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1. Introdução  

 

Na Oficina “Plano de Bacia Hidrográfica - Subsídios para Revisão”, realizada em 30 e 31 de 

maio de 2016, discutiu-se sobre o atendimento dos conteúdos e prazos relativos à revisão dos 

Planos das Bacias Hidrográficas (PBH), considerando a necessidade de estabelecer critérios 

complementares em relação a estes planos, adaptados à Deliberação CRH nº 146 de 2012 e à 

reformulação dos Programas de Duração Continuada – PDC (Deliberação ad referendum CRH de 

2016). 

Nesta Oficina foram discutidas, em conjunto com os Comitês das Bacias (Secretarias 

Executivas e representantes das Câmaras de Planejamento) e com a CTPLAN, propostas relativas 

a: 

 

1. Elaboração dos PBH em relatórios parciais, denominados “Relatório I – Informações Básicas” 

e “Relatório II – Plano de Bacia”, e respectivo cronograma; 

 

2. Priorização de Programas de Duração Continuada (PDC) no Plano de Ação/Programa de 

Investimentos de acordo com o estabelecido na Deliberação CRH 188/2016, artigo 2º; 

 

3. Implicações em caso de eventual não cumprimento das Deliberações do CRH relativas ao 

PBH, principalmente no que concerne aos recursos financeiros advindos do FEHIDRO; 

 

4. Adequação do Programa de Investimentos à projeção de recursos financeiros do FEHIDRO 

constante do Plano Plurianual (PPA), e sua revisão anual de acordo com a Lei Orçamentária 

Anual (LOA); 

 

5. Critérios para avaliação do documento do PBH, considerando os relatórios parciais. 

 

Segue o detalhamento das propostas discutidas na Oficina, algumas das quais implicam na 

necessidade de formalização por parte do CRH. 

 

2. Formato e cronograma de elaboração dos PBH 

 

A partir das discussões da Oficina foi elaborada uma Minuta de Deliberação CRH, para 

estabelecer o formato e o cronograma de entrega dos Planos de Bacias Hidrográficas – PBH e dar 

providências suplementares relativas à apuração dos indicadores de distribuição dos recursos 

financeiros do FEHIDRO, que resultou na Deliberação CRH “ad referendum” nº 188, de 

09/11/2016. 
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3. Avaliação do PBH para fins de distribuição dos recursos do FEHIDRO 

 

Conforme apresentado na Oficina de PBH, os quadros a seguir detalham a proposta de 

avaliação do PBH para fins de apuração dos indicadores de distribuição dos recursos financeiros 

do FEHIDRO. 

 

Nota de avaliação do PBH: 

 

 
  



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 

COORDENADORIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

3 

 

Implicações da entrega do PBH para a distribuição dos recursos do FEHIDRO: 

 

 
 

Como instrumento de avaliação dos PBH o CORHI definiu o formulário, constante no Anexo, 

a ser utilizado pelos técnicos, e que apresentará os resultados da avaliação para definição da Nota 

do PBH1. O formulário de avaliação de cada PBH, depois de ratificado pelo CORHI, será 

encaminhado ao respectivo CBH como parte do processo vigente de levantamento dos indicadores 

da Deliberação CRH 147/2012. 

 

4. Ações do PERH 2012-2015 de âmbito das UGRHI para planejamento das ações nos 

Planos de Bacia 

 

De forma complementar aos encaminhamentos relativos aos PBH apresentados 

anteriormente neste documento, e no âmbito da articulação do PERH com os PBH, o CORHI 

definiu um encaminhamento especifico em relação a ações do PERH 2012-2015 relativas às 

UGRHI. 

Como parte do processo de elaboração do relatório final do PERH 2012-2015, no âmbito do 

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo (2016), identificou-se um 

conjunto de ações executadas no âmbito de UGRHI, as quais se entende que se enquadram 

melhor nos PBH. 

Em função disso será encaminhado, aos Comitês de Bacias, o respectivo conjunto de 

ações, para que possam ser avaliadas e para que o CBH defina a necessidade e a viabilidade de 

que sejam continuadas no âmbito do PBH 2016-2027. Em caso positivo estas ações integrarão o 

Plano de Ação e o Programa de Investimentos da UGRHI, a ser encaminhado ao CORHI até 28 de 

fevereiro de 2017, atendendo ao estabelecido pela Deliberação CRH nº 146/2012. 

  

                                                 
1
 A Nota de avaliação do PBH é um dos onze indicadores que compõem o conjunto definido na Deliberação CRH 

147/2012, e representa 10,66% do total de 100% da cota de cada CBH na distribuição dos recursos do FEHIDRO.
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ANEXO 

 

Formulário de avaliação dos PBH, conforme os itens do conteúdo obrigatório previsto na 

Deliberação CRH 146/2012: 

 

 
[...] 


