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DELIBERAÇÃO CBH-BPG N
o

 212/2018, de 15/03/2018 

“Aprova a atualização do Plano de Ação e Programa de Investimento para o período 

de 2017 – 2019 da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande (UGRHI 12)” 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande – CBH-BPG, no uso de suas atribuições 

legais e, 

 

Considerando o art 2º da Deliberação CRH n.º 188/2016, de 09/11/2016, que estabelece que 

o Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI e o respectivo Programa de 

Investimentos, para execução a partir de 2017, deverão estar estruturados conforme os 

Programas de Duração Continuada – PDC e deverão especificar as prioridades para 

investimento de porcentagens da estimativa de receitas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

– FEHIDRO; 

 

Considerando os incisos I, II e III do art 2º da Deliberação CRH n.º 188/2016, de 

09/11/2016, que estabelecem: investimento de no máximo 25% no PDC 1 – Bases técnicas em 

Recursos Hídricos – BRH e PDC 2 – Gerenciamento dos Recursos Hídricos – GRH; investimento 

de no mínimo 60% em até 3 PDC’s, distribuídos em no máximo 6 (seis) Subprogramas de 

Duração Continuada (SubPDC), a critério do CBH; e investimento de, no máximo, 15% nas 

demais Ações do Plano a critério do CBH, respectivamente. 

 

Considerando a Deliberação COFEHIDRO n.º 176/2017, de 09/03/2017, que entre outros 

assuntos, dispõe sobre a distribuição de recursos de investimento aos colegiados em 2017; 

 

Considerando a Deliberação COFEHIDRO n.º 186/2017, de 27/09/2017, que aprovou a 

proposta de estimativas de receitas financeiras para o ano de 2018 nas diferentes ações do 

FEHIDRO para os colegiados; 

 

Considerando a Deliberação COFEHIDRO n.º 171/2016, de 05/12/2016, que dispõe sobre as 

indicações ao FEHIDRO no período de 2017 a 2019 utilizando as estimativas de receita do PPA e 

dá outras providências; 

 

Considerando a necessidade da atualização do plano de ação e programa de investimento 

para as ações de indicações ao FEHIDRO no período de 2018 a 2019; 

 

DELIBERA: 

 

Art. 1º - Fica aprovada a atualização do Plano de Ação e Programa de Investimento – ANEXO I, 

para o período de 2017 e 2019, da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande (UGRHI 12), 

elaborado conforme metodologia e procedimentos estabelecidos pela Coordenadoria de 

Recursos Hídricos, da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. 

 

Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor nesta data, após sua aprovação pela plenária do CBH-

BPG, devendo ser publicada no DOE. 

 

Barretos, 15 de março de 2017.  

 

 

 

José Eduardo Coscrato Lelis 

Presidente do CBH-BPG 
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ANEXO I 

Plano de Ação e Programa de Investimento para o período de 2017 – 2019 da Bacia Hidrográfica do Baixo 
Pardo/Grande (UGRHI 12) 

 

cota-parte cobrança cota-parte cobrança cota-parte cobrança cota-parte cobrança

1.2

1.2 - 

Apoio ao 

planejam

ento e 

gestão 

de 

recursos 

hídricos

Elaboração e 

disponibilizaçã

o de estudos, 

levantamentos 

ou 

diagnósticos 

cujo produto 

subsidie o 

planejamento 

e a gestão de 

recursos 

hídricos.

Planeja

mento 

de 

recurso

s 

hídricos

Prover os 

municípios de 

planos de 

drenagem, 

controle de 

perdas e 

controle de 

erosão; prover 

a região de 

plano regional 

de educação 

ambiental

Elaborar 1 

plano de 

drenagem, 

de controle 

de perdas de 

água e/ou de 

controle de 

erosão e/ou 

plano 

regional de 

educação 

ambiental; 

elaborar 1 

plano de 

manejo de 

UC ou 

assemelhada

Elaborar 1 

plano 

regional de 

educação 

ambiental

Elaborar 1 ou 

mais planos 

de drenagem, 

de controle 

de perdas de 

água e/ou de 

controle de 

erosão

Elaborar 2 

ou mais 

planos de 

drenagem, 

de controle 

de perdas de 

água e/ou 

de controle 

de erosão

Elaborar 4 ou 

mais planos 

de drenagem, 

de controle 

de perdas de 

água e/ou de 

controle de 

erosão; 1 

plano 

regional de 

educação 

ambiental; e 

1 plano de 

manejo de 

UC ou 

assemelhada

alta 300.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 ########

1. Fehidro

2. 

Cobrança

plano de ED:

1. Fundação

2. 

Universidade

3. ONG

outros 

planos:

1. município

plano de 

ED:

UGRHi

outros 

planos:

municípios

1.4

1.4 - 

Redes de 

monitora

mento

Planejamento, 

implantação, 

operação, 

manutenção, 

modernização 

ou ampliação 

das redes de 

qualidade e 

quantidade 

das águas, 

assim como o 

monitoramento 

dos usos 

outorgados e 

a 

disponibilizaca

o de dados e 

informacoes.

Moderni

zação e 

ampliaç

ão da 

rede de 

quantid

ade das 

águas

Modernizar e 

instalar de 

estações 

telemétricas 

de 

monitoramento 

hidroclimatico 

e fluviométrico

Implantar de 

1 ou mais 

estações 

telemétricas 

de 

monitoramen

to 

hidroclimátic

o e 

fluviométrico

Implantar de 

1 ou mais 

estações 

telemétricas 

de 

monitorament

o 

hidroclimático 

e 

fluviométrico

alta 150.000,00 150.000,00

1. Fehidro

2. 

Cobrança

1. município

2. Fundação

3. 

Universidade

4. ONG

cursos 

d'água em 

bacias 

hidrográfic

as críticas, 

conf. o 

plano

ação descrição curtoPDC Descritvo do PDC subPDC subPDC
Abrangência 

do subPDC

priorida

de

2018 2019 executores 

potenciais
abrang.

2018 2019
curto fonte

1 - Bases 

Técnicas 

em 

Recursos 

Hídricos - 

BRH

Compreende 

sistemas de 

informações (bases 

de dados, 

cadastros, etc.); 

estudos técnicos e 

diagnósticos; 

monitoramento e 

divulgação de 

dados relativos à 

qualidade e à 

quantidade dos 

recursos hídricos; 

outorga de direitos 

de uso dos 

recursos hídricos; 

enquadramento dos 

corpos de água em 

classes; fontes de 

poluição.
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3.1

3.1 - 

Sistema 

de 

esgotam

ento 

sanitário

Projetos 

(básicos e/ou 

executivos) e 

obras de 

sistemas de 

esgotamento 

sanitário, em 

áreas urbanas 

ou rurais, bem 

como de 

tratamento de 

resíduos 

sólidos e 

líquidos 

provenientes 

de ETE ou de 

ETA.

Melhori

a de 

sistema

s de 

esgota

mento 

sanitári

o

Projetos e 

obras de 

sistemas de 

esgotamento 

sanitário, em 

áreas urbanas 

ou rurais, bem 

como de 

tratamento de 

resíduos 

sólidos e 

líquidos 

provenientes 

de ETE ou de 

ETA.

Elaborar 1 

projeto de 

esgotamento 

sanitário ou 

executar 1 

serviço de 

modernizaçã

o de ETE

Executar 1 

ampliação de 

ETE; 

executar 2 

ou mais 

serviços 

e/ou obras 

de 

tratamento 

de lodo de 

ETA, ETE de 

aterro e/ou 

ETE 

convencional

Elaborar 1 ou 

mais projetos 

de 

tratamento 

de lodo de 

ETA, ETE de 

aterro e/ou 

ETE 

convencional

Elaborar 2 

ou mais 

projetos de 

tratamento 

de lodo de 

ETA, ETE de 

aterro e/ou 

ETE 

convencional

Elaborar 1 

projeto de 

esgotamento 

sanitário ou 

executar 1 

serviço de 

modernização 

de ETE; 

Executar 1 

ampliação de 

ETE, 

prioritáriamen

te; Elaborar 

ou executar 

3 ou mais 

projetos, 

serviços e/ou 

obras de 

alta 300.000,00 950.000,00 200.000,00 400.000,00 ########

1. Fehidro

2. 

Cobrança

1. município

2. autarquia 

municipal

3. 

concessionár

ia

municípios

3.2

3.2 - 

Sistema 

de 

resíduos 

sólidos

Projetos 

(básicos e/ou 

executivos) e 

obras de 

sistemas de 

coleta, 

tratamento e 

disposição 

final ou outras 

ações de 

manejo de 

resíduos 

sólidos, nos 

casos em que 

há 

comprometime

nto dos 

recursos 

hídricos.

Melhori

a de 

sistema

s de 

resíduo

s 

sólidos

Projetos e 

obras de 

sistemas de 

coleta, 

tratamento e 

disposição final 

ou outras 

ações de 

manejo de 

resíduos 

sólidos, nos 

casos em que 

há 

comprometime

nto dos 

recursos 

hídricos.

Elaborar 1 

projeto

Elaborar 1 

projeto

Elaborar 2 

projetos
alta 150.000,00 150.000,00 300.000,00

1. Fehidro

2. 

Cobrança

1. município

2. autarquia 

municipal

3. 

concessionár

ia

municípios

3.3

3.3 - 

Sistema 

de 

drenage

m de 

águas 

pluviais

Projetos 

(básicos e/ou 

executivos) e 

obras de 

sistemas 

urbanos de 

drenagem de 

águas pluviais 

e ações com 

vistas a 

promover a 

contenção da 

poluição 

difusa.

Melhori

a de 

sistema

s de 

drenag

em de 

águas 

pluviais

Projetos e 

obras de 

sistemas 

urbanos de 

drenagem de 

águas pluviais 

e ações com 

vistas a 

promover a 

contenção da 

poluição 

difusa.

Elaborar 1 

projeto e/ou 

1 obra

Elaborar 1 

projeto e/ou 

1 obra

Executar 1 

ou mais obras

Executar 1 

ou mais 

obras

Elaborar 3 

projetos e ou 

obras

alta 300.000,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 ########

1. Fehidro

2. 

Cobrança

1. município

2. autarquia 

municipal

3. 

concessionár

ia

municípios

3.4

3.4 - 

Prevençã

o e 

controle 

de 

processo

s 

erosivos

Projetos, 

(básicos e/ou 

executivos) 

obras e ações 

de prevenção 

e controle da 

erosão do solo 

ou do 

assoreamento 

dos corpos 

d'água, em 

áreas urbanas 

ou rurais, 

visando 

manutenção 

ou melhoria da 

qualidade das 

águas.

Preven

ção e 

control

e da 

erosão 

do solo 

ou do 

assorea

mento 

dos 

corpos 

d'água

Serviços 

(obras)

Elaborar 1 

projeto e/ou 

1 obra

Elaborar 1 

projeto e/ou 

obra

média 300.000,00 300.000,00

1. Fehidro

2. 

Cobrança

1. município

2. CATI

3. 

associação 

rural

4. fundação

municípios

3 - 

Melhoria e 

Recuperaç

ão da 

Qualidade 

das Águas 

- MRQ

Abrange ações no 

sistema de 

esgotamento 

sanitário, controle 

das fontes de 

poluição e 

recuperação ou 

melhoria da 

qualidade dos 

corpos de água
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4.1

4.1 - 

Proteção 

e 

conserva

ção de 

manancia

is

Projetos,(bási

cos e/ou 

executivos)obr

as e ações de 

proteção dos 

corpos d'água 

com vistas ao 

aproveitament

o da água 

para usos 

múltiplos; e 

operacionaliza

ção dos 

intrumentos 

da legislação 

de proteção e 

recuperação 

de  

mananciais.

Proteçã

o dos 

corpos 

d'água

Financiar 

projetos, obras 

ou ações de 

proteção dos 

corpos d'água

Elaborar 1 ou 

mais projetos 

de proteção 

dos corpos 

d'água

Executar 1 

ou mais 

serviços de 

proteção 

dos corpos 

d'água

Executar 2 

ou mais 

serviços de 

proteção dos 

corpos 

d'água

alta 100.000,00 150.000,00 250.000,00

1. Fehidro

2. 

Cobrança

1. município

2. autarquia 

municipal

3. 

concessionár

ia

bacias 

hidrográfic

as críticas 

conf. 

plano, 

prioritariam

ente

4.2

4.2 - 

Recompo

sição da 

vegetaçã

o ciliar e 

da 

cobertur

a vegetal

Projetos, 

(básicos e/ou 

executivos)ser

viços e ações 

de 

recomposição 

da cobertura 

vegetal e 

incentivo às 

boas práticas, 

com destaque 

para a 

vegetação 

ciliar e a 

proteção de 

nascentes.

Recomp

osição 

da 

cobertu

ra 

vegetal

, com 

destaq

ue para 

a 

vegeta

ção 

ciliar e 

a 

proteçã

o de 

nascen

tes.

Financiar 

ações de 

recomposição 

da cobertura 

vegetal

Elaborar 1 ou 

mais projetos 

de 

recomposiçã

o da 

cobertura 

vegetal

Executar 1 

serviço de 

recomposiçã

o da 

cobertura 

vegetal

1 ou mais 

projetos e 1 

serviço de 

recomposição 

da  cobertura 

vegetal e 

pesquisa de 

áreas para 

implantação

alta 150.000,00 350.000,00 500.000,00

1. Fehidro

2. 

Cobrança

qualquer 

entidade

bacias 

hidrográfic

as críticas 

conf. 

plano, 

prioritariam

ente

4 - 

Proteção 

dos corpos 

d'água - 

PCA

Compreende ações 

para recomposição 

da vegetação ciliar 

e da cobertura 

vegetal, bem como, 

ações de proteção 

e conservação dos 

corpos d'água
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5 - Gestão 

da 

demanda 

de água - 

GDA

Contempla ações 

de controle de 

perdas, 

racionalização do 

uso da água e 

reuso, nos 

diferentes setores 

usuários.

5.1

5.1 - 

Controle 

de 

perdas 

em 

sistemas 

de 

abasteci

mento de 

água

Projetos, 

(básicos e/ou 

executivos)obr

as e serviços 

para o 

controle de 

perdas nos 

sistemas de 

abastecimento 

dos diferentes 

setores 

usuários de 

água, com 

ênfase nas 

redes públicas 

de 

abastecimento

.

Control

e de 

perdas 

nos 

sistema

s

Projetos, obras 

e serviços para 

o controle de 

perdas nos 

sistemas de 

abastecimento 

dos diferentes 

setores 

usuários de 

água, com 

ênfase nas 

redes públicas 

de 

abastecimento

.

Executar 1 

obra ou 

serviço

Executar 1 

ou mais obras 

ou serviços

Executar 1 

ou mais 

obras ou 

serviços

Executar 3 

ou mais 

obras ou 

serviços

alta 300.000,00 450.000,00 575.000,00 ########

1. Fehidro

2. 

Cobrança

1. município

2. autarquia 

municipal

3. 

concessionár

ia

municípios

6 - 

Aproveita

mento dos 

Recursos 

Hídricos - 

ARH

Abrange o 

aproveitamento dos 

recursos hídricos 

para o suprimento 

e a segurança 

hídrica dos 

diferentes setores 

usuários.

6.2

6.2 - 

Seguranç

a hídrica 

das 

populaçõ

es  e 

desseden

tação 

animal

Projetos 

(básicos e/ou 

executivos)e 

obras com 

vistas a 

garantir a 

oferta de água 

para o 

abastecimento 

das 

populações 

urbanas e 

rurais e a 

dessedentaçã

o animal.

Garanti

a da 

seguran

ça 

hídrica 

(serviç

os e 

obras)

Executar 

empreendiment

os com vistas 

a garantir a 

oferta de água 

para o 

abastecimento 

humano

Executar 1 

empreendime

nto com 

vistas a 

garantir a 

oferta de 

água para o 

abasteciment

o humano

Executar 1 

empreendime

nto com 

vistas a 

garantir a 

oferta de 

água para o 

abasteciment

o humano

alta 150.000,00 150.000,00

1. Fehidro

2. 

Cobrança

1. município

2. autarquia 

municipal

3. 

concessionár

ia

municípios, 

preferenci

almente 

em 

consórcio
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7 - 

Eventos 

Hidrológico

s Extremos 

- EHE

Compreende ações 

estruturais e não 

estruturais para a 

prevenção e a 

mitigação dos 

efeitos de 

estiagens ou de 

inundações.

7.3

7.3 - 

Ações 

estrutura

is para 

mitigaçã

o de 

estiagem

Projetos, 

(básicos e/ou 

executivos)ser

viços e obras 

hidráulicas 

temporárias ou 

emergenciais, 

para garantir o 

suprimento 

dos usuários 

de água em 

situações de 

crise, em 

conformidade 

com as 

prioridades de 

uso 

estabelecidas.

Manejo de 

ambientes 

aquáticos 

para 

formação de 

reservatório.

Manejo de 

ambientes 

aquáticos 

para 

formação de 

reservatório.

70.000,00 70.000,00

8.1

8.1 - 

Capacita

ção 

técnica 

relaciona

da ao 

planejam

ento e 

gestão 

de 

recursos 

hídricos

Treinamento e 

capacitação 

técnica em 

temas 

relacionados 

ao 

planejamento 

e gestão dos 

recursos 

hídricos, 

incluindo 

parcerias com 

instituições 

especializadas

Treinam

ento e 

capacit

ação 

técnica

Elaborar 

empreendiment

os em 

treinamento e 

capacitação 

em recursos 

hídricos

Elaborar 1 

ou mais 

empreendime

ntos em 

treinamento 

e 

capacitação 

em recursos 

hídricos

Elaborar 1 ou 

mais 

empreendime

ntos em 

treinamento 

e 

capacitação 

em recursos 

hídricos

alta 100.000,00 100.000,00

1. Fehidro

2. 

Municípios

qualquer 

entidade
UGRHi

8.2

8.2 - 

Educaçã

o 

ambienta

l 

vinculada 

às ações  

dos 

planos 

de 

recursos 

hídricos

Atividades 

educativas 

vinculadas às 

ações 

previstas nos 

PDC 

priorizados, 

para o 

envolvimento 

da sociedade 

na 

implementação 

dos planos de 

recursos 

hídricos.

Ativida

des 

educati

vas

Elaborar 

empreendiment

o em 

atividades 

educativas

Elaborar 1 ou 

mais 

empreendime

ntos em 

atividades 

educativas

Elaborar 2 ou 

mais 

empreendime

ntos em 

atividades 

educativas

alta 150.000,00 150.000,00

1. Fehidro

2. 

Municípios

qualquer 

entidade

sem 

definição

8 - 

Capacitaç

ão e 

comunicaç

ão social - 

CCS

Contempla 

capacitação, 

educação 

ambiental, 

comunicação social 

e difusão de 

informações, 

diretamente 

relacionadas à 

gestão de recursos 

hídricos.
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