
 

Ata reunião 14 – 09/02/2015 – ASÁGUAS                                                                       01/02 
 

  14a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2014/2016) – 09/02/2015 
Local:  Sala da ASÁGUAS, SPO.  

 

Presentes: Brandina, Cristina, Fabiano, Marcelo, Ney e Wilde.  

Ausentes: Gabriel e Luiz Henrique (férias), Fabiano (reunião de trabalho) Gaetan e 
Maurrem. 

 
1. INFORMES  

 Ney informou que o pessoal da certificação digital (SOLUT) veio hoje, fez a parte que o 
Ney deveria fazer e estão providenciando a habilitação do computador dele. 

 Marcelo informou que estará de férias de 23 de fevereiro a 2 de março.  

 

2.  OFÍCIOS A ENVIAR. 

Aprovado ofício sobre token (Anexo I).  
 

3. AÇÃO SOBRE PERICULOSIDADE.  

Wilde lembrou que, com a alteração do Regimento Interno, todos os servidores podem 
fazer vistorias de fiscalização no campo. Já temos o material da CPRM. Decidiu-se criar 
um grupo de trabalho com o objetivo de analisar todo este material e subsidiar o jurídico 
em relação a nossas especificidades. O prazo para esta tarefa será de dois meses, até 
10 de abril. Gabriel o coordenará pela ASÀGUAS e serão convidados Dalthon e Leo Piau 
para o GT.  

4. CALENDÁRIO. 

Decidiu-se que as reuniões da Diretoria da ASÁGUAS serão realizadas às segundas 
feiras, às 12h30m. 

5. ASSÉDIO MORAL 

Discutido o assunto, decidiu-se três linhas de ação: 1. Organizar palestras sobreo 
assunto (Marcelo já tem um juiz para propor); 2. Divulgar Manuais sobre assédio 
existentes  e 3. Orientar os associados sobre o assunto. 

6. ALFABETIZAÇÃO DE TERCEIRIZADOS 

O ASSOCIADO Mário Canevalle compareceu à reunião e informou de sua 
preocupação e de um grupo de colegas quanto aos terceirizados, especialmente 
da limpeza e garçons, boa parte dos quais é analfabeto funcional. Informou que 
queriam contratar um professor e foi sugerido que a ASÁGUAS o fizesse. 
Discutido o assunto, e tendo em vista as funções e a situação atual de débito da 
Associação, decidiu-se que podemos contribuir incluindo nos contratos com os 
terceirizados a questão de cursos de atualização, etc. 

7. AÇÃO SOBRE ISONOMIA 

Aprovado o ofício anexo (Anexo II) 
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Anexo 1 à ata 14 da gestão 2014/2016 
 Brasília, 11 de fevereiro de 2015. 

 
 
 
A Sua Senhoria o Senhor 
Senhor Vicente Andreu Guillo  
DD. Diretor Presidente da Agência Nacional de Águas - ANA 
BRASÍLIA – DF   
 
Of. nº 005/2015/ASAGUAS 
 
Referência:     Programa PAPEL ZERO (Resolução ANA nº 1777, de 21/11/2014) 
Assunto:         Prejuízos imputados aos servidores decorrentes da implementação do 

Programa 
 
 
Senhor Diretor Presidente, 

 

Como decorrência da operacionalização do Programa Papel Zero no âmbito da Agência, recebemos 
de diversos servidores relatos sobre inconformidades quanto à utilização do certificado digital e 
solicitação para que intercedêssemos junto à direção da casa para solucioná-las. 

Dentre as situações relatadas, a que nos motiva trata da necessidade de emissão de novos 
certificados digitais e, nessas circunstâncias, os servidores foram informados pela administração da 
casa que deveriam arcar integralmente com os custos. A base normativa citada para justificar a 
prática é o art. 10 da Resolução ANA nº 1777, de 21 de novembro de 2014, reproduzida a seguir: 

“Art. 10. A revogação do Certificado Digital ocorrerá nas seguintes hipóteses: 

I – por interesse da ANA; 

II – esquecimento da senha de utilização do Certificado Digital; 

III – digitação sucessiva de senha incorreta na tentativa de utilização do 

Certificado; 

IV – perda, extravio, furto ou roubo do Certificado Digital; 

V – dano ou formatação do suporte criptográfico que armazena o Certificado 

Digital; 

VI – devolução do Certificado Digital pelo usuário; e 

VII – desligamento do usuário das atividades da ANA. 

§ 1º Os casos previstos nos incisos I, II e III implicarão a perda do Certificado Digital e-CPF, e-CNPJ, 
e-servidor ou e-aplicação devendo o usuário, titular do Certificado ou titular responsável pelo 
Certificado, solicitar a Autoridade Certificadora correspondente a sua revogação, bem como solicitar 
a emissão de um novo Certificado à SAF, se for o caso. 

§ 2º Nos casos previstos nos incisos I, II e III o usuário, titular do Certificado e-CPF ou titular 
responsável pelo Certificado e-CNPJ, e-servidor ou e-aplicação arcará com os custos de reemissão 
do Certificado Digital por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela SAF.” 

As situações referidas enquadram-se nos incisos II e III deste artigo 10, esquecimento e/ou digitação 
sucessiva da senha. Em defesa dos servidores e contra a cobrança ressaltamos minimamente os 
seguintes argumentos: 
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1º A informação de que seriam imputados custos pelo esquecimento de senha não foi apresentada 
aos servidores durante o período de treinamento, ocorrido entre 24 de setembro e 20 de outubro, e 
nem durante o processo de certificação digital, ocorrido em outubro de 2014; 

2º A Resolução da ANA que efetivou tal obrigação somente foi publicada em 21 de novembro, dois 
meses depois do início do processo de certificação e conseqüente criação das senhas, e seus 
efeitos não poderiam retroagir; e 

3º A utilização do sistema, que demanda o uso da senha, se iniciou em janeiro de 2015, mês em 
que boa parte dos servidores encontrava-se em férias, havendo decorrido 3 (três) meses da criação 
das senhas, ocasionando dificuldades ligadas a memorização de senhas nunca antes utilizadas. 

4° A recuperação de senhas é um processo freqüente e rotineiro nas situações cotidianamente 
enfrentadas por todos nós. Ela não imputa qualquer ônus ao usuário, como se pode verificar das 
experiências com cartões de crédito, contas bancárias, acessos a sítios eletrônicos das receitas 
fazendárias, somente para ficar em algumas situações nas quais é extremamente relevante sua 
utilização. 

5º A cobrança pelo esquecimento de senha surpreende se contrastada com o caso de ocorrência de 
perdas ou extravios, em que nenhum custo pode ser imputado ao usuário, conforme inciso IV do art. 
10 da referida Resolução. A perda do token não implica em cobrança, mas o esquecimento sim? 

Em face das situações e, considerando os argumentos acima, solicitamos que seja determinada à 
SAF a emissão de novos Certificados sem cobrança aos servidores, assim como sejam sanadas 
inadequações na aplicação da referida Resolução e/ou eventuais correções na mesma a juízo da 
Diretoria Colegiada. 

 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
Ney Albert Murtha 

DIRETOR EXECUTIVO  
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Anexo 2 à ata 14 da gestão 2014/2016 

 
Brasília, 11 de fevereiro de 2015. 

 
 
 
A Sua Senhoria o Senhor 
Procurador Geral Emiliano Ribeiro de Souza 
Procuradoria Federal / Agência Nacional de Águas 
BRASÍLIA – DF   
 
Of. nº 004/2015/ASAGUAS 
 
Referência:     Processo nº 02501.000693/2011-86 
Assunto:         Isonomia funcional entre servidores concursados e recrutados externamente 
 
Senhor Procurador, 

 
Considerando que o Parecer nº 0281-3.11/2011/RA/CONJUR/MP (fls. 10 a 16 do Processo nº 
02501.000693/2011-86), de 25/03/2011, indica a ausência de respaldo legal e a ocorrência de 
desvio de função e inobservância do princípio isonômico pelo fato de “os Gerentes de carreira 
(concursados) serem enquadrados como CCT e os recrutados externamente como CGE”; 

Considerando que o Parecer PGE/AMC nº 110/2011 (fls. 18 a 28; Doc. 9348/2011), de 15/04/2011, 
alinha-se integralmente às conclusões da CONJUR/MP (item 23, fl. 22) e ainda recomenda à 
Diretoria Colegiada da ANA que “adote providências para a eliminação de tais distorções”; 

Considerando que a Diretoria Colegiada da ANA, em sua 400ª Reunião Ordinária (ocorrida em 
02/05/2011), “conheceu e aprovou”, sem ressalvas, o Parecer PGE/AMC nº 110/2011 (vide item 4.1 
da referida Ata de reunião);  

Considerando que o Art. 18, Inciso VI, §1º, do Regimento Interno da ANA, em vigor na ocasião da 
citada Reunião da DIREC (Resolução ANA nº 567/2009), estabelecia que “o parecer da PGE, 
aprovado pela Diretoria Colegiada ou pelo Diretor-Presidente, este no âmbito de suas atribuições, 
vincula todas as UORG da ANA”; 

Considerando que a Nota Técnica nº 23/2011/GEGEP/SAF-ANA (Doc. 24583/2011), de 16/06/2011, 
item 7, conclui que: “Finalmente, não obstante a opinião da PGE/ANA quanto à regularização das 
prováveis distorções acima, sugerimos, salvo outro entendimento, que os ajustes devam ser feitos 
após a conclusão dos trabalhos do Planejamento Estratégico com a possível reestruturação a ser 
proposta por consultoria contratada pela Agência, sob a coordenação da Assessoria de 
Planejamento – ASPLA/CGE;” 

Considerando a publicação da Resolução ANA nº 2020/2014, de 15/12/2014, que aprova o novo 
Regimento Interno da ANA, que entrou em vigor em 02/02/2015; 

Considerando que, nesse novo regimento, foi alterada a denominação das Gerências para 
Coordenações; e 

Considerando que a quase totalidade dos titulares das Gerências (concursados e requisitados 
externamente) foram mantidos nos mesmos cargos, sendo que os concursados continuam 
enquadrados como CCT e os recrutados externamente como CGE, conforme consta nas Apostilas 
apresentadas no Boletim de Pessoal e Serviço - Edição Extraordinária nº 2 de 2 de fevereiro de 
2015. 

Solicitamos a Vossa Senhoria resposta à seguinte questão: 
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A Resolução ANA nº 2020/2014, associada à manutenção nos mesmos cargos dos ocupantes 
das Gerências (agora Coordenações), corrige as distorções atestadas pela CONJUR/MP 
(Parecer nº 0281-3.11/2011/RA/CONJUR/MP, fls. 10 a 16 do Processo nº 02501.000693/2011-
86), corroboradas pelo Parecer PGE/AMC nº 110/2011, fls. 18 a 28 (Doc. 9348/2011)? 

Tendo em vista a pertinência dos documentos abaixo relacionados com o processo nº 
02501.000693/2011-86, solicitamos que sejam a ele anexados: 

 Esta correspondência e sua consequente resposta; 

 Cópia da Resolução ANA nº 2020/2014 

 Cópia do Boletim de Pessoal e Serviço - Edição Extraordinária nº 2 de 2 de fevereiro de 
2015. 

 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
Ney Albert Murtha 

DIRETOR EXECUTIVO  
Brasília, 11 de fevereiro de 2015. 
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