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Aprova a criação dos Grupos de Trabalho de 
Soluções Alternativas de Saneamento, Pagamento 
por Serviços Ambientais, Plano de Bacias e 
Relatório de Situação e Sistemas de Informações. 

 
 
O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, no uso de suas 

atribuições, e:  
Considerando a competência das Câmaras Técnicas do CBH-LN em criar 

Grupos de Trabalho, no âmbito de suas atribuições específicas, conforme a natureza e 
necessidade dos assuntos em discussão, em acordo com o previsto no inciso VIII do artigo 3º 
da Deliberação CBH-LN nº 210 de 26 de março de 2021, que “estabelece o regimento interno 
comum às Câmaras Técnicas do CBH-LN”. 

 
Considerando a competência do plenário do CBH-LN em aprovar a criação de 

unidades organizacionais especializadas, tais como Câmaras Técnicas ou Grupos de Trabalho, 
conforme inciso XI do artigo 3º da Deliberação CBH-LN Nº 173, de 16 de dezembro de 2016, 
que “Aprova a Revisão do Estatuto do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte”. 

 
Considerando que, para aprofundar o debate e as ações em temas relevantes 

para a gestão dos recursos hídricos e agregar especialistas e interessados na temática, 
integrantes ou não do CBH-LN, as Câmaras Técnicas criaram os Grupos de Trabalhos 
mencionados acima, sendo que para todos já há interesse e disposição de membros na 
participação.  
 
                   Considerando os procedimentos e atividades de funcionamento internos, regidos 
pelas disposições da Deliberação CBH-LN Nº 210 de 26 de março de 2021, que “estabelece o 
regimento interno comum às Câmaras Técnicas do CBH-LN”. 
 

 
D E L I B E R A: 

 
  Artigo 1º - Fica aprovada a criação do Grupo de Trabalho de Soluções 
Alternativas de Saneamento – GT-SA, vinculado à Câmara Técnica de Saneamento, com o 
objetivo de levantar soluções alternativas viáveis de saneamento para o Litoral Norte e 
produzir documentos que orientem a elaboração de projetos, implantação e manutenção 
desses sistemas. 
   
                      Artigo 2º - Fica aprovada a criação do Grupo de Trabalho de Pagamento por 
Serviços Ambientais – GT-PSA, vinculado à Câmara Técnica de Agroecologia e Sistemas 
Agroflorestais, com o objetivo de fomentar ações que viabilizem estudos e formulações de 
políticas públicas para manutenção e o incremento dos serviços ecossistêmicos de produção e 
conservação das Águas, nas Bacias Hidrográficas do Litoral Norte de São Paulo, em especial 
àqueles voltados à Sistemas de Pagamentos por Serviços Ambientais e/ou Ecossistêmicos e ao 
estreitamento do vínculo provedor-consumidor dos serviços. 
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                     Artigo 3º - Fica aprovada a criação do Grupo de Trabalho do Plano de Bacias 
Hidrográficas e Relatório de Situação – GT-PBHRS, vinculado à Câmara Técnica de 
Planejamento e Assuntos Institucionais, com o objetivo de coordenar a elaboração anual do 
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica e atualização do Plano de 
Bacias Hidrográficas. 
 
                     Artigo 4º - Fica aprovada a criação do Grupo de Trabalho de Sistemas de 
Informações – GT-SI, vinculado à Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais, 
com objetivo de promover a organização e integração de sistemas de informações geográficas 
e de monitoramento para o suporte à gestão dos recursos hídricos da UGRHI 03, 
disponibilizando uma interface pública de acesso no site do CBH-LN. 
 
            Artigo 6º - Os Grupos de Trabalho tratados nesta Deliberação seguirão as 
normas de funcionamento interno estabelecidas pelo CBH-LN e atenderão as demandas 
relacionadas aos seus objetivos, trazidas pelas Câmaras Técnicas do CBH-LN. 
   

Artigo 7º - Os Grupos de Trabalho tratados nesta Deliberação terão duração 
vinculada ao biênio 2021-2023 e serão encerrados após o alcance de seus objetivos e 
apresentação dos produtos gerados. 
 
   Artigo 8º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. 

 
 
 

Litoral Norte, 25 de junho de 2021. 


