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Destaque

O Departamento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE), vinculado à Secretaria 
Estadual de Saneamento e Recursos 
Hídricos, desenvolveu um Sistema de 
Outorga Eletrônica com o objetivo 
de agilizar os processos de pedido de 
outorga, com mais qualidade. O projeto, 
no valor total de R$ 5,5 milhões, teve 
recursos do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (FEHIDRO) – por demanda do 
Comitê Coordenador do Plano Estadual 
de Recursos Hídricos (CORHI) -, com R$ 
4,4 milhões, e do Tesouro do Estado, 
com R$ 1,1 milhão. 

Importante instrumento na gestão 
de recursos hídricos, a outorga 
começou a ser emitida pelo DAEE em 
1992 e, desde então, já foram cerca de 
200 mil autorizações, com crescimento 
médio de 18% ao ano. O alto número 
de pedidos, aliado ao crescimento de 
conflitos por conta da escassez hídrica, 
à implantação da Cobrança pelo uso 
da água nos Comitês de Bacias, às 
necessidades de integração com outros 
órgãos e à atualização dos instrumentos 
de gestão motivaram o DAEE a buscar 
um sistema que simplificasse tanto 
para o Departamento quanto para os 
usuários de recursos hídricos. 

O projeto foi dividido em 
três fases, sendo a primeira a 
“Estruturação da Solução”, a segunda, 

o “Desenvolvimento”, e a terceira, a 
“Operação Plena”. 

Segundo a engenheira Leila Gomes, 
Diretora de Procedimentos de Outorga 
e Fiscalização do DAEE e uma das 
responsáveis pelo desenvolvimento do 
sistema, o projeto vai diminuir o tempo 
da emissão da outorga. “Será quase 
tudo encaminhado pela internet. Serão 
poucos documentos  em papel que 
podem ser enviados pelo Correio ou 
entregues pessoalmente no Protocolo 
do DAEE”, explicou Leila. “A conferência 
também será realizada mais rápido 
porque será feito eletronicamente, o 
que vai possibilitar a comunicação do 
erro ao usuário com mais agilidade”.

Leila ainda destacou que os modelos 
de pedido de outorga serão uniformes 
nos 22 escritórios do DAEE. “Os 
pareceres terão os mesmos campos, e 
o técnico também vai encaminhar tudo 
por e-mail, não sendo mais necessário 
enviar os papéis para São Paulo”. 

Contudo, ela ressaltou que a 
mudança para o sistema eletrônico 
será gradual, até porque há 15 mil 
processos em análise. “Vamos ter uma 
fase de adaptação. Nos primeiros três 
meses, vamos permitir o pedido em 
papel ou eletronicamente, destacando 
que o requerimento eletrônico é mais 
completo”, frisou. 

Com recursos do FEHIDRO, DAEE implanta Outorga Eletrônica

Foto: Ciete Silvério / Portal do Governo do Estado de São Paulo

Veja os avanços da Outorga Eletrônica:

- Portal de Outorga: Reorganização 
do conteúdo atual; Facilidade de 
atualização; Envio do Requerimento 
Eletrônico;

- Gerenciamento do Sistema: Configuração 
por tipo de requerimento; Inclusão de 
árvore de decisão para cada uso;

- Consultas: Por tipo, modalidade, 
município, UGRHI e finalidade; 
Rastreabilidade dos autos; Consultas a  
mapas temáticos (Georreferenciados);

- Parecer Técnico: Visão por 
Empreendimento; Parecer Técnico 
Eletrônico; Análise técnica 
descentralizada;

- Geração eletrônica de boletos: Cálculo 
de emolumentos; Geração e baixa de 
boletos;

- Relatórios: Relatórios pré-formatados 
por tipo, modalidade, município, UGRHI 
e finalidade;

- Acompanhamento pela Internet;



Encob

Direto dos Comitês
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A Coordenadoria de Recursos 
Hídricos (CRHi), da Secretaria de 
Saneamento e Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo, e a Agência 
Nacional de Águas (ANA) serão 
responsáveis pela condução do 
“Seminário Água, Comunicação e 
Sociedade”, programado para o 
primeiro dia do Encontro Nacional 
de Comitês de Bacias Hidrográficas 
(Encob), que acontece de 3 a 8 de 
julho, em Salvador. 

Será a décima edição do Seminário, 

realizado anualmente em cumprimento 
ao Programa IV.3 Comunicação e 
Difusão de Informações em Gestão 
Integrada de Recursos Hídricos, do 
Plano Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH), que prevê a realização de 
encontros presenciais para estimular 
estratégias de comunicação e 
mobilização nas bacias hidrográficas.

O público-alvo do Seminário são 
gestores do sistema, membros de 
comitês de bacia e comunicadores 
do Sistema, além de estudantes de 

comunicação e de sustentabilidade, 
pessoas ligadas ao terceiro setor e 
jornalistas. 

Evento
Em sua 18ª edição, o Encob tem como 

tema neste ano “Comitês de Bacias: 
A gestão das águas acontece aqui”, 
com temáticas como contribuição dos 
CBHs para melhoria de condições das 
bacias hidrográficas, implantação dos 
planos de bacias, além de outorgas e 
investimentos. Para mais informações, 
acesse www.encob.org. 

CRHi e Agência Nacional vão conduzir Seminário de Comunicação

Os comitês de Bacias Hidrográficas do Pontal do Paranapanema (CBH-PP), Turvo Grande (TG), Sapucaí-
Mirim/Grande (CBH-SMG) e do Ribeira do Iguape e Litoral Sul (CBH-RB) realizaram no início de junho 
atividades em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. O CBH-TG , por 
exemplo, promoveu a Semana Integrada de Meio Ambiente, com atividades em diversas cidades da 
UGRHi (foto).

A Fundação Agência das Bacias PCJ (rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) realizou em 7 de junho, em 
Piracicaba, o Seminário Internacional sobre Crise Hídrica e Mudanças Climáticas. O evento contou 
com a parceria da Office Internacional de L’Eau (Escritório Internacional da Água) e com o apoio da 
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. O Seminário aconteceu no âmbito da Ação 
EcoCuencas. Foto: Agência PCJ.

Composta pelos Comitês das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN), Baixada Santista 
(CBH-BS) e Ribeira do Iguape e Litoral Sul (CBH-RB), a Vertente Litorânea Paulista realiza 
neste ano oficinas que compõem o Plano de Trabalho das três Unidades de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos (UGRHIs).  Os três comitês já receberam oficinas em suas UGRHIs. Uma 
reunião da coordenação da Vertente Litorânea será feita em 24 de agosto, na cidade de 
Bertioga. O Encontro Regional com os representantes dos três comitês está previsto para os 
dias 6 e 7 de outubro, em Ubatuba. Foto: Frank Constancio / NS Comunicação

Os Comitês das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM) – o mais novo do Estado de 
São Paulo – e do Pontal do Paranapanema (CBH-PP) completaram em junho 15 anos (27 de junho 
de 2001) e 20 anos (21 de junho de 1996) de fundação, respectivamente. Os comitês organizaram 
solenidades em Campos do Jordão e Presidente Prudente para festejarem as datas.
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Oficina do Plano de Bacia reúne cerca de 130 pessoas em São Paulo

A Coordenadoria de Recursos 
Hídricos (CRHi) realizou nos dias 30 e 
31 de maio a Oficina ‘Plano de Bacia 
Hidrográfica – Subsídios para Revisão 
e outros temas relativos à Política 
de Recursos Hídricos’, no ‘Espaço 
Vida’ da Sabesp, em São Paulo. Todos 
os comitês e agências de bacias 
hidrográficas do Estado de São Paulo 
estavam representadas no evento, que 
contou com a participação de cerca de 
130 pessoas. 

 Entre os objetivos da Oficina estavam  
apresentar o Projeto de Lei do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos (PERH), o 
Plano Plurianual 2016-2019 e a Revisão 
dos Programas de Duração Continuada 
(PDC), além de abordar questões sobre 
o Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(FEHIDRO) e o Plano de Ação para a 
gestão das bacias hidrográficas. Técnicos 
da Agência Nacional de Águas (ANA), da 
Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb), da Empresa Paulista de 
Planejamento Metropolitano (Emplasa) 
e da própria CRHi foram os palestrantes.

Na abertura, a secretária adjunta 
da SSRH, Monica Porto, destacou que 
as questões colocadas na pauta são 
relevantes para o Sistema de Recursos 
Hídricos do Estado que, mesmo pioneiro 
no País, deve evoluir constantemente. 
“Existem temas que precisamos discutir 
para fazer mudanças no Sistema, 
outros de aperfeiçoamentos e outros 
que necessitamos aprender. Há uma 
gama muito grande de tarefas a serem 
feitas”, destacou a secretária adjunta. 

O coordenador de Recursos Hídricos, 
Rui Brasil Assis, enfatizou que o 
objetivo é sempre em prol da melhor 
gestão dos recursos hídricos. “O evento 
foi participativo, com espaço para 
que todos tirassem dúvidas e dessem 
sugestões, como é da natureza do 
Sistema. Temos muito o que evoluir 
e esta oficina serviu para darmos 
passos à frente. Agradeço a todos que 
participaram”, disse. 

Todo o material da oficina está 
disponível no link:  http://www.sigrh.
sp.gov.br/planodebaciashidrograficas

Secretária adjunta de Saneamento e Recursos Hídricos, Monica Porto, fez a abertura do evento e destacou os temas relavantes para a gestão das águas - Fotos: CRHi

Participantes tiraram dúvidas; Acima secretários executivos do CBH-PP, Sandro Selmo, e do CBH-AT, Amauri Pollachi

Alguns relatos sobre o evento:

“A oficina serviu como reciclagem 
para atualização de tudo o que vem 
sendo feito. Todas as palestras trouxeram 
informações importantes para nós”.

Secretário Executivo do CBH do 
Pontal do Paranapanema, Sandro 
Selmo

“O encontro é de grande valia porque 
tivemos os representantes da CRHi, da 
ANA e outras entidades para tirarmos 
nossas dúvidas, e mostrando o que tem 
de novo para vir”.

Bruno Leonel, da Diretoria de Meio 
Ambiente do Ciesp (representando 
também a Fiesp)

“Tivemos avanços, na parte de 
infraestrutura, de projetos, além da 
identificação de alguns problemas.  Essa  
troca de informações é um grande passo 
para melhoria na gestão”.

Nilceia Bianquini, do Departamento 
Cartografia da Emplasa

“Foi importante para a ANA mostrar 
para São Paulo o novo portal e estar 
coletando informações de melhorias 
para evoluirmos continuamente este 
importante instrumento nacional de 
recursos hídricos”. 

Alexandre Lima, da Superintendência 
de Planejamento e Recursos Hídricos 
da ANA
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Os representantes do segmento 
Sociedade Civil tomaram posse como 
conselheiros do Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos (CRH) no dia 4 
de maio, em reunião presidida pelo 
Secretário de Saneamento e Recursos 
do Estado de São Paulo, Benedito 
Braga. Os 11 conselheiros e seus 
respectivos suplentes terão mandato 
de dois anos, que se encerrará no dia 
30 de abril de 2018. 

O processo de cadastramento 
para eleição do segmento teve início 
em dezembro de 2015. Ao todo, 
29 entidades encaminharam suas 
inscrições. Todo o material foi analisado 
pelo Comitê Coordenador do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos – CORHI, 
sendo que, no final, 21 entidades foram 
consideradas habilitadas para participar 
da Assembleia Geral que ocorreu em 
11 de abril.

A reunião do Conselho também 
contou com a participação de 
representantes dos outros segmentos 
– Estado e Municípios -, integrantes 
dos comitês de bacias hidrográficas e 
demais entidades que participam do 
Sistema de Recursos Hídricos. 

Além da posse dos novos conselheiros, 
o Conselho aprovou “a indicação 
ao FEHIDRO dos empreendimentos 
de abrangência e interesse estadual 
para o exercício de 2016”, conforme a 
Deliberação CRH nº 183.

Relatório de Situação
Ainda na mesma reunião, o 

especialista ambiental Bruno Franco, 
da Coordenadoria de Recursos Hídricos 
(CRHi), apresentou a minuta do 
Relatório de Situação,  anos-base 2013-
2014, que traz uma análise da situação 
dos recursos hídricos em âmbito 
estadual; a avaliação da execução dos 
programas previstos no Plano Estadual 
de Recursos Hídricos 2012-2015; e 
da implantação dos instrumentos da 
Política de Recursos Hídricos no Estado. 

Com um capítulo especial, o 
documento destaca a crise hídrica, 
que atingiu o Estado a partir de 2014, 
afetando substancialmente os serviços 
e o abastecimento de água em diversos 
municípios. A minuta do documento, 
aprovado pelos conselheiros 
(Deliberação CRH 184) já está disponível 
no Portal do SIGRH.

CRH empossa membros da Sociedade Civil CTs retomam atividades
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Os conselheiros da Sociedade Civil 
também indicaram os representantes 
para as Câmaras Técnicas do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos que 
já iniciaram os trabalhos – os planos 
de trabalho de 2016 das CTs foram 
aprovados pelo CRH, pela Deliberação 
CRH 182. 

Inclusive, seis das sete câmaras 
técnicas já se reuniram em junho: 
Câmara Técnica de Educação 
Ambiental, Capacitação, Mobilização 
Social e Informações em Recursos 
Hídricos (CTEA); Câmara Técnica de 
Gestão de Usos Múltiplos de Recursos 
Hídricos (CTUM); Câmara Técnica 
de Cobrança pelo Uso dos Recursos 
Hídricos (CTCOB); Câmara Técnica 
de Planejamento (CTPLAN); Câmara 
Técnica de Águas Subterrâneas (CTAS) 
e Câmara Técnica de Proteção das 
Águas (CTPA); 

A outra CT - Câmara Técnica de 
Assuntos Jurídicos e Institucionais 
(CTAJI) - ainda vai confirmar as datas 
de suas reuniões para os próximos 
meses. Para mais informações sobre 
as CTs acesse o endereço http://www.
sigrh.sp.gov.br/crh/apresentacao. 


