
 

Deliberação CBH-AT n° 138 de 15 de dezembro de 2021 

 
Aprova os Planos de Trabalho dos 
Subcomitês do CBH-AT: Alto-Tietê 
Cabeceiras, Cotia-Guarapiranga, Pinheiros-
Pirapora e Juqueri-Cantareira, para a gestão 
2021-2023 

 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, no uso de suas atribuições, e considerando: 

 
1) A Deliberação CBH-AT n°15, de 01 de outubro de 2013 que aprovou o Regimento 

Internos dos Subcomitês; 

2) O inciso II do artigo 4º do Regimento Interno dos Subcomitês, que estabelece que os 
subcomitês devem elaborar seus respectivos Planos de Trabalho, que será submetido 
ao Plenário do CBH-AT, contendo objetivos, metas, ações e prazos, e com abrangência 
coincidente com o mandato; 

3) As reuniões dos Subcomitês, realizadas separadamente, no período de 17 de maio a 22 
de novembro, para discussão e elaboração dos respectivos Planos de Trabalhos. 

Delibera:  

Artigo 1º - Ficam aprovados os Planos de Trabalho dos Subcomitês do CBH-AT para a 
gestão 2021-2023, conforme anexos I a IV desta Deliberação.  

§ 1º - A Secretaria Executiva do CBH-AT deverá prestar o apoio necessário aos Subcomitês 
para o desenvolvimento das propostas estabelecidas nos referidos Planos. 

§ 2º - Ao final da gestão, os coordenadores dos respectivos Subcomitês deverão apresentar 
os resultados dos trabalhos desenvolvidos ao Plenário do CBH-AT. 

Artigo 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-AT. 

 

 

Clóvis Volpi               Amauri Pollachi               Wanderley Soares 
                      Presidente                 Vice-presidente                       Secretário 
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Plano de Trabalho do Subcomitê Alto Tietê-Cabeceiras – Biênio 2021-2023 

ITEM ASSUNTO OBJETIVO AÇÕES RESPONSABILIDADE PRAZO 

1 
APRMs  

Guaió, Cabuçu e  
Tanque Grande 

Participar da elaboração da minuta do 
projeto de lei específica para criar as 
APRMs dos  rios Guaió, Cabuçu e 

Tanque Grande 

Participar das reuniões das instâncias 
responsáveis para elaboração das minutas de 
projetos de Leis e trazer as informações para o 

Subcomitê 

GT Mananciais, CTPA e 
SCBH-ATC 

Até março 
de 2023 

2 

Grupo de  
Fiscalização 

Integrada 
GFIs 

Promover a articulação com os órgãos 
envolvidos, GT Mananciais e os 

respectivos Subcomitês 

Apresentação, por parte dos representantes dos 
municípios deste Subcomitê e FABHAT, que 

participam das reuniões do GFI para o 
Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras 

Representantes dos 
municípios do SCBH-ATC e 

FABHAT 

conforme 
acontecim
ento das 
reuniões 
do GFI 

3 
Atividades de 

Impactos nas APRMs 
Acompanhar a situação de atividades 

de impacto nas APRMs 

Realização de reuniões das instâncias 
responsáveis para elaboração - Solicitar à 

CETESB a apresentação de dados e 
informações referentes ao cumprimento das 

Metas de Qualidade da Água especificadas em 
Leis de APRM 

GT Consultas Ambientais, 
CTPA e SCBH-ATC 

Até março 
de 2023 

4 Projetos FEHIDRO 

Conhecer os projetos que foram 
indicados pelo CBH-AT para a região do 

SCBH-ATC 

Apresentação dos projetos indicados pelo CBH-
AT e seus status (concluído, em execução, 
cancelados e motivos dos cancelamentos 

Secretaria Executiva 
novembro 

2021 

Apresentar os projetos concluídos na 
região do SCBH-ATC 

Apresentação, pelo tomador do projeto, sobre os 
produtos dos projetos concluídos 

Secretaria Executiva 
Até julho 

2022 

5 CRISE CLIMÁTICA Promover articulação com os órgãos 
envolvidos 

Fazer reunião com os responsáveis para uma 
apresentação que tenha como assunto: plano de 

contingência, o conjunto das ações de 
contingenciamento e gestão de demanda 

implementadas à época da crise hídrica, com as 
ações desenvolvidas em conjunto com os 
usuários do Alto Tietê Cabeceiras, como 

subsídios para elaboração de propostas de uso 
racional de recursos hídricos no Alto Tietê 

Cabeceiras. 

SCBH-ATC e instâncias 
envolvidas 

Até março 
2023 
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ITEM ASSUNTO OBJETIVO AÇÕES RESPONSABILIDADE PRAZO 

6 Monitoramento quali-quanti 

Acompanhar e divulgar os boletins de 
monitoramento feito pela CETESB e a situação 

dos reservatórios de todos os mananciais 

SCBH-AT encaminhará as 
mídias à Secretaria 

Executiva para que esta faça 
a disponibilização dos dados 

bimestral 

Solicitar de informações periódicas dos 
prestadores de serviços de saneamento sobre os 

lançamentos de esgotos, in natura ou fora dos 
parâmetros legais, nos reservatórios 

SCBH-ATC e CTMH semestral 

7 

SANEAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

Plano Municipal da Mata Atlântica 
Acompanhar as reuniões com as instâncias 

responsáveis para  
elaboração 

SCBH-ATC e outras 
instâncias 

Até 
dez/2023 

Instrumentos de Gestão e Estudo do 
Plano de Bacia e Acompanhamento 

Promover diálogo permanente com municípios 
no planejamento e nas políticas de controle e uso 
do solo, harmonizando-as com o Plano da Bacia, 

as Leis de APRMs, e a Lei do SNUC, com a 
participação dos respectivos Subcomitês. 

Subcomitês: fazer propostas semestral 

Incentivar a elaboração de projetos estudo para 
as boas práticas de soluções baseadas na 

natureza para mitigação de inundações. 

Proposta dada em conjunto 
pela Soc. Civil - Discutir 

entre Subcomitês e outras 
instâncias 

Até 
dez/2023 

Promover ações (palestras/seminários) que 
auxiliem na identificação de possíveis conflitos 

de interesse nos usos da água. 

SCBH-ATC e outras 
instâncias 

Até 
dez/2023 

Promover ações (palestras/seminários) que 
auxiliem no levantamento Técnico de Áreas 

Degradadas 
SCBH-ATC e CTPA e outras 

Até 
dez/2023 

Promover ações (palestras/seminários) que 
auxiliem no conhecimento sobre o 

gerenciamento de ações em Prevenção e 
controle de erosão e deslizamento 

SBH-ATC e outras 
instâncias 

Até 
dez/2023 

Promover ações (palestras/seminários) sobre 
Assoreamento - Prevenção, controle e 

monitoramento do transporte de sedimentos nos 
corpos d'água 

SBH-ATC e outras 
instâncias 

Até 
dez/2023 

Plano de Trabalho do Subcomitê Pinheiros-Pirapora – Biênio 2021-2023 
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ITEM ASSUNTO OBJETIVO AÇÕES RESPONSABILIDADE PRAZO 

1 Composição 
Fomentar a participação efetiva dos 

atores dos três segmentos no 
subcomitê 

1.1 Entrar em contato com as entidades que 
compõem o SCBH-PP e que não fizeram as 

indicações de seus representantes para participar 
das reuniões do colegiado 

Coordenadores do SCBH-
PP 

dezembro 
2021 

1.2 Tentar a articulação via consórcio 
Coordenadores do SCBH-

PP 
dezembro 

2021 

2 Participação Buscar novas entidades da Sociedade 
Civil para participar do Subcomitê 

2.1. Divulgar o procedimento de envio das 
documentações e processo de análise para novas 

entidades 
SCBH-PP 

março 
2022 

2.2 Mapear entidades, movimentos sociais etc. 
que atuam no território da BH-PP para sensibilizá-

los a participar do SCBH-PP 
Sociedade Civil / SCBH-PP 

primeiro 
semestre 

2022 

3 FEHIDRO 

Conhecer os projetos que foram 
indicados pelo CBH-AT para a região 

do SCBH-PP 

3.1 Apresentação dos projetos indicados pelo 
CBH-AT e seus status (concluído, em execução, 

cancelados e motivos dos cancelamentos) 
Secretaria Executiva 

primeiro 
bimestre 
de 2022 

Fomentar projetos FEHIDRO na região 
do SCBH-PP 

3.2 Prestar apoio técnico para a elaboração de 
projetos da sub-bacia para o Fehidro 

Secretaria Executiva 
primeiro 
bimestre 
de 2022 

Viabilizar recursos para projetos no 
território do subcomitê. 

3.3 Buscar entidades para serem tomadoras dos 
projetos passíveis de investimentos contidos no 

Plano da Bacia para a região do Subcomitê 
Pinheiros Pirapora. 

SCBH-PP contínuo 

4 Capacitação 
Nivelamento conceitual e levantamento 

das informações referentes ao 
FEHIDRO. 

4.1 Apresentação sobre o CBH-AT e FEHIDRO e 
para os novos integrantes do subcomitê que 

ainda não tiveram contato com o comitê de bacia 
hidrográfica. Secretaria Executiva e 

FABHAT 
concluído 

4.2 Apresentar o Plano da Bacia para novos 
integrantes do Subcomitê 

4.3 Verificar necessidade de nova formação 
Coordenadores do SCBH-

PP 

primeiro 
bimestre 
de 2022 
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ITEM ASSUNTO OBJETIVO AÇÕES RESPONSABILIDADE PRAZO 

5 
Projeto Novo Rio 

Pinheiros 

Conhecer o Projeto Novo Rio 
Pinheiros, suas interfaces e 
implicações para sub-bacia 

5.1 Convidar técnicos responsáveis (SIMA, 
SABESP?) pelo projeto para apresentar em 

reunião do SCBH-PP 

Secretaria Executiva e 
FABHAT 

março 
2022 

5.2 Apresentar o projeto no âmbito de uma 
reunião do SCBH-PP 

Representante da SIMA no 
SCBH-PP 

maio 
2022 

5.3 Realizar uma visita técnica para os 
representantes do Subcomitê com 

acompanhamento de um técnico do projeto. 

Representante da SIMA no 
SCBH-PP 

agosto 
2022 

6 Governança 

Pensar em estratégias para ação 
multiescalar visando o diálogo 

permanente com os sub-comitês 
limítrofes e o próprio Comitê AT. 

6.1 Convidar o município de Cotia para 
participação permanente. 

Coordenadores do SCBH-
PP 

fevereiro 
2022 

6.2 Identificar coordenadores dos SCBH limítrofes 
e agendar reunião 

Coordenadores do SCBH-
PP 

fevereiro 
2022 

7 Plano da Bacia do AT Contribuir para a futura atualização do 
Plano da Bacia do AT. 

Participar das reuniões onde o assunto estará 
sendo discutido 

SCBH-PP 
conforme 
demanda 

8 Drenagem 
Diagnóstico e acompanhamento das 

ações relacionadas à Drenagem 
Urbana na sub-bacia 

8.1 Identificar no SBCH-PP técnicos / 
especialistas que possam ler e apresentar o 

PDMAT para o grupo 

Coordenadores do SCBH-
PP 

fevereiro 
2022 

8.2 Avaliar, a partir do PDMAT, as especificidades 
da drenagem urbana na sub-bacia e verificar 

quais municípios possuem plano de drenagem 
SCBH-PP abril 2022 

8.3 Apresentação dos municípios sobre planos 
municipais setoriais (drenagem, saneamento, 

etc.) e planos diretores. 
Segmento municípios 

segundo 
semestre 

2022 

9 
Prevenção e controle 

de erosão e 
deslizamento 

Incentivar a elaboração de projetos 
estudo para as boas práticas de 

soluções baseadas na natureza para 
mitigação de inundações, erosões e 

deslizamentos. 

Agendar reunião específica para formação sobre 
soluções baseadas na natureza e sua relação 

com a proteção dos recursos hídricos 

Coordenadores do SCBH-
PP (apoio IPT?) 

junho 
2022 

Monitoramento do transporte de 
sedimentos nos corpos d'água 

Avaliar junto ao IPT de que maneira tal ação pode 
ocorrer junto ao SBCH-PP 

Coordenadores do SCBH-
PP 

junho 
2022 
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ITEM ASSUNTO OBJETIVO AÇÕES RESPONSABILIDADE PRAZO 

11 Crise Hídrica 
Diagnóstico e acompanhamento da 

disponibilidade hídrica e da qualidade 
das águas na sub-bacia. 

11.1 Identificar no SBCH-PP técnicos / 
especialistas para contribuir com o trabalho de 

acompanhamento da crise hídrica 
SCBH-PP 

dezembro 
2021 

11.2 Reunir informações sobre a quantidade e a 
qualidade dos recursos hídricos na sub-bacia e 

discutir metodologias de monitoramento. 
SCBH-PP 

fevereiro 
2022 

11.3 Fomentar ações socioambientais no território 
do SCBH-PP voltadas à preservação dos 

recursos hídricos e combate à escassez hídrica. 
SCBH-PP contínuo 

14 
Plano Municipal da 

Mata Atlântica 

Fomentar projeto para elaboração do 
Plano Municipal de Mata Atlântica - 

PMMA 

14.1 Verificar quais municípios possuem PMMA SCBH-PP abril 2022 

14.2 Articular com os municípios apresentação de 
PMMA para o subcomitê Pinheiros/Pirapora para 

o Fehidro 
SCBH-PP 

elaborar 
agenda 

específica 
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Plano de Trabalho do Subcomitê Cotia-Guarapiranga – Biênio 2021-2023 

ITEM ASSUNTO OBJETIVO AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1 
 

Acompanhamento da compatibilização 
dos Planos Diretores Municipais com 

as leis das APRMs (Guarapiranga, Alto 
Cotia e Juquiá) 

Verificar andamento e adequações e aplicação 
pelos municípios dos Planos Diretores 

Municipais com as leis das ARPMs 
SCBH-CG 

até março 
2023 

2 
 

Manifestação sobre os EIA/RIMAs e 
Compensações Ambientais de 

impactos nos recursos hídricos na da 
bacia do Alto Tietê, a partir de 

demanda dos órgãos licenciadores 

Realização de reuniões das instâncias 
responsáveis para elaboração do parecer 

técnico (discussão prévia a reunião CT-AT) 
GTCA, SCBH-CG, CTPA 

até março 
2023 

3 
 

Elaborar Notas Técnicas dos PDPAs 
Guarapiranga, Alto Cotia) 

Realizar reuniões com as instâncias 
responsáveis para elaboração das notas 

técnicas; 
GTM, SCBH-CG e CTPA 

até março 
2023 

Acompanhamentos dos programas e ações 
constantes nos PDPAS; solicitação aos órgãos 
envolvidos (SABESP, CETESB, Municípios) de 

relatórios de situação 

SCBH-CG 
até março 

2023 

4 
 

Leis das APRMs (Guarapiranga, Alto 
Cotia) 

Conhecimento da lei, o que está em andamento 
em termos de projeto de lei, análise crítica; 

avaliação da aplicação da lei 
GTM, SCBH-CG e CTPA 

até março 
2023 

5 
 

Grupo de  
Fiscalização Integrada 

GFIs 

Promover a articulação com os órgãos 
envolvidos, estabelecimento de canais de 

comunicação e denúncia, em especial para os 
lotamentos irregulares 

Apresentação, por parte dos 
representantes dos 

municípios deste Subcomitê 
e FABHAT, que participam 
das reuniões do GFI para o 

SCBH-CG 

julho de 
2022 

6 
 

Análise dos empreendimentos 
FEHIDRO 

Conhecer os projetos que foram indicados pelo 
CBH-AT para a região do SCBH-CG; 

Apresentar os projetos concluídos na região do 
SCBH-CG 

CTPA e SCBH-CG 
até março 

2023 
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ITEM ASSUNTO OBJETIVO AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

7 
 

Estruturação do Plano de 
Comunicação do SCBH-CG 

Elaboração e implantação do Plano de 
Comunicação, em especial sobre as ações no 
Reservatório Guarapiranga; e estruturação de 

um sistema de informação da região 

CTEA e SCBH-CG 
março de 

2023 

8 
 

Estruturação dos Programa de 
Educação Ambientais 

Elaboração de propostas de Programas de 
Educação Ambiental 

CTEA e SCBH-CG 
novembro 
de 2022 

9 
 

Crise Climática / Crise Hídrica 
Acompanhar a situação de escassez / cheias, 
promover diálogos entre os atores envolvidos; 

identificação de conflitos pelo uso da água 

SCBH-CG e instâncias 
envolvidas 

março de 
2023 

10 
 

Saneamento e qualidade da água 

Solicitar e acompanhar os dados de 
saneamento (lançamentos de esgotos, in natura 
ou fora dos parâmetros legais; cronograma de 
execução das obras)  e dados de qualidade da 
água aos órgãos envolvidos, ambas de forma 

espacializada (mapeamento). 

SCBH-CG e instâncias 
envolvidas 

março de 
2023 

11 
 

Uso e Ocupação do Solo 

Promover diálogo permanente com municípios 
no planejamento e nas políticas de controle e 
uso do solo, harmonizando-as com o Plano da 
Bacia, as Leis de APRMs, e a Lei do SNUC, 

com a participação dos respectivos Subcomitês 
e controle das ocupações irregulares 

SCBH-CG e instâncias 
envolvidas 

março de 
2023 

12 
 

Discussão das demandas elencadas 
por membros da Sociedade Civil 

(anexa) 

Promover diálogos para análise das solicitações 
de membros da Sociedade Civil (anexa) e 
propor encaminhamentos, quando couber. 

SCBH-CG 
março de 

2023 
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Plano de Trabalho do Subcomitê Juqueri-Cantareira – Biênio 2021-2023 

ITEM ASSUNTO OBJETIVO AÇÕES PRAZOS 

1 Composição 
Completar o cadastro dos integrantes e 
buscar 6 novas entidades para ocupar 

as vacâncias da Sociedade Civil. 

Fazer contatos com as representações legais das 
entidades que possuem cadeira no subcomitê e 
que ainda não fizeram as indicações. Pesquisar 

novas entidades e convidá-las para participar deste 
subcomitê 

dez/21 

2 Organização do Sub Comitê 

definição de Frequência de reuniões da 
Plenária ( trimestral ) , coordenação 
(mensal)  , formação de Câmaras 

técnicas e ou acompanhamento de 
Câmaras técnicas e Grupos de 

Trabalho do Alto Tietê (quinzenal) 

4 reuniões Plenárias , 12 reuniões coordenação, 24 
CTs /GTs 

2022/2021 

3 Capacitação de novos membros 

Capacitar os novos membros do 
subcomitê sobre funcionamento da 
representação e instrumentos de 

planejamento e gestão. 

͢Fazer Workshops ou apresentações sobre a bacia 
do rio Juquery, funcionamento do subcomitê, papel 

da representação, etc. 
Apresentação do Plano de Trabalho 

nov/21 

4 Capacitação para elaboração de 
projetos FEHIDRO 

Capacitar ao menos 2 técnicos por 
município e 10 técnicos da sociedade 

civil  para elaboração e gestão de 
projetos FEHIDRO / escopo do curso - 

formular 1 projeto 

Fazer uma reunião com SCBH-JC e Agentes 
Técnicos/Financeiro do FEHIDRO para realização 

de Workshop 

1 trimestre 
/22 

5 
Divulgação e acompanhamento 

Projetos FEHIDRO 
nos municípios 

Conhecer e acompanhar a 
implementação os projetos indicados 
que estão em execução ou que foram 

concluídos na região do subcomitê 
Juqueri-Cantateira (2019/2021) 

Apresentar os projetos em excecução e/ou 
concluídos na subregião do Juqueri 

dez/21 

6 

Atualização da Lei de Mananciais 
aos Planos Diretores dos municípios 

envolvidos (Mairiporã /Caieiras)  
adequações à Resolução 12 SIMA 

2 planos diretores atualizados à 
legislação de mananciais e adequados 

à resolução 12 SIMA 

apresentações /aprovação em plenária SCBH-JC e 
envio à plenária CBH-AT 

2° 
trimestre 

/22 
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ITEM ASSUNTO OBJETIVO AÇÕES PRAZOS 

7 Planos de Contingência 

Estabelecimento de Grupo de Trabalho 
para acompanhar planejamento de 

contingências relacionadas aos 
recursos hídricos na região:  adaptação 
ao Plano de Contingência  à estiagem 

do CBH- AT; Contingências dos 
Incêndios Florestais; discussão e 

revisão dos Plano de Ações 
Emergenciais de Cheias e PAE Paiva 

Castro, e adaptação dos planos de 
drenagem municipais; elaboração do 
Plano/Protocolo de Segurança das 

Águas no território do SCBH-JC 
referente à acidentes com transporte de 

produtos perigosos (tri 1 2022). 

Instituição de GT contingências no SCBH-JC e 
participação no GT Eventos Extremos 

nov/2021 
1 trimestre 

2022 
contínuo 

8 

Acompanhamento regional dos 
instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos  (outorga, cobrança pelo 
uso da água, enquadramento de 

corpos hídricos, sistemas de 
informação, licenciamento 

/fiscalização ambiental, 
monitoramento quali quantitativo) 

Discussão de pautas em andamento 
CBH AT 

instituição de GT de acompanhamento e 
apresentação de relatório à Plenária SCBH-JC 

2022 
contínuo 

9 
Atividades de Impactos nas APRMs/ 

Acompanhamento de EIA RIMAS 
regionais 

Acompanhar a situação de atividades 
de impacto nas APRMs 

Instituição de GT e acompanhamento de reuniões 
com as instâncias responsáveis  (GTCA, CTPA e 

Subcomitê Juqueri Cantareira) 
contínuo 

10 
Grupo de  

Fiscalização Integrada 
GFIs 

Promover a articulação com os órgãos 
envolvidos, GT Mananciais e os 
respectivos Subcomitês, relato 

permanente 

Apresentação, por parte dos representantes dos 
municípios deste Subcomitê e FABHAT, que 

participam das reuniões do GFI para o Subcomitê 
Juqueri Cantareira 

contínuo 
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