia hidráulica do 

reservatório Epitácio Pessoa (Boqueirão).  

 

3. Dessa forma, o referido processo permanecerá arquivado. Quando os estudos de 

relocação do ponto de captação estiverem concluídos, e caso seja de interesse dessa 

Companhia, novo requerimento poderá ser enviado à esta Agência, por meio do sistema REGLA, 

disponível no site da ANA.  
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4. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Especialista em Recursos 

Hídricos Ana Paula de Souza, pelo telefone (61) 2109-5243 ou pelo e-mail ana.souza@ana.gov.br.  

Atenciosamente, 

(assinado eletronicamente) 

RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES 

Superintendente de Regulação 
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