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Deliberação dos Comitês PCJ nº 379/21, de 07/10/2021 

 

Aprova o Mapa Estratégico e o Plano de Ações do 

Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ para o 

período 2022 a 2025. 

 

 

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, criados e instalados 

segundo a Lei Estadual (SP) n° 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal n° 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e o Comitê 

da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) n° 

13.199/99 (CBH-PJ1), denominados Comitês PCJ, no uso de suas atribuições legais, em sua 24ª Reunião 

Extraordinária, no âmbito de suas respectivas competências: 

 

Considerando o disposto na Deliberação dos Comitês PCJ nº 286/17, de 15/12/2017, que aprova a 

minuta do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 003/ANA/2011 celebrado entre a Agência Nacional 

de Águas e Saneamento Básico – ANA e a Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí – Agência das Bacias PCJ; 

 

Considerando os indicadores estabelecidos no Programa de Trabalho do Segundo Termo Aditivo ao 

Contrato de Gestão no 003/ANA/2011 e, particularmente, o Indicador 5B, que estabeleceu para os exercícios 

de 2019 e 2020 a necessidade da “Elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ”; 

 

Considerando que a Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 116/20, de 30/06/2020, aprovou, como 

produtos da 1ª Fase da elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ, as Declarações Corporativas 

dos Comitês PCJ e a Análise SWOT; 

 

Considerando que durante a 54ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Planejamento, 

realizada em 22/10/2020, por videoconferência, foi criado grupo de trabalho denominado GT-Planejamento 

Estratégico, para o apoio ao desenvolvimento da 2ª Fase da elaboração do Planejamento Estratégico dos 

Comitês PCJ, com a seguinte composição: Secretário-executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL; 3 (três) 

representantes da Câmara Técnica de Planejamento; 1 (um) representante de cada uma das 11 (onze) demais 

Câmaras Técnicas; 1 (um) representante do CBH-PJ1; e a Agência das Bacias PCJ, na condição de convidada; 

 

Considerando que o GT-Planejamento Estratégico realizou 11 (onze) reuniões, nos dias 09/11/2020, 

23/11/2020, 07/12/2020, 01/02/2021, 22/02/2021, 08/03/2021, 22/03/2021, 09/04/2021, 23/04/2021, 

19/05/2021 e 13/07/2021, para discussão e aprovação do mapa estratégico e do plano de ação integrantes do 

Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ, para vigência no período de 2022 a 2025; 

 

Considerando que o mapa estratégico foi apresentado em Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas, 

realizada em 07/05/2021, por videoconferência; 

 

Considerando que o assunto foi apreciado e aprovado na 82ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 

de Planejamento (CT-PL), realizada em 03/09/2021, por videoconferência; 

 

Deliberam: 

 

Art. 1º  Fica aprovado o Mapa Estratégico, integrante do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ 2022-

2025, constante do Anexo I desta deliberação. 

 

Art. 2º  Fica aprovado o Plano de Ação, integrante do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ 2022-2025, 

constante do Anexo II desta deliberação. 
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Art. 3º  Os recursos financeiros e o suporte técnico e administrativo necessários à execução das iniciativas 

estratégicas constantes do Anexo II deverão ser previstos em próximas atualizações do Plano de Aplicação 

Plurianual – PAP-PCJ e do Plano de Ação e do Programa de Investimentos – PA/PI vigentes.  

 

Art. 4º  Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial. 
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ANEXO I – Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 379/21 de 07/10/2021. 

Mapa Estratégico 

MISSÃO 
Deliberar ações, de forma participativa, para a implementação de políticas de recursos hídricos nas bacias PCJ, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da  sociedade. 

VISÃO DE FUTURO - 2035 

Ser excelente na prática e na construção de políticas voltadas aos recursos hídricos nas bacias PCJ. 

Atributos da Visão de Futuro 

Os Comitês das Bacias PCJ aspiram, até 2035, alcançar os seguintes desafios: 

Fortalecer a gestão participativa, descen-

tralizada e transparente dos recursos hídri-

cos. 

Articular os atores para garantir a im-

plementação das diretrizes estratégi-

cas em gestão de recursos  

hídricos. 

Contribuir para o fortalecimento 

dos sistemas nacional e estaduais 

de gerenciamento de recursos hí-

dricos. 

Qualificar as decisões 

para garantir a 

 segurança hídrica. 

Estar comprometido com o 

desenvolvimento sustentá-

vel na área de recursos hí-

dricos. 

Difundir conhecimento especializado no 

equacionamento de questões de recursos 

hídricos. 

Perspectiva de  

Sociedade e Usuários 

 

TEMA 7: Envolvimento da sociedade na gestão dos recursos    hídricos. 

 
(O16) Expandir e acurar os canais e os meios de comunicação que estimulem a colaboração da socie-

dade no 1gerenciamento participativo de recursos hídricos. 

 

(O17) Contribuir para o pleno exercício da cidadania em relação à gestão dos recursos hídricos. 

 

TEMA 8:  Promoção constante de diálogo e conciliação entre usuários de recursos hídricos. 

 

(O18) P r o v e r  c a n a i s  d e  c o m u n i c a ç ã o  a c e s s í v e i s ,  p e r m a n e n t e s  e efetivos. 

 

(O19) Contr ibuir  de  forma s is têmica  e cont ínua para o  ambiente  harmônico na ges tão de recursos 

hídricos . 

 

Perspectiva de  

Organização, 

Estrutura e Processos  

Internos 

 
TEMA 4: Busca de atuação integrada entre as instân-

cias internas e articulada com demais atores dos siste-

mas de gerenciamento de recursos. 
 

(O9) Consolidar o empoderamento das instâncias internas nos 

âmbitos da autonomia funcional, administrativa e orçamentária 

 

(O10) Intensificar a comunicação, a integração e o entendimento 

entre as instâncias internas nas tomadas de decisões. 

 

(O11) Aperfeiçoar o intercâmbio de informações e conheci-

mento entre os atores dos sistemas de gerenciamento de recursos 

hídricos. 

 

TEMA 5: Manutenção e aprimoramento da estrutura organi-

zacional e do suporte ao seu funcionamento. 

 

 

 
(O12) Elevar a capacidade operacional e instrumentalizar a estrutura or-

ganizacional, proporcionando a celeridade a suas atividades; 

 

(O13) Incrementar ações, tecnologias e experiência acumulada pela ex-

pertise para lidar com eventos hidrológicos extremos e suas consequên-

cias. 

 

TEMA 6: Processos internos bem definidos, transparentes e 

ajustados às normas e marcos regulatórios aplicáveis. 
 

 

 

 

(O14) Aperfeiçoar e estabelecer processos normativos com suporte da 

tecnologia da informação. 

 

(O15) Otimizar a eficiência dos processos integrados finalísticos, de su-

portes e organizacionais de apoio à decisão e gestão. 

 

Perspectiva de Pessoas, 

Gestão e Governança 

 

TEMA 1: Atração e engajamento de instituições e capa-

citação dos participantes. 
 

(O1) Estabelecer mecanismos atrativos de participação, de reco-

nhecimento e de responsabilização social. 
 

(O2) Desenvolver e disseminar a gestão do conhecimento e in-

vestir na capacitação dos participantes. 

 

TEMA 2: Aperfeiçoamento da implementação dos instrumen-

tos de gestão de recursos hídricos. 
 

(O3) Desenvolver e aprimorar métodos de execução e monitoramento 

dos instrumentos de gestão. 

 

(O4) Assegurar a efetividade operacional dos instrumentos de gestão. 

 

(O5) Fortalecer a integração entre os instrumentos de gestão. 
 

 

TEMA 3: Melhoria contínua do modelo de governança instituci-

onal. 
 

(O6) Assegurar os princípios e mecanismos de governança. 

 

(O7) Potencializar a capacidade de inovação de processos de governança. 

 

(O8) Fortalecer a comunicação sobre o modelo com os públicos interessa-

dos. 

 

VALORES 

• Comprometimento com a sustentabilidade hídrica. 

• Gestão participativa, integrada e democrática. 

• Soluções eficazes e inovadoras. 

• Transparência nas decisões. 
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ANEXO II – Minuta de Deliberação dos Comitês PCJ nº 379/21 de 07/10/2021. 

Plano de Ação 2022-2025 

 

PERSPECTIVA DE PESSOAS, GESTÃO E GOVERNANÇA  

A perspectiva de Pessoas, Gestão e Governança explicita a importância estratégica do capital humano e da eficácia da implementação, de forma participativa, das políticas públicas de gestão de recursos hídricos 

Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos   Iniciativas Estratégicas 
Prazo  Tipo  

(Projeto ou 

Atividade) 

Responsáveis 
Início  Término  

        

Tema 1: Atração e en-

gajamento de institui-

ções e capacitação dos 

participantes.  

1. (O1) Estabelecer  

mecanismos atrativos de 

participação, de reconheci-

mento e de responsabiliza-

ção social.  

IE: 01 Estruturar plano de trabalho dos Comitês PCJ com pautas estratégicas de interesse dos setores que compõem os 

colegiados visando à atração de novos grupos de atores. 
2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Criar diretrizes para modelo que inclua reuniões presenciais e não presenciais das instâncias dos Comitês PCJ, 

aprimorando os mecanismos de incentivo existentes.  
2022 2023 P Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Realizar ações periódicas para potencializar o reconhecimento e a divulgação dos trabalhos dos Comitês PCJ.  2023 2025 A Comitês PCJ (Diretoria), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 
 

2. (O2) Desenvolver e dis-

seminar a gestão do conhe-

cimento e investir na capa-

citação dos participantes.  

IE: 01 Descentralizar atividades formativas sobre gestão de recursos hídricos, por meio de oferecimento em formato 

EaD ou semipresencial.  
2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Realizar atividades formativas sobre os Comitês PCJ e seu contexto de atuação, com gestores e formadores de 

opinião. 
2022 2025 P Comitês PCJ (CT-EA), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Definir estratégias para a formação de novas lideranças para atuação junto às diversas instâncias dos Comitês 

PCJ. 
2022 2023 P Comitês PCJ (CT-EA), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

 

Tema 2: Aperfeiçoa-

mento da implementa-

ção dos instrumentos 

de gestão de recursos 

hídricos.   

3. (O3) Desenvolver e apri-

morar métodos de execução 

e monitoramento dos instru-

mentos de gestão. 

IE: 01 Aperfeiçoar indicadores para o monitoramento da efetividade dos instrumentos de gestão, alinhados com o 

Plano das Bacias PCJ.  
2022 2023 P 

Comitês PCJ (CT-PB, CT-OL e CT-MH), CSI/Agência das 

Bacias PCJ 

IE: 02 Criar estratégias para a avaliação da implementação dos instrumentos de gestão, envolvendo as câmaras técni-

cas dos Comitês PCJ, com foco no atendimento às ações e metas no Plano das Bacias. 
2022 2023 P 

Comitês PCJ (CT-PB, CT-OL e CT-MH), CSI/Agência das 

Bacias PCJ 

IE: 03 Revisar mecanismos e valores das Cobranças PCJ. 2022 2023 P Comitês PCJ(CT-PB), CF/Agência das Bacias PCJ 
 

4. (O4) Assegurar a efeti-

vidade operacional dos ins-

trumentos de gestão. 

IE: 01 Ampliar investimentos para o aprimoramento de ferramentas técnicas relacionadas à implementação dos instru-

mentos de gestão.  
2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), CSI/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Estruturar, na Agência das Bacias PCJ, equipe exclusiva para o acompanhamento da implementação e a revisão 

do Plano das Bacias PCJ, envolvendo as instâncias do Comitês PCJ.  
2024 2025 P CSI/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Aperfeiçoar estratégias de comunicação e de acesso a informações como forma de contribuir para a efetividade 

operacional dos instrumentos. 
2022 2025 A 

Comitês PCJ (CT-PB, CT-OL e CT-MH), ASCOM/Agência  

das Bacias PCJ 
 

5. (O5) Fortalecer a inte-

gração entre os instrumen-

tos de gestão.  

IE: 01 Promover discussões entre os principais atores envolvidos, visando o estabelecimento de procedimentos para a 

integração.  
2024 2025 P 

Comitês PCJ (CT-PB, CT-OL e CT-MH), CSI/Agência das 

Bacias PCJ 

IE: 02 Definir, no âmbito da criação e revisão das políticas temáticas dos Comitês PCJ, estratégias para integração 

entre os instrumentos.  
2024 2025 P Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Aprimorar o SSD-PCJ como ferramenta de integração entre instrumentos de gestão. 2022 2025 A 
Comitês PCJ (CT-MH e CT-PB), CSI/Agência das Bacias 

PCJ 
 

Tema 3: Melhoria con-

tínua do modelo de go-

vernança institucional.  

6. (O6) Assegurar os prin-

cípios e mecanismos de go-

vernança. 

IE: 01 Aperfeiçoar a gestão de resultados e de mecanismos de regulação e controle das atividades.  2022 2023 P Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

 

7. (O7) Potencializar a ca-

pacidade de inovação de 

processos de governança. 

IE: 01 Realizar estudos para avaliar e definir os processos que evidenciam e sustentam a transparência informativa, a 

equidade, a prevenção de conflitos, a prestação de contas e a gestão da responsabilidade, a imagem e a reputação dos 

Comitês PCJ.  

2023 2024 P Comitês PCJ (CT-PL), Diretoria/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Aprimorar, por meio da atuação do GT-Integração da CT-PL, os processos de governança voltados para o forta-

lecimento e a integração das diversas instâncias dos Comitês PCJ, com ênfase nas câmaras técnicas.  
2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

 

8. (O8) Fortalecer a comu-

nicação sobre o modelo 

com os públicos interessa-

dos. 

IE: 01 Incluir no Plano de Comunicação ações para explicitar os elementos do modelo de governança dos Comitês 

PCJ.  
2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 
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ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E PROCESSOS INTERNOS 

A perspectiva de Organização, Estrutura e Processos Internos indica as práticas para a melhoria contínua relacionadas à organização, à estrutura e aos processos internos em que necessitará centralizar esforços para potencializar seus resultados 

Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas 
Prazo  Tipo 

(Projeto ou 

Atividade) 

Responsáveis 
Início  Término  

 

Tema 4: Busca de atua-

ção integrada entre as ins-

tâncias internas e articu-

lada com demais atores 

dos sistemas de gerencia-

mento de recursos hídri-

cos. 

9. (O9) Consolidar o em-

poderamento das instâncias 

internas no âmbito da auto-

nomia funcional, adminis-

trativa e orçamentária.  

IE: 01 Garantir aporte financeiro para o orçamento das câmaras técnicas. 2022 2025  A Comitês PCJ (CT-PL), CSI/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Aperfeiçoar a comunicação entre os membros dos Comitês PCJ e a Agência das Bacias PCJ em relação a  

solicitações e demandas da Secretaria Executiva.  
2022 2025  A 

Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias 

PCJ 

IE: 03 Intensificar as discussões entre as principais instâncias e atores envolvidos, visando o fortalecimento da to-

mada de decisão. 
2022 2025  A 

Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias 

PCJ 
 

10. (O10) Intensificar a 

comunicação, a integração 

e o entendimento entre as 

instâncias internas nas to-

madas de decisões. 

IE: O1 Utilizar a Newsletter como instrumento de divulgação e difusão das informações nas diversas instâncias dos 

Comitês PCJ. 
2022 2025  A Comitês PCJ(CT-PL), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Reestruturar e atualizar o site dos Comitês PCJ.  2023 2024  P 
Comitês PCJ (Diretoria), CASGRH/Agência das Bacias 

PCJ 

IE: 03 Promover ações de Tecnologia da informação para melhoria de cadastro e ferramentas de comunicação.  2023 2024  P CASGRH, ASCOM, TI/Agência das Bacias PCJ 

 

11. (O11) Aperfeiçoar o 

intercâmbio de informações 

e conhecimento entre os 

atores dos sistemas de ge-

renciamento de recursos hí-

dricos. 

IE: 01 Aperfeiçoar a forma de comunicação das decisões dos plenários dos Comitês PCJ para os membros das câma-

ras técnicas.  
2022 2025  A Comitês PCJ (CTs), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: O2 Reforçar a imagem institucional, as atribuições e atividades dos Comitês PCJ e suas instâncias, considerando a 

assertividade junto aos diversos públicos interessados.  
2022 2023  P 

Comitês PCJ (Diretoria), ASCOM/Agência das Bacias 

PCJ 

IE: 03 Implementar o plano de capacitação dos Comitês PCJ. 2022 2025  A 
Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias 

PCJ 
 

Tema 5: Operacionalizar 

o suporte administrativo 

junto as Câmaras Técni-

cas  

12. (O12) Elevar a capaci-

dade operacional e instru-

mentalizar a estrutura orga-

nizacional, proporcionando 

celeridade a suas ativida-

des. 

IE: O1 Implantar e operacionalizar o projeto Comitês PCJ digital.  2024 2025  P CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: O2 Consolidar um modelo de reuniões presenciais e virtuais, em equilíbrio com as necessidades da instancias dos 

Comitês PCJ.   
2022 2025  A 

Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias 

PCJ 

IE: 03 Operacionalizar o suporte administrativo para as Câmaras Técnicas.  2022 2025  A CASGRH/Agência das Bacias PCJ 
 

13. (O13) Reunir e siste-

matizar ações, tecnologias e 

experiência acumulada pela 

expertise para lidar com 

eventos hidrológicos extre-

mos e suas consequências. 

IE: O1 Ampliar a divulgação de dados e informações sobre eventos hidrológicos gerenciados pela Sala de Situação 

PCJ.  
2022 2025  A 

Comitês PCJ (CT-MH, CT-ID), CSI/Agência das Bacias 

PCJ 

IE: O2 Realizar a difusão de tecnologias e práticas voltadas ao fortalecimento da resiliência a mudanças climáticas e 

eventos hidrológicos extremos. 
2022  2025   A 

Comitês PCJ (CT-MH, CT-ID), CSI/Agência das Bacias 

PCJ 

IE: 03 Assegurar recursos para promover o aperfeiçoamento e a manutenção da Sala de Situação PCJ. 2022 2025  A Comitês PCJ (CT-PL), CSI/Agência das Bacias PCJ 
 

Tema 6: Processos  

internos bem definidos, 

transparentes e ajustados 

às normas e marcos regu-

latórios aplicáveis. 

14. (O14) Aperfeiçoar e 

estabelecer processos nor-

mativos com suporte da tec-

nologia da informação. 

IE: O1 Desenvolver e implementar sistema automatizado de contagem de quórum e de votação, para as reuniões das 

diferentes instâncias dos Comitês PCJ.  
2024 2025  P CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: O2 Desenvolver sistema automatizado para integrar banco de dados e sítios eletrônicos dos Comitês PCJ.  2024 2025  P CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Aperfeiçoamento tecnológico e visual do sítio eletrônico dos Comitês PCJ. 2023 2024  P 
Comitês PCJ (Diretoria), CASGRH/Agência das Bacias 

PCJ 
 

15. (O15) Otimizar a efici-

ência dos processos integra-

dos finalísticos, de suporte 

e organizacionais de apoio 

à decisão e gestão. 

IE: O1 Aprimorar o gerenciamento e uso das principais ferramentas de suporte a decisão para o planejamento e ges-

tão de recursos hídricos. 
2023 2025  A 

Comitês PCJ(CT-PB, CT-RN, CT-Rural, CT-EA  e CT-

MH), CSI/Agência das Bacias PCJ, A. Amb/Agência das 

Bacias PCJ 

IE: O2 Identificar e integrar novas ferramentas que possam auxiliar nas tomadas de decisões, visando melhoria contí-

nua.  
2023 2025  A Comitês PCJ (CT-PL), Diretoria/Agência das Bacias PCJ 

IE: O3 Aprimorar a integração entre ferramentas de planejamento e gestão de recursos hídricos.  2023 2025  A Comitês PCJ (CT-PL), Diretoria/Agência das Bacias PCJ 



Comitês PCJ 
Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) no 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal no 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei 

Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1) 
 

 

6 

011.04.02.012 

SOCIEDADE E USUÁRIOS 

Perspectiva de Sociedade e Usuários, no topo, reconhece declaradamente a relevância estratégica do envolvimento dos públicos interessados nas tomadas de decisão relacionadas ao uso da água. 

Temas  Estratégicos Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas 

Prazo  Tipo 

(Projeto ou 

Atividade) 

Responsável  
Início  Término  

 

Tema 7: Envolvimento 

da sociedade na gestão 

dos recursos hídricos.  

16. (O16) Expandir e acu-

rar os canais e os meios de 

comunicação visando esti-

mular a colaboração da so-

ciedade no gerenciamento 

participativo de recursos hí-

dricos. 

IE: O1 Estimular o desenvolvimento de processos interativos entre os Comitês PCJ e a sociedade.  2022 2023 P Comitês PCJ (CT-EA),  ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Potencializar o plano de comunicação dos Comitês PCJ ampliando a sua visibilidade perante a sociedade. 2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Difundir de forma sistêmica e contínua o conhecimento sobre as problemáticas especificas dos Comitês PCJ. 2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

 

17. (O17) Contribuir para 

o pleno exercício da cidada-

nia em relação à gestão dos 

recursos hídricos. 

IE: 01 Garantir a divulgação e o acesso à informação de forma transparente.  2022 2025 A CASGRH, ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Inovar a dinâmica cultural de participação e representação dos segmentos. 2022 2025 A Comitês PCJ (CT-EA), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Fomentar a criação de políticas públicas voltadas para a participação da sociedade na gestão de recursos hídri-

cos.  
2022 2023 P Comitês PCJ (CT-EA), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

 

Tema 8: Promoção cons-

tante de diálogo e concili-

ação entre usuários de re-

cursos hídricos.  

18. (O18) Prover canais de 

comunicação acessíveis, 

permanentes e efetivos. 

IE: 01 Disseminar conhecimento sobre os Comitês PCJ e o sistema de gestão de recursos hídricos para todos os usuá-

rios de água.  
2022 2025 P Comitês PCJ (CT-EA), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Garantir acesso à informação por meio de canais apropriados à diversidade de usuários.  2022 2025 A ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

 

19. (O19) Contribuir de 

forma sistêmica e contínua 

para o ambiente harmônico 

na gestão de recursos hídri-

cos. 

IE: 01 Criar processos contínuos de comunicação entre os usuários de recursos hídricos. 2023 2025 P Comitês PCJ (CT-PL), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Promover integração entre os usuários, com ações de reconhecimento com enfoque de benchmarking.  2023 2025 P Comitês PCJ (CT-PL), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Promover o desenvolvimento de iniciativas tecnológicas de forma reaplicável em escala.  2022 2023 P Comitês PCJ (CT-PL), Diretoria/Agência das Bacias PCJ 
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a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e a 
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí – Agência das Bacias PCJ;

Considerando os indicadores estabelecidos no Programa 
de Trabalho do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 
no 003/ANA/2011 e, particularmente, o Indicador 5B, que 
estabeleceu para os exercícios de 2019 e 2020 a necessidade 
da “Elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ”;

Considerando que a Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ 
nº 116/20, de 30/06/2020, aprovou, como produtos da 1ª Fase 
da elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ, as 
Declarações Corporativas dos Comitês PCJ e a Análise SWOT;

Considerando que durante a 54ª Reunião Extraordinária da 
Câmara Técnica de Planejamento, realizada em 22/10/2020, por 
videoconferência, foi criado grupo de trabalho denominado GT-
-Planejamento Estratégico, para o apoio ao desenvolvimento da 
2ª Fase da elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês 
PCJ, com a seguinte composição: Secretário-executivo do CBH-
-PCJ e do PCJ FEDERAL; 3 (três) representantes da Câmara 
Técnica de Planejamento; 1 (um) representante de cada uma 
das 11 (onze) demais Câmaras Técnicas; 1 (um) representante do 
CBH-PJ1; e a Agência das Bacias PCJ, na condição de convidada;

Considerando que o GT-Planejamento Estratégico rea-
lizou 11 (onze) reuniões, nos dias 09/11/2020, 23/11/2020, 
07/12/2020, 01/02/2021, 22/02/2021, 08/03/2021, 22/03/2021, 
09/04/2021, 23/04/2021, 19/05/2021 e 13/07/2021, para dis-
cussão e aprovação do mapa estratégico e do plano de ação 
integrantes do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ, para 
vigência no período de 2022 a 2025;

Considerando que o mapa estratégico foi apresentado 
em Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas, realizada em 
07/05/2021, por videoconferência;

Considerando que o assunto foi apreciado e aprovado na 
82ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento (CT-
PL), realizada em 03/09/2021, por videoconferência;

Deliberam:
Art. 1º Fica aprovado o Mapa Estratégico, integrante do Pla-

nejamento Estratégico dos Comitês PCJ 2022-2025, constante 
do Anexo I desta deliberação.

Art. 2º Fica aprovado o Plano de Ação, integrante do Plane-
jamento Estratégico dos Comitês PCJ 2022-2025, constante do 
Anexo II desta deliberação.

Art. 3º Os recursos financeiros e o suporte técnico e admi-
nistrativo necessários à execução das iniciativas estratégicas 
constantes do Anexo II deverão ser previstos em próximas 
atualizações do Plano de Aplicação Plurianual – PAP-PCJ e do 
Plano de Ação e do Programa de Investimentos – PA/PI vigentes.

Art. 4º Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial.

Obs.: Os anexos que são citados nesta deliberação estão 
disponíveis para consulta no site dos Comitês PCJ através do 
link: http://www.comitespcj.org.br

 Deliberação dos Comitês PCJ nº 378/21, de 07/10/2021
Indica empreendimentos para financiamento com recursos 

oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios 
de domínio do Estado de São Paulo, localizados nas Bacias PCJ 
(Cobrança PCJ Paulista) e da Compensação Financeira pela Uti-
lização dos Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia 
Elétrica (CFURH), referentes ao exercício de 2021, e dá outras 
providências.

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, criados e instalados segundo a Lei Estadual 
(SP) n° 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal n° 9.433/97 (PCJ 
FEDERAL) e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba 
e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) n° 
13.199/99 (CBH-PJ1), denominados Comitês PCJ, no uso de suas 
atribuições legais, em sua 24ª Reunião Extraordinária, no âmbito 
de suas respectivas competências:

Considerando o Plano de Recursos Hídricos das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí para o perí-
odo 2020 a 2035 – Plano das Bacias PCJ 2020-2035, aprovado 
pela Deliberação dos Comitês PCJ n° 332/2020, de 31/08/2020, 
o qual definiu as ações e os municípios prioritários para as 
temáticas de “Saneamento e Controle de Perdas Hídricas” e 
“Saneamento Rural”, a fim de atingir as metas definidas para 
as Bacias PCJ nas respectivas temáticas;

Considerando os termos da Deliberação dos Comitês PCJ 
nº 376/21, de 07/10/2021 que “Altera o Plano de Ação e o 
Programa de Investimentos - PA/PI para a gestão dos recursos 
hídricos nas Bacias PCJ para o quadriênio 2020 a 2023”, que 
definiu o montante de recursos para cada ação a ser executada 
nos respectivos exercícios e indicou categorias de tomadores de 
recursos para as ações;

Considerando os termos da Deliberação Ad Referendum dos 
Comitês PCJ nº 352/2021, de 05/03/2021, e seus Anexos I a VII, 
que definiram, dentre outros itens, o cronograma e regras para 
seleção de empreendimentos de Demanda Priorizada, na temá-
tica de “Saneamento e Controle de Perdas Hídricas”, visando 
à indicação para obtenção de financiamento com recursos da 
Cobrança PCJ Paulista, referente ao orçamento de 2021;

Considerando os termos da Deliberação Ad Referendum dos 
Comitês PCJ nº 353/2021, de 05/03/2021, e seus Anexos I a VI, 
que definiram, dentre outros itens, o cronograma e regras para 
seleção de empreendimentos de Demanda Priorizada, na temá-
tica de “Saneamento Rural”, visando à indicação para obtenção 
de financiamento com recursos da Cobrança PCJ Paulista e da 
Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos 
para Fins de Geração de Energia Elétrica (CFURH), referente ao 
orçamento de 2021;

Considerando que os critérios de priorização apresentados 
no Plano das Bacias PCJ 2020-2035, para as temáticas em 
questão, embasaram as listagens de municípios prioritários 
constantes das deliberações ad referendum supramencionadas;

Considerando que foi dada ampla divulgação ao processo 
de inscrição de empreendimentos, incluindo contato direto com 
representantes dos municípios priorizados, tendo sido realizada 
oficina de capacitação para os interessados e mantidos, pela 
equipe da Fundação Agência das Bacias PCJ, plantões para 
esclarecimentos de dúvidas sobre as condições de acesso aos 
documentos e seu preenchimento;

Considerando que, dos 10 (dez) empreendimentos inscritos 
no processo de pré-qualificação na temática de “Saneamento e 
Controle de Perdas Hídricas”, 01 (um) foi indeferido, face ao pro-
ponente não se enquadrar nos requisitos estabelecidos no Art. 
8º, do Anexo I da Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ 
nº 352/21 e não ter sido entregue a documentação obrigatória, 
restando 09 empreendimentos, os quais foram pré-qualificados 
e prosseguiram no processo de seleção, com os ajustes solici-
tados pelas câmaras técnicas dos Comitês PCJ e pela Agência 
das Bacias PCJ;

Considerando que dos 11 (onze) empreendimentos inscritos 
no processo de pré-qualificação na temática de “Saneamento 
Rural”, 01 (um) foi indeferido, uma vez que o proponente não 
entregou a documentação obrigatória, de acordo com a Deli-
beração Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 353/21, restando 
10 (dez) empreendimentos, os quais foram pré-qualificados e 
prosseguiram no processo de seleção, com os ajustes solicitados 
pelas câmaras técnicas dos Comitês PCJ e pela Agência das 
Bacias PCJ;

Considerando que os 20 (vinte) empreendimentos pré-
-qualificados, sendo 09 (nove) na temática de “Saneamento 
e Controle de Perdas Hídricas” e 11 (onze) na temática de 
“Saneamento Rural”, após as complementações solicitadas pela 
Agência das Bacias PCJ, pelas câmaras técnicas dos Comitês PCJ 
e pelos órgãos licenciador e outorgante, se inscreveram para o 
processo definitivo de seleção;

 Art. 4º Fica revogada a Deliberação dos Comitês PCJ nº 
366/2021, de 24/06/2021.

 Art. 5º O inciso V, do artigo 2º, da Deliberação dos Comitês 
PCJ nº 350/2020, de 11/12/2020, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 2º ...............................................................
V – previsão de que a indicação dos empreendimentos 

selecionados para financiamento será efetuada por meio de 
deliberação dos Comitês PCJ.” (NR)

Art. 6º Os artigos 3º e 14 da Deliberação Ad Referendum 
dos Comitês PCJ nº 352/21, de 05/03/2021, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

I – artigo 3º:
“Art. 3º Os empreendimentos inscritos que apresentarem 

todos os documentos exigidos nesta deliberação, conforme ates-
tado a ser emitido pela Agência das Bacias PCJ, serão indicados 
em 2021 por meio de deliberação dos Comitês PCJ, de acordo 
com a disponibilidade de recursos financeiros no respectivo 
exercício e modalidade de financiamento, conforme ordem de 
priorização definida nesta Deliberação.” (NR)

II – artigo 14:
“Art. 14 Os empreendimentos selecionados de acordo com 

esta Deliberação serão indicados por meio de Deliberação dos 
Comitês PCJ.” (NR)

Art. 7º O artigo 14 da Deliberação Ad Referendum dos 
Comitês PCJ nº 353/21, de 05/03/2021, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 14 Os empreendimentos selecionados de acordo com 
esta Deliberação serão indicados por meio de Deliberação dos 
Comitês PCJ.” (NR)

Art. 8º O inciso V, do artigo 2º, da Deliberação dos Comitês 
PCJ nº 368/2021, de 24/06/2021, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 2º ...............................................................
V – previsão de que a indicação dos empreendimentos 

selecionados para financiamento será efetuada por meio de 
deliberação dos Comitês PCJ.” (NR)

Art. 9º Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial.

Obs.: O anexo que é citado nesta deliberação está disponí-
vel para consulta no site dos Comitês PCJ através do link: http://
www.comitespcj.org.br

 Deliberação dos Comitês PCJ nº 377/21, de 07/10/2021
Indica empreendimento para financiamento com recursos 

oriundos da Compensação Financeira pela Utilização dos Recur-
sos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica (CFURH), 
referente ao exercício de 2021, e dá outras providências.

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, criados e instalados segundo a Lei Estadual 
(SP) n° 7.663/1991 (CBH-PCJ), a Lei Federal n° 9.433/1997 (PCJ 
FEDERAL) e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba 
e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) n° 
13.199/1999 (CBH-PJ1), denominados Comitês PCJ, no uso de 
suas atribuições legais, em sua 24ª Reunião Extraordinária, no 
âmbito de suas respectivas competências:

 Considerando as disposições do artigo 4º, da Lei (SP) nº 
10.020, de 03/07/1998, referentes às ações previstas para reali-
zação pelas Fundações Agências de Bacias Hidrográficas, dentre 
as quais se destacam a participação na gestão de recursos 
hídricos e a realização de estudos sobre as águas das bacias 
em que atuam;

 Considerando que a Deliberação dos Comitês PCJ n° 
332/2020, de 31/08/2020, aprovou o Plano de Recursos Hídricos 
das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
para o período 2020 a 2035 – Plano das Bacias PCJ 2020-2035, 
que define um conjunto de ações a serem executadas pela 
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí – Agência das Bacias PCJ;

 Considerando os termos da Deliberação dos Comitês PCJ 
nº 376/2021, de 07/10/2021, que altera o Plano de Ação e 
Programa de Investimentos para a gestão dos recursos hídricos 
nas Bacias PCJ para o quadriênio 2020 a 2023 – PA/PI 2020-
2023, que detalha metas, grau de prioridade, abrangência, fonte 
de recursos e executores para ações do Plano das Bacias PCJ, 
orientando quais investimentos serão realizados com recursos 
da CFURH, no seu período de vigência;

 Considerando a apuração de saldos de recursos da CFURH, 
realizada pela SECOFEHIDRO, conforme Ofício nº 267/2021, de 
28/09/2021, para indicação dos Comitês PCJ;

 Considerando que a Agência das Bacias PCJ é indicada, 
no PA/PI 2020-2023, como executora da ação “Expansão, 
integração, operação e manutenção da rede de monitoramento 
quali-quantitativo dos recursos hídricos”, que possui como meta 
para o quadriênio 2020-2023 a “contratação de 01 estudo de 
monitoramento qualitativo”;

 Considerando que o assunto foi apreciado pela Câmara 
Técnica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês PCJ durante a 
sua 82ª Reunião Ordinária, realizada no em 03/09/2021, por 
videoconferência;

Deliberam:
Art. 1º Fica indicada a Fundação Agência das Bacias PCJ 

como tomadora de recursos da CFURH, referentes ao exercício 
de 2021, conforme estabelecido no PA/PI 2020-2023, para a 
execução do empreendimento relacionado no quadro abaixo, 
voltado à implementação da ação de “Estudos técnicos para 
avaliação da qualidade da água bruta em rios das Bacias PCJ, 
mediante análises toxicológicas, físico-químicas e microbioló-
gicas”, em que são discriminados: tomador, empreendimento, 
modalidade, PDC/Sub-PDC, valor máximo do financiamento 
(R$); contrapartida oferecida (R$) e valor total do empreendi-
mento (R$).

Tomador
Empreendimento
Modalidade
PDC/ Sub-PDC
CFURH (R$)
Contr.
(R$)
Valor Total
(R$)
Fundação Agência das Bacias PCJ
Estudos técnicos para avaliação da qualidade da água bruta 

em rios das Bacias PCJ, mediante análises toxicológicas, físico-
-químicas e microbiológicas

Não-reembolsável
1/1.4
1.231.928,02
0,00
1.231.928,02
TOTAL
1.231.928,02
0,00
1.231.928,02
Art. 2º Esta deliberação entra em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial.
 Deliberação dos Comitês PCJ nº 379/21, de 07/10/2021
Aprova o Mapa Estratégico e o Plano de Ações do Planeja-

mento Estratégico dos Comitês PCJ para o período 2022 a 2025.
Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, criados e instalados segundo a Lei Estadual 
(SP) n° 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal n° 9.433/97 (PCJ 
FEDERAL) e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba 
e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) n° 
13.199/99 (CBH-PJ1), denominados Comitês PCJ, no uso de suas 
atribuições legais, em sua 24ª Reunião Extraordinária, no âmbito 
de suas respectivas competências:

Considerando o disposto na Deliberação dos Comitês PCJ nº 
286/17, de 15/12/2017, que aprova a minuta do Segundo Termo 
Aditivo ao Contrato de Gestão 003/ANA/2011 celebrado entre 

Considerando que, após a solicitação da Secretaria Executi-
va dos Comitês PCJ para que a Agência das Bacias PCJ realizasse 
avaliação e emitisse manifestação sobre o assunto, foi emitido o 
Parecer Técnico nº 146/2020, de 26/06/2020, por meio do qual a 
Agência das Bacias PCJ se manifestou favoravelmente ao pleito, 
estipulando novos prazos para a continuidade do empreendi-
mento, com base na Deliberação dos Comitês nº 128/2011, que 
estabelece os prazos dos contratos financiados com recursos 
financeiros da Cobrança PCJ Federal;

Considerando que o Parecer Técnico nº 146/2020, de 
26/06/2020, estipulou prazos de: até 26/12/2020 para que a 
CAIXA (GIGOV São Paulo) finalizasse a análise técnica-financei-
ro do empreendimento, após entrega de todas as complemen-
tações pela SABESP; e de até 24/07/2021 para a finalização do 
processo licitatório;

Considerando que a CAIXA (GIGOV São Paulo), Agen-
te Técnico e Financeiro do empreendimento, informou, em 
16/07/2021, sobre a conclusão de análise técnica por meio da 
qual considerou inviável o prosseguimento do processo sem que 
fossem atendidas as pendências técnicas elencadas, visando 
emitir autorização para prosseguimento do processo licitatório;

Considerando que a SABESP informou, em 28/07/2021, não 
ser possível atender às pendências elencadas pela CAIXA, tendo 
em vista a necessidade de iniciar o processo licitatório para exe-
cução da obra com recursos próprios, visando cumprir o acordo 
contratual com o município de Nazaré Paulista/SP;

Considerando que a SABESP já havia efetuado a publicação 
do edital de licitação, em 12/07/2021, em desacordo com a cláu-
sula quinta do Contrato de Transferência nº 0499.148-11/17, que 
prevê autorização prévia da CAIXA Agente Técnico e Financeiro 
do empreendimento;

Considerando que a Agência das Bacias PCJ emitiu Parecer 
Técnico nº 157/2021, de 10/08/2021, registrando todo o histó-
rico e fatos ocorridos relacionados com o contrato em questão, 
se manifestando pelo cancelamento da indicação do empreen-
dimento devido a não ter sido entregue a documentação técnica 
solicitada dentro do prazo previsto, bem como à realização do 
processo licitatório sem prévia autorização da CAIXA, Agente 
Técnico e Financeiro do contrato;

Considerando que o assunto foi apreciado pela Câmara 
Técnica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês PCJ durante a 
sua 82ª Reunião Ordinária, realizada no em 03/09/2021, por 
videoconferência;

Deliberam:
Art. 1º Fica cancelada a indicação, para recebimento de 

recursos da Cobrança PCJ Federal, do empreendimento descrito 
na tabela a seguir:

Tomador
Empreendimento
Valor Cobrança PCJ Federal
(R$)
Valor Contrapartida
(R$)
Valor Global (R$)
% Contrap.
PDC
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo - SABESP
Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de 

Nazaré Paulista – Vicente Nunes, na Bacia Hidrográfica do PCJ
2.137.069,09
539.758,47
2.676.827,56
20,16%
3.01
Art. 2º Os recursos financeiros da Cobrança PCJ Federal 

correspondente ao empreendimento descrito no artigo 1º desta 
deliberação serão acrescidos ao orçamento de 2022, quando 
da avaliação do PAP-PCJ referente ao exercício de 2021, para 
realocação pelos Comitês PCJ.

Art. 3º Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial.

  Deliberação dos Comitês PCJ nº 376/21, de 07/10/2021
Altera o Plano de Ação e o Programa de Investimentos – PA/

PI para a gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ para o 
quadriênio 2020 a 2023, e dá outras providências.

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, criados e instalados segundo a Lei Estadual 
(SP) n° 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal n° 9.433/97 (PCJ 
FEDERAL) e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba 
e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) n° 
13.199/99 (CBH-PJ1), denominados Comitês PCJ, no uso de suas 
atribuições legais, em sua 24ª Reunião Extraordinária, no âmbito 
de suas respectivas competências:

Considerando que a Deliberação dos Comitês PCJ n° 
332/2020, de 31/08/2020, aprovou o Plano de Recursos Hídricos 
das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
para o período 2020 a 2035 – Plano das Bacias PCJ 2020-2035;

Considerando que a Deliberação dos Comitês PCJ nº 
349/2020, de 11/12/2020, aprovou o Plano de Ação e o Progra-
ma de Investimentos – PA/PI para o quadriênio 2020 a 2023;

Considerando que a Deliberação dos Comitês PCJ nº 
350/2020, de 11/12/2020, aprovou os critérios gerais para a 
aplicação dos recursos da Compensação Financeira/royalties 
e das Cobranças PCJ Paulista e Federal pelo uso dos recursos 
hídricos referentes ao exercício de 2021;

Considerando que não houve inscritos na ação financiável 
do PDC 3/Sub-PDC 3.1, descrita no artigo 1º, do Anexo I da 
Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ n° 352/2021, 
justifica-se a realocação dos recursos destinados para esta ação 
em outras ações previstas no PA/PI;

Considerando o Ofício CRHI n° 28/2021, de 24/03/2021, 
com orientações para atualização dos Planos de Ação e Progra-
ma de Investimentos (PA/PIs);

Considerando que foi prorrogado, pelo Ofício CRHi nº 
53/2021, para 15/12/2021, o prazo para a aprovação do Rela-
tório de Situação dos Recursos Hídricos 2021 (Ano-base 2020) 
pelos plenários dos comitês de bacias hidrográficas paulistas;

 Considerando a apuração de saldos de recursos da CFURH, 
realizada pela SECOFEHIDRO, conforme Ofício nº 267/2021, de 
28/09/2021, para indicação dos Comitês PCJ;

Considerando a necessidade de ajustes nos procedimentos 
de indicação de empreendimentos previstos no inciso V, do arti-
go 2º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 350/2020, e no inciso 
V, do artigo 2º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 368/2021, 
visando harmonizá-los com recomendações da Secretaria Execu-
tiva do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos – SECOFEHIDRO;

Considerando que o assunto foi apreciado pela Câmara Téc-
nica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês PCJ durante a sua 82ª 
Reunião Ordinária, realizada em 03/09/2021, em formato online;

Deliberam:
 Art. 1º Fica aprovada a alteração do “Plano de Ação e 

Programa de Investimentos – PA/PI” para a gestão dos recursos 
hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí, para o quadriênio 2020 a 2023, conforme consta do 
Anexo desta Deliberação.

 Art. 2º Havendo recursos financeiros disponíveis relativos a 
saldos ou superávits das cobranças pelo uso dos recursos hídri-
cos, paulista e federal, ou da compensação financeira pelo uso 
de recursos hídricos - CFURH, estes poderão ser utilizados para 
financiamento de ações indicadas no Anexo desta Deliberação, 
que tiveram como fonte a classificação “Outra”.

 Parágrafo único. As destinações de recursos de que trata o 
caput serão objeto de deliberações específicas voltadas à ade-
quação do “Plano de Ação e Programa de Investimentos – PA/
PI” para o quadriênio 2020 a 2023.

 Art. 3º As atualizações ora propostas serão referendadas 
no Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2021 (Ano base 
2020) da UGRHI 5, a ser aprovado pelo plenário dos Comitês 
PCJ.

Considerando proposta apresentada durante esta reunião, 
discutida e aprovada pelos plenários, quanto à indicação do 
Diretor-presidente da Fundação Agência das Bacias PCJ, pelos 
Comitês PCJ;

Considerando que o Diretor-presidente escolhido nesta 
reunião fez indicações para o preenchimento dos cargos de 
Diretor Técnico e Diretor Administrativo e Financeiro da Fun-
dação Agência das Bacias PCJ, os quais tiveram seus currículos 
analisados e aprovados;

Considerando que o assunto foi apreciado pela Câmara Téc-
nica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês PCJ, em sua 82ª Reu-
nião Ordinária, realizada em 03/09/2021, por videoconferência.

Deliberam:
Art. 1º Fica aprovada a indicação do Sr. Sérgio Razera para 

o cargo de Diretor-presidente da Fundação Agência das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para o 
mandato 2021-2023.

Parágrafo único. Por proposta do Diretor-presidente indi-
cado no caput deste artigo, ficam aprovadas e ratificadas as 
seguintes indicações para a Diretoria da Fundação Agência das 
Bacias PCJ:

Diretora Técnica: Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi
Diretor Administrativo e Financeiro: Ivens de Oliveira
Art. 2º Esta deliberação entra em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial.
 Deliberação dos Comitês PCJ nº 374/21, de 07/10/2021
Aprova o Parecer Técnico GT-Empreendimentos no 04/2021, 

sobre o empreendimento Loteamento Jardim Tamboré America-
na, no município de Americana/SP.

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, criados e instalados segundo a Lei Estadual 
(SP) n° 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal n° 9.433/97 (PCJ 
FEDERAL) e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba 
e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) n° 
13.199/99 (CBH-PJ1), denominados Comitês PCJ, no uso de suas 
atribuições legais, em sua 24ª Reunião Extraordinária, no âmbito 
de suas respectivas competências:

Considerando os termos da Deliberação dos Comitês PCJ nº 
035/09, de 21/05/2009, que cancela a Deliberação Conjunta dos 
Comitês PCJ n° 014/04, de 05/11/2004, e adota providências em 
decorrência da Resolução SMA nº 54, de 30/07/08, e da Delibe-
ração CRH nº 87, de 28/10/2008;

Considerando a Deliberação dos Comitês PCJ nº 116/11, 
de 28/06/2011, que, especialmente, no inciso I, do art. 2º, 
estabelece que o GT-Empreendimentos tem como uma de suas 
atribuições coordenar e consolidar a análise e manifestação 
sobre empreendimentos que forem encaminhados aos Comitês 
PCJ, nos termos da Resolução SMA nº 54, de 30/07/2008, e da 
Deliberação CRH n° 87, de 28/10/2008;

Considerando que, por meio do Ofício CETESB nº 
1422/2013/IE, datado de 27 de dezembro de 2013, protocolado 
na Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, em 10 de janeiro de 
2014, o Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendi-
mentos informou que se encontravam em análise o Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA) referentes ao “Loteamento Jardim Tamboré Americana” 
(antigo Loteamento Residencial Fazenda Santo Ângelo), loca-
lizado no município de Americana/SP, sob responsabilidade da 
BRNZ Empreendimentos Imobiliários Ltda., e considerando as 
intervenções em recursos hídricos nas Bacias PCJ, solicitou aos 
Comitês PCJ manifestação quanto à viabilidade de implantação 
do empreendimento;

Considerando que o GT-Empreendimentos realizou 2 (duas) 
reuniões, nos dias 11/02/2014 e 19/02/2016, para análise do 
empreendimento em questão, bem como para colher subsídios 
para a elaboração dos Pareceres Técnicos GT-Empreendimentos 
nº 01/2014 e nº 01/2016;

Considerando que por meio de ofício datado de 27/05/2021, 
protocolado na Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, em 
15/06/2021, a BRNZ Empreendimentos Imobiliários Ltda. enca-
minhou complementações referentes aos Pareceres Técnicos 
GT-Empreendimentos nº 01/2014 e nº 01/2016;

Considerando que o GT-Empreendimentos analisou as 
complementações apresentados pelo empreendedor, resultando 
na elaboração do Parecer Técnico GT-Empreendimentos nº 
04/2021, cujo conteúdo considerou como atendidas todas as 
ações solicitadas, relativas às fases das Licenças Prévia (LP) e 
de Instalação (LI);

 Considerando que o assunto foi apreciado e aprovado na 
82ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento (CT-
PL), realizada em 03/09/2021, por videoconferência.

Deliberam:
Art. 1º Fica referendado o Parecer Técnico GT-Empreendi-

mentos no 04/2021, de 24/08/2021, relativo ao empreendimento 
“Loteamento Jardim Tamboré Americana” (antigo Loteamento 
Residencial Fazenda Santo Ângelo), localizado no município de 
Americana/SP, que considera como atendidas todas as solicita-
ções apresentadas pelo GT-Empreendimentos para a obtenção 
das Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI), respectivamente, no 
âmbito do processo de licenciamento ambiental, constante do 
Anexo desta Deliberação.

Art. 2º A Secretaria Executiva dos Comitês PCJ deverá enviar 
à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) cópia 
da presente deliberação, com seu anexo.

Art. 3º Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial.

Obs.: O anexo que é citado nesta deliberação está disponí-
vel para consulta no site dos Comitês PCJ através do link: http://
www.comitespcj.org.br

 Deliberação dos Comitês PCJ nº 375/21, de 07/10/2021
Cancela a indicação do empreendimento “Obra do Sistema 

de Esgotamento Sanitário no Município de Nazaré Paulis-
ta – Vicente Nunes”, cujo tomador é a SABESP e dá outras 
providências.

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, criados e instalados segundo a Lei Estadual 
(SP) n° 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal n° 9.433/97 (PCJ 
FEDERAL) e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba 
e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) n° 
13.199/99 (CBH-PJ1), denominados Comitês PCJ, no uso de suas 
atribuições legais, em sua 24ª Reunião Extraordinária, no âmbito 
de suas respectivas competências:

Considerando que o empreendimento “Obra do Sistema 
de Esgotamento Sanitário no Município de Nazaré Paulista/
SP – Vicente Nunes, na Bacia Hidrográfica do PCJ”, cujo toma-
dor é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo - SABESP, foi indicado pela Deliberação Ad referendum 
dos Comitês PCJ nº275/2017, de 18/07/2017, para recebimento 
de recursos oriundos da Cobrança PCJ Federal, no montante de 
R$2.137.069,09, com a apresentação de contrapartida no valor 
de R$ 539.758,47 (20,16%), totalizando o valor global de R$ 
2.676.827,56;

Considerando que, em 17/04/2018, foi firmado o Contrato 
de Transferência nº 0499.148-11/17 entre a Agência das Bacias 
PCJ, por intermédio da CAIXA, e a SABESP, objetivando a execu-
ção do empreendimento, não havendo alteração de valores em 
relação ao deliberado;

Considerando que, em 13/12/2018, após realização de 
processo licitatório, a SABESP recebeu a Autorização para Início 
do Objeto (AIO) da CAIXA (GIGOV São Paulo), que atua como 
Agente Técnico e Financeiro do empreendimento, com posterior 
emissão de Ordem de Serviço em 03/01/2019;

Considerando que, em 11/06/2020, a SABESP solicitou aos 
Comitês PCJ, via Carta FIN-08/2020, de 08/06/2020, a prorro-
gação do prazo para realização de novo processo licitatório e 
posterior execução do empreendimento, tendo em vista que 
havia sido rescindido o contrato com a empresa contratada no 
mês de março/2020, devido ao descumprimento de obrigações 
contratuais;

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

sexta-feira, 8 de outubro de 2021 às 05:02:10


