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Deliberação dos Comitês PCJ nº 409/22, de 29/06/2022 

 

Estabelece prazos para as diversas fases de execução 

de empreendimentos indicados pelos Comitês PCJ 

para serem financiados com recursos FEHIDRO e 

Cobranças PCJ e contratos existentes 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 25ª Reunião 

Extraordinária, no âmbito de suas respectivas competências: 

 

Considerando as atribuições da Agência das Bacias PCJ constantes do Contrato de Gestão Nº 

033/2020/ANA, com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), bem como a necessidade de 

realização de ações para o cumprimento das metas estabelecidas no referido contrato; 

Considerando que a Resolução ANA nº 53/2020 regulamenta a modalidade Chamamento Público de 

Projetos, prevista no art. 7º da Resolução ANA nº 122/2019, para financiamento de estudos, programas, 

projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos; 

Considerando que a Resolução ANA nº 53/2020 prevê a contratação de serviços realizados por 

instituição financeira pela Entidade Delegatária de funções de Agência de Água (ED) e que ela deverá atuar 

como agente técnico e financeiro do Programa de financiamento; 

Considerando que a Agência das Bacias PCJ firmou Contrato de Prestação de Serviços com a Caixa 

Econômica Federal (CAIXA), enquanto instituição financeira para a prestação de serviços de assessoramento 

técnico e financeiro voltados aos empreendimentos financiados com recursos arrecadados da Cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União nas Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí - Cobrança PCJ Federal; 

Considerando que a Agência das Bacias PCJ vem desenvolvendo o papel de Agente Técnico para 

algumas ações a serem financiadas com recursos da Cobrança PCJ Federal, visando o acompanhamento da sua 

execução; 

Considerando a necessidade de estabelecer prazos para as diversas fases dos empreendimentos 

indicados pelos Comitês PCJ para serem financiados com recursos da Cobrança PCJ Federal, bem como 

contratos existentes, visando evitar atrasos em relação ao cronograma físico financeiro aprovado pelos agentes 

técnico e financeiro para sua efetiva conclusão; 

Considerando que é responsabilidade direta da Agência das Bacias PCJ e, de forma indireta, de todos 

os membros dos Comitês PCJ que os recursos financeiros arrecadados sejam revertidos o mais rápido possível 

em ações que visem à alteração, de modo considerado benéfico à coletividade, da qualidade e do regime de 

vazão dos corpos d’água das Bacias PCJ; 

Considerando a necessidade de revisão geral dos prazos e termos estabelecidos pela Deliberação 

Conjunta dos Comitês PCJ nº 091/2008, de 18/03/2008; pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 128/11, de 

23/09/2011, reti-ratificada em 31/03/2017 e pela Deliberação Conjunta ad referendum dos Comitês PCJ nº 

100/19, de 06/12/2019, devido às alterações no processo de financiamento ao longo do tempo; 

Considerando que, embora os contratos financiados com recursos do FEHIDRO (Cobrança PCJ 

Paulista e do CFURH) não sejam administrados pela Agência das Bacias PCJ, há a necessidade de estabelecer 

regras para a declaração de inadimplência técnica de tomadores, referente a contratos de financiamentos em 

execução há mais de 4 (quatro) anos, visando evitar a captação de novos recursos junto aos Comitês PCJ por 

tomadores que não tenham concluído tais contratos; 
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Considerando que o assunto foi apreciado pela Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) dos 

Comitês PCJ durante a sua 85ª Reunião Ordinária, realizada em 03/06/2022, por videoconferência; 

 

Deliberam: 

 

Art. 1º  Ficam revogadas a Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 091/2008, de 18/03/2008, a Deliberação 

dos Comitês PCJ nº 128/11, de 23/09/2011, reti-ratificada em 31/03/2017 e a Deliberação Conjunta ad 

referendum dos Comitês PCJ nº 100/19, de 06/12/2019. 

Art. 2º  Ficam estabelecidos os seguintes prazos para a atuação dos agentes técnico e financeiro, da Agência 

das Bacias PCJ, enquanto gestora dos contratos e para atuação dos tomadores de recursos para as diversas 

fases dos empreendimentos indicados pelos Comitês PCJ, visando financiamento com recursos da Cobrança 

PCJ Federal: 

 

I – FASE I – ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AOS AGENTES TÉCNICO E FINANCEIRO: 

a) O prazo para entrega pelo Tomador, da documentação final dos empreendimentos, provenientes do 

processo de seleção, à Agências das Bacias PCJ, será estipulado no respectivo Ato Convocatório que 

selecionou o empreendimento a ser financiado com recursos da Cobrança PCJ Federal; 

b) O prazo máximo para protocolo da documentação, prevista na alínea “a” acima, pela Agência das 

Bacias PCJ junto à instituição que atua como agentes técnico e financeiro dos empreendimentos indicados 

pelos Comitês PCJ será de até 20 dias, a contar da data da publicação da Deliberação de indicação do 

empreendimento pelos Comitês PCJ; 

c) O prazo máximo para que a instituição que atua como agente técnico e financeiro faça a distribuição 

interna entre as suas regionais ou áreas específicas, da documentação protocolada conforme alínea “b” acima, 

será de até 30 dias, a contar da data da publicação da Deliberação de indicação do empreendimento pelos 

Comitês PCJ; 

d) A instituição que atua como agente técnico e financeiro deverá após a distribuição interna entre as 

suas regionais ou áreas específicas, da documentação protocolada, conforme alínea “b”, comunicar 

formalmente à Coordenação de Projetos da Agência das Bacias PCJ, no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar 

do prazo realizado na alínea “c”, informando para qual regional ou área foi encaminhada e a respectiva data 

do recebimento da documentação. 

 

II – FASE II - ANÁLISE TÉCNICA E CONTRATAÇÃO: 

a) O prazo máximo para a instituição que atua enquanto agente técnico analisar a documentação 

técnica relativa ao empreendimento e solicitar as complementações, caso necessário, será de até 30 dias a 

contar da data de protocolo em sua regional específica; 

b) O prazo máximo para o tomador entregar todas as complementações solicitadas, conforme alínea 

“a”, será de até 45 dias a contar da data de recebimento da comunicação do agente técnico solicitando as 

complementações; 

c) O prazo máximo para o agente técnico analisar as informações e complementações realizadas e 

emitir Parecer Técnico de Aprovação será de até 30 dias a contar da última data do protocolo, citado na alínea 

“b”, apresentadas pelo tomador ao agente técnico. Poderá ser feita nova solicitação de esclarecimentos e 

complementações, pelo Agente Técnico, caso a nova documentação apresentada pelo tomador assim exigir, 

no prazo de até 10 (dez) dias da data do último protocolo da entrega e o tomador terá o prazo de 10 (dez) dias 

para atendimento e devolutiva dos esclarecimentos, não podendo ultrapassar 2 (duas) reanálises, ou seja, o 

prazo total de 145 dias corridos a partir do protocolo inicial na regional específica do agente técnico e 

financeiro. 
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d) O agente técnico terá prazo máximo de 3 (três) dias, a contar da data da emissão do Parecer de 

Análise de Engenharia ou Parecer Técnico de Aprovação para encaminhar o referido Parecer Técnico da alínea 

“c”, para o agente financeiro com cópia para a Agência das Bacias PCJ; 

e) Com base no Parecer de Análise de Engenharia ou Parecer Técnico de Aprovação emitido pelo 

agente técnico, o prazo máximo para o agente financeiro enviar à Agência das Bacias PCJ a minuta do contrato 

de transferência, verificando o atendimento a todos os requisitos para a assinatura do referido instrumento será 

de até 15 dias a contar da data de emissão do respectivo Parecer; 

f) O prazo máximo para a Agência das Bacias PCJ e o tomador firmarem contrato de transferência será 

de até 30 dias a contar da data do Parecer de Análise de Engenharia ou Parecer Técnico de Aprovação do 

empreendimento, por parte da instituição financeira que atua como agentes técnico e financeiro, que constará 

como interveniente anuente no contrato de transferência, não podendo ultrapassar o prazo estipulado para 

contratação de até 205 dias a partir da data de publicação da Deliberação dos Comitês PCJ de indicação. 

 

III – FASE III - SELEÇÃO/LICITAÇÃO: 

a) O tomador terá prazo máximo de 60 dias, a contar da data de assinatura do contrato de transferência, 

para a publicação do respectivo extrato do edital de licitação no Diário Oficial da União (DOU) e jornal de 

grande circulação, além de atender o estabelecido na Lei nº 8.666/93, Lei nº 14.133/2021 e suas atualizações, 

ou quando aplicável, na Lei Federal nº 13.303/2016, de acordo com a modalidade de licitação, evidenciando 

assim o início do Processo Licitatório; 

b) O tomador terá prazo máximo de 5 dias, a contar da data da publicação do extrato do edital de 

licitação para encaminhar 1(uma) cópia da publicação para a Agência das Bacias PCJ que enviará comunicado 

para à instituição que atua como agentes técnico; 

c) O prazo máximo para que o tomador conclua o processo licitatório será de até 150 dias, contados a 

partir da data de publicação do edital de licitação no DOU, passível de prorrogação por até 30 dias sem 

nenhuma sanção, mediante solicitação formal do Tomador à Agência das Bacias PCJ com cópia ao agente 

técnico. Caso a publicação no DOU seja retificada, o prazo para conclusão do processo licitatório ainda começa 

a contar da primeira publicação efetuada pelo tomador; 

d) O Tomador terá prazo máximo de 10 dias, a contar da finalização do processo licitatório, para enviar 

toda a documentação exigida para a sua verificação para o agente técnico. A emissão da Ordem de Serviço 

(OS) pelo Tomador ao vencedor do certame fica condicionada à verificação pelo agente técnico do resultado 

do processo licitatório e comunicação formal pela Agência das Bacias PCJ; 

e) O agente técnico terá prazo máximo de até 10 dias para a análise da documentação referente ao 

processo licitatório a contar da data de recebimento da documentação completa enviada pelo tomador; 

f) Somente após a manifestação favorável do agente técnico, e a emissão da Autorização do Início do 

Objeto (AIO) pela Agência das Bacias PCJ é que o tomador poderá assinar a OS para o início efetivo da 

execução do empreendimento; 

g) Deverá ser respeitado o prazo máximo de até 265 dias corridos a contar da assinatura do contrato 

de transferência, para a emissão da OS pelo tomador, ressalvada a possibilidade de eventual prorrogação 

devidamente autorizada pela Agência das Bacias PCJ, ouvida a CT-PL dos Comitês PCJ; 

h) Nos casos em que o tomador não tiver efetivamente iniciado a execução do objeto contratado, o 

agente técnico dará conhecimento à Agência das Bacias PCJ, até no máximo 10 dias corridos após o término 

do prazo citado na alínea “g” acima. 
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IV – FASE IV - EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO: 

a) Emitida a Ordem Serviço, pelo tomador, a empresa contratada executará o empreendimento 

conforme previsto tecnicamente e dentro dos prazos estabelecidos no cronograma físico e financeiro aprovado 

e o tomador encaminhará as medições para aprovação do agente técnico. Esse emitirá parecer de liberação da 

parcela para o agente financeiro, que por sua vez solicitará o depósito de recursos à Agência das Bacias PCJ, 

na conta vinculada ao contrato de transferência; 

b) O tomador poderá solicitar prorrogações no prazo de execução por períodos não superiores ao 

estabelecido no cronograma físico e financeiro inicial, até o limite máximo de 4 anos, a contar da data da 

liberação da 1ª parcela do Contrato de Transferência, sem nenhum tipo de penalidade ao tomador; 

c) Poderão ser concedidas prorrogações em contratos existentes a mais de 4 anos a fim de possibilitar 

a sua conclusão, mas nestes casos serão aplicadas penalidades ao tomador; 

d) Concluído o empreendimento, o tomador terá prazo de 30 dias, a contar da data do último repasse 

de recursos financeiros, para protocolar, junto ao agente técnico, a prestação de contas final, que remeterá a 

documentação pertinente para análise do agente financeiro; 

e) O agente financeiro terá prazo de 30 dias, após o protocolo da prestação de contas final, para emitir 

Parecer Conclusivo do contrato, enviando cópias para o tomador e para a Agência das Bacias PCJ, bem como 

também deverá encaminhar dossiê de prestação de contas final para aprovação da Agência das Bacias PCJ, 

visando o encerramento formal do contrato de transferência; 

f) A Agência das Bacias PCJ, visando o encerramento formal do contrato de transferência deverá se 

manifestar, no prazo de 60 dias, da data de protocolo da documentação completa, sobre a regularidade da 

prestação de contas, após manifestação prevista na alínea “e” acima. 

§1º  Eventuais prorrogações dos prazos estabelecidos, nos incisos de I a IV, do caput, para as Fases I, II, III e 

IV poderão ser solicitadas, pelo tomador, que deverá encaminhar seu pedido formal, devidamente justificado, 

por meio de ofício à Agência das Bacias PCJ, com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias do vencimento 

do respectivo prazo estabelecido, que fará a análise técnica do pedido. 

§2º  A solicitação de prazo e as justificativas serão avaliadas pela Agência das Bacias PCJ, com elaboração de 

manifestação por meio de parecer técnico sobre o pleito do tomador, encaminhando sua decisão para as devidas 

providências do agente técnico ou financeiro. 

§3º  Nos casos da alínea “f” da Fase II (firmar contrato de transferência), alínea “c” e “g” da Fase III (conclusão 

de processo licitatório e emissão de OS, respectivamente), a Agência das Bacias PCJ encaminhará o referido 

parecer técnico para decisão da CT-PL. 

§4º  A decisão da CT-PL prevista no §3º, será encaminhada pela Agência das Bacias PCJ para os agentes 

técnico e financeiro para as devidas providências. 

§5º  Para as demais situações previstas, conforme §2º, não será necessária consulta prévia a CT-PL, cabendo 

à Agência das Bacias PCJ a prerrogativa de conceder prazo adicional em uma única vez para cada uma das 

etapas intermediárias do processo de financiamento, com exceção de casos recorrentes de prorrogações na 

mesma etapa, que serão submetidos à CT-PL. 

§6º  O prazo de vigência a ser estabelecido no contrato de transferência será igual à soma dos prazos 

estabelecidos no inciso III e nas alíneas “d” e “e” do inciso IV (de prestação de contas final), além do prazo 

estabelecido no cronograma físico-financeiro aprovado pelo agente técnico e financeiro quando da análise da 

documentação. 

§7º  Caso ocorra descumprimento do prazo estabelecido neste artigo, o agente técnico e financeiro deverá 

comunicar a Agência das Bacias PCJ, no prazo de até 15 (quinze) dias para manifestação. 

Art. 3º  Em caso de descumprimento dos prazos descritos no art. 2° e seus parágrafos ficam estabelecidos os 

seguintes procedimentos e penalidades: 

I – Para o caso da alínea “a” do inciso I (FASE I - ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AOS 

AGENTES TÉCNICO E FINANCEIRO), a Agência das Bacias PCJ encaminhará proposta a Secretaria 
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Executiva dos Comitês PCJ, para indicação visando continuidade do processo de análise do empreendimento, 

contendo apenas a relação dos empreendimentos que atenderam todas as regras do respectivo Edital; 

II – Para o caso da alínea “b” do inciso II (FASE II - ANÁLISE TÉCNICA E CONTRATAÇÃO), o agente 

técnico comunicará a Agência das Bacias PCJ sobre a não entrega das complementações solicitadas dentro do 

prazo previsto, circunstanciando as tratativas ocorridas, explicitando os itens que não foram atendidos pelo 

tomador. Caso a prorrogação do prazo não tenha sido devidamente efetivada, a Agência das Bacias PCJ deverá 

comunicar a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ sobre os fatos ocorridos, propondo o cancelamento da 

indicação pelos Comitês PCJ e consequente não assinatura do contrato de transferência com o tomador; 

III – Para os casos da alínea “c” do inciso I (FASE I - ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AOS 

AGENTES TÉCNICO E FINANCEIRO); alíneas “a”, “c”, “d”, “e” e “f” do inciso II (FASE II - ANÁLISE 

TÉCNICA E CONTRATAÇÃO); alínea “e”, “f”,  e “h” do inciso III (FASE III - SELEÇÃO/LICITAÇÃO) e 

alínea “d” do inciso IV (FASE IV - EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO), todas do art. 2º desta deliberação, 

incidirão as penalidades previstas no contrato de prestação de serviços entre a instituição que atua como agente 

técnico e financeiro e a Agência das Bacias PCJ; 

IV – Para os casos das alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “g” do inciso III (FASE III - SELEÇÃO/LICITAÇÃO); a 

Agência das Bacias PCJ comunicará os agentes técnico e financeiro sobre o descumprimento do prazo, 

circunstanciando as tratativas ocorridas e notificará o tomador para que as pendências sejam sanadas dentro 

de 15 (quinze) dias corridos.  

V - Caso as pendências não sejam sanadas dentro do prazo estipulado no inciso IV acima e a prorrogação do 

prazo não tenha sido devidamente autorizada, a Agência das Bacias PCJ comunicará a Secretaria Executiva 

dos Comitês PCJ para informando os fatos ocorridos e propondo o cancelamento da indicação pelos Comitês 

PCJ e, posteriormente, comunicará os agentes técnico e financeiro sobre a decisão dos Comitês sobre o 

cancelamento do contrato de transferência. 

VI – Para o caso da alínea “a” do inciso IV (FASE IV - EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO), o agente técnico 

emitirá relatório técnico à Agência das Bacias PCJ circunstanciado, explicitando as irregularidades e os 

dispositivos não atendidos ou violados do contrato de transferência ou do manual operativo. O tomador será 

notificado para que prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação, adote as providências 

para sanar a irregularidade, ou cumprir a obrigação. Caso as providências não sejam tomadas, a Agência das 

Bacias PCJ tomará as devidas providências para que seja efetivada a devolução de recursos financeiros 

aplicados pelo tomador com a instauração de Processo Administrativo nos moldes da Tomada de Contas 

Especial pela ANA, conforme o caso.  

VII – Para os casos da alínea “b”, “c” e “d” do inciso IV (FASE IV - EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO), 

os agentes técnico e financeiro, o qual couber, comunicará a Agência das Bacias PCJ sobre o não-cumprimento 

do prazo, circunstanciando as tratativas ocorridas, visando à Declaração de Inadimplência Técnica pela 

Agência das Bacias PCJ. Independente de manifestação dos agentes técnico e financeiro, o qual couber, o 

tomador ficará impedido de pleitear novos recursos financeiros junto aos Comitês PCJ, até que se conclua o 

empreendimento em questão, não interferindo nas liberações de parcelas subsequentes à Declaração de 

Inadimplência Técnica. 

VIII – Para a alínea “b” do inciso IV (FASE IV - EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO), além dos Tomadores 

de recursos da Cobrança PCJ Federal, todos os Tomadores de recursos do FEHIDRO (Cobrança PCJ Paulista 

e CFURH) terão um prazo máximo de 4 (quatro) anos, contados a partir da data da liberação da 1ª parcela do 

Contrato, para a conclusão da execução do empreendimento. Em caso do não cumprimento do prazo, se 

aplicam as disposições do inciso VII acima. 

Art. 4º  A Agência das Bacias PCJ, em articulação com a instituição que atua como agente técnico e financeiro, 

tomará as providências para que os prazos ora estabelecidos façam parte da cláusula de rescisão dos contratos 

de transferência assinados. 

Art. 5º  A Agência das Bacias PCJ deverá manter programa de capacitação dos tomadores visando aprimorar 

os empreendimentos a serem apresentados, bem como, manter permanente contato com os tomadores e o 

Agente Técnico para dirimir dúvidas e impasses que possam atrasar a execução física dos empreendimentos.  
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Art. 6º  Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial. 
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IV. Linhas telefônicas;
V. Edificações para sede de entidades, centros de pesquisa 

ou escritórios de modo geral;
VI. Guias, Sarjetas e Travessias (pontes);
VII. Canalizações Fechadas de Rios e Córregos;
VIII. Projetos Não Estruturais que visem somente o levanta-

mento de dados para o estudo da viabilidade e/ou implantação 
de um Empreendimento Estrutural;

IX. Projetos relacionados à Coleta Seletiva.
Parágrafo único - Quando o projeto for inabilitado por qual-

quer um dos itens previstos no Artigo 3º, quaisquer que sejam 
os motivos que o justifique, não caberá apresentação de recurso.

Artigo 5º Aprova os Anexos 1 a 3 desta Deliberação, para aten-
dimento obrigatório por todas as entidades interessadas na tomada 
de recursos do FEHIDRO 2022 - SALDO DE RECURSOS, sendo:

I. Anexo 1 - Documentos Técnico-Administrativos;
II. Anexo 2 - Certidões, Declarações e Licenças Ambientais;
III. Anexo 3 - Critérios de pontuação, para fins de hierarqui-

zação e seleção de investimentos.
Parágrafo Único - A versão atualizada do MPO – Manual de 

Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, com os seus Anexos (I 
a XX), está disponível no link: http://mpo.cbhmp.org/

X. Não atendimento dos prazos, horários e documentos defi-
nidos nesta Deliberação referentes ao cadastro online e presencial 
dos projetos, bem como, ao atendimento das complementações 
solicitadas pela Secretaria Executiva via SIGAM/SinFEHIDRO.

Parágrafo 1º - Até a data do PROTOCOLO PRESENCIAL 
dos projetos, é responsabilidade do interessado na tomada de 
recursos, acompanhar, verificar a adimplência e a situação atual 
no SIGAM/SinFEHIDRO de projetos FEHIDRO vigentes em nome 
da entidade, bem como, acompanhar e verificar adimplência da 
entidade junto ao CADIN e DAEE (Cobrança de Recursos Hídricos);

Parágrafo 2º - Na verificação da situação de adimplência 
junto ao FEHIDRO e ao DAEE (Cobrança de Recursos Hídricos no 
âmbito das UGRHI-17) as pendências de entidades da Adminis-
tração Municipal, mesmo com CNPJ diferente, serão atribuídas à 
Administração Municipal.

Artigo 4º Observado o MPO do FEHIDRO, o CBH-MP, excetu-
ando projetos regionais cuja demanda seja induzida do Comitê, 
não serão destinados recursos do FEHIDRO para:

I. Aquisição de equipamentos para coleta e disposição de 
resíduos sólidos;

II. Caminhões e veículos automotores de quaisquer naturezas;
III. Redes coletoras de esgoto;

III. Limite de solicitação de recurso por Entidade/Município: 
1 (uma) na modalidade “Reembolsável” e 1 (uma) na modalida-
de “Não Reembolsável” (Fundo Perdido);

IV. Podem habilitar-se à obtenção de financiamento com recur-
sos exclusivamente reembolsáveis: - empresas de direito privado 
com finalidade lucrativa usuárias de recursos hídricos; e, - consumi-
dores dos serviços de abastecimento de água, pessoas jurídicas de 
direito público ou privado (conforme item 3.3.2. do MPO FEHIDRO);

V. O tomador deverá estar adimplente junto ao FEHIDRO, 
Cobrança de Recursos Hídricos/DAEE, CADIN, INSS, FGTS e 
Tributos Federais;

VI. Empreendimentos financiados pelo FEHIDRO, consti-
tuídos por fases, a sua continuidade somente será indicada 
e financiada após a fase anterior estar encerrada no SIGAM/
SinFEHIDRO;

VII. Os Municípios com sede em outra UGRHI, com área 
parcialmente contida na UGRHI-17, obrigatoriamente membros 
do Comitê (aprovados em Plenário), serão contemplados com 
recursos até 1 projeto (melhor pontuado) com valor máximo 
definido por esta deliberação;

VIII. Prefeituras Municipais e entidades ligadas à admi-
nistração municipal, mesmo operadas pela SABESP, deverão 
apresentar comprovação de sistema de micromedição de água 
em mais de 90% do sistema;

IX. Entidades da Administração Municipal (prefeitura, servi-
ços autônomos, etc.) mesmo com CNPJ diferentes somente pode-
rão apresentar 1 (um) projeto, conforme inciso III deste artigo.

Parágrafo único: O responsável legal da entidade interessa-
da na tomada de recursos do FEHIDRO 2022 - SALDO DE RECUR-
SOS, para assinatura do Contrato FEHIDRO junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado e Agente Financeiro 
FEHIDRO, deverá possuir assinatura digital com certificação.

Artigo 2º Os projetos que tenham como objetivo solicitar 
recursos ao FEHIDRO 2022 - SALDO DE RECURSOS deverão 
oferecer contrapartida mínima conforme condições abaixo:

I. Financiamentos Reembolsáveis:
- 20% de contrapartida;
II. Financiamentos Não Reembolsáveis:
- 2% - administração direta ou indireta de municípios até 

50 mil habitantes;
- 5% - administração direta ou indireta de municípios acima 

de 50 mil e até 200 mil habitantes;
- 10% - administração direta ou indireta de municípios 

acima de 200 mil habitantes;
- 10% - administração direta ou indireta do estado;
- 10% - entidades privadas sem fins lucrativos (exceto Con-

sórcios Intermunicipais, que ficam dispensados da apresentação 
de contrapartida).

Artigo 3º Serão inabilitados os projetos enquadrados nas 
situações abaixo:

I. Não atendimento as diretrizes gerais, conforme Artigo 2º 
desta Deliberação;

II. Tomadores com contratos em vigência no SIGAM/Sin-
FEHIDRO, no âmbito do CBH-MP, assinados até 31 de dezembro 
de 2019, independentemente da situação do contrato;

III. Projetos não protocolados de forma Online no SIGAM/
SinFEHIDRO e protocolados apenas na forma Presencial no DAEE;

IV. Projetos não protocolados na forma Presencial no DAEE 
e protocolados apenas de forma Online no SIGAM/SinFEHIDRO ;

V. Projetos não enquadrados no Programa de Investimento 
do Comitê, conforme Artigo 6º desta Deliberação;

VI. Municípios já indicados para a tomada de recursos pela 
DELIBERAÇÃO CBH-MP Nº 231 DE 28 DE JUNHO DE 2022;

VII. Projetos com valores em desacordo com os máximos e 
mínimos definidos por essa Deliberação;

VIII. Apresentação de documentos com dados e datas desa-
tualizadas dentro do contexto geral do projeto;

IX. Tomadores de Municípios que não possuem micromedi-
ção, em no mínimo 90% de seus sistemas (exceto para solicita-
ções de instalação de micromedidores);

“Salas de situação das Vertentes do Paranapanema e do AP e 
monitoramento Agro-Hidrológico”, com o intuito de implemen-
tar uma sala de situação única para as UGRHIS que compõem 
a vertente paulista do Rio Paranapanema e do Aguapeí-Peixe 
(UGRHIs, 14, 17, 20, 21 e 22);

Delibera:
Artigo 1º Aprova a transferência de recursos do FEHIDRO 

2022 - cobrança pelo uso dos recursos hídricos, do Comitê 
das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, no valor 
de R$ 299.979,14 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos 
e setenta e nove reais e quatorze centavos), para a subconta 
do FEHIDRO do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Parana-
panema para atender ao projeto regional: “Salas de situação 
das Vertentes do Paranapanema e do AP e monitoramento 
Agro-Hidrológico”.

Artigo 2º Esta Deliberação fica referendada e aprovada após 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

 COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MÉDIO 
PARANAPANEMA

 ATA CBH-MP/001/2022
Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 

as 10h30, na modalidade Videoconferência, foi realizada a 40ª 
Reunião Extraordinária do Comitê de Bacia do Médio Paranapa-
nema. Dando início, a Secretária Executiva informou a existência 
de quórum e em seguida solicitou a dispensa da leitura da ata da 
reunião anterior, uma vez que a mesma foi encaminhada previa-
mente aos membros, proposta aprovada por todos. Na sequência 
o Presidente coloca a ata em apreciação e votação, não havendo 
manifestações, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 
após os comunicados do Comitê, foi apresentado a Revisão 
do Plano de Recursos Hídricos do CBH-MP. Prosseguindo com 
a pauta, foi apresentada a Deliberação CBH-MP/228/2022 de 
11/03/2022 e a Deliberação CBH-MP/229/2022 de 11/03/2022, 
ambas aprovadas por todos. Cumprida a pauta da reunião, o 
Sr. Presidente abriu a palavra para os membros do plenário 
para outros assuntos e considerações, em seguida agradeceu a 
participação de todos e deu por encerrada a 40ª Reunião Extra-
ordinária do CBH-MP. EXTRATO DE ATA APROVADA NA 45ª REU-
NIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP EM 28/06/2022 - A íntegra da Ata 
da 40ª Reunião Extraordinária do CBH-MP, de 11/03/2022, está 
disponível no site http://cbhmp.org/.

 DELIBERAÇÃO CBH-MP Nº 232 DE 28 DE JUNHO DE 
2022

(Referendada em 28/06/2022)
Aprova diretrizes, procedimentos e critérios para a solici-

tação, pontuação e hierarquização de SALDO DE RECURSOS 
do FEHIDRO 2022 (cobrança pelo uso dos recursos hídricos), 
destinados ao CBH-MP.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema - 
CBH-MP, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando a disponibilidade de recursos a ser arrecada-
da com a Cobrança pelo uso da água, na UGRHI-17;

Considerando que, após o atendimento dos projetos apre-
sentados ao CBH-MP por meio da DELIBERAÇÃO CBH-MP Nº 
231 DE 28 DE JUNHO DE 2022 houve saldo de recursos da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos para investimentos em 
projetos de demanda espontânea, no valor de R$ 2.179.893,52 
(dois milhões, cento e setenta e nove mil, oitocentos e noventa 
e três reais e cinquenta e dois centavos);

DELIBERA
Artigo 1º Aprova as diretrizes gerais para a solicitação de 

recursos do FEHIDRO 2022 - SALDO DE RECURSOS:
I. Atendimento das normas, procedimentos e condicionantes 

estabelecidos pelo MPO - Manual de Procedimentos do FEHI-
DRO, em vigência;

II. Aplicação dos recursos na área de abrangência da 
UGRHI-17;

 DELIBERAÇÃO CBH-MP Nº 230 DE 28 DE JUNHO DE 2022
(Referendada em 28/06/2022)
Aprova pontuação, hierarquização e indica prioridades de investimentos para a tomada de recursos do FEHIDRO 2022 - Compensação Financeira/Royalties, destinados ao CBH-MP.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema - CBH-MP, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando a Deliberação CBH-MP/228/2022 de 11/03/2022, que aprovou diretrizes, procedimentos e critérios para a solicitação, pontuação e hierarquização de recursos do FEHIDRO 2022 (compensação financeira e cobrança pelo uso dos recursos hídricos), 

destinados ao CBH-MP.
Considerando a DELIBERAÇÃO COFEHIDRO/244/2022, de 21 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre Plano de Aplicação de Recursos do FEHIDRO para 2022 com receitas da CFURH e dá outras providências.
Considerando a disponibilidade de R$ 580.489,86 (quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), da Compensação Financeira/Royalties, destinados a investimentos na área de atuação do CBH-MP, para 2022.
Considerando a análise dos documentos e projetos apresentados ao Comitê, bem como, a pontuação das solicitações atribuídas pela Secretaria Executiva e representantes da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento - CT-PAS, com base nas 

Deliberações e condicionantes supracitados para a tomada de recursos do FEHIDRO - Compensação Financeira/Royalties, exercício 2022.
DELIBERA
Artigo 1º. Aprova, no ANEXO 1, a pontuação e hierarquização do projeto apresentado para a tomada de recursos ao FEHIDRO - Compensação Financeira/Royalties, exercício 2022;
Artigo 2º. Indica para financiamento com recursos da Compensação Financeira/Royalties do setor hidroelétrico, o empreendimento constante do ANEXO 2 desta deliberação;
Artigo 3º. Havendo desistências ou impedimentos de ordem legal, técnica ou financeira, para os tomadores e respectivos empreendimentos, os recursos indicados serão automaticamente colocados à disposição do Comitê.
Artigo 4º. Recomenda a Secretaria Executiva do FEHIDRO e aos Agentes Técnicos e Financeiro, que comuniquem ao CBH-MP a constatação de eventuais informações ou dados inverídicos constantes do projeto indicado para fins de solicitação de recursos do 

FEHIDRO - Compensação Financeira/Royalties, exercício 2022;
Parágrafo único - Ocorrendo o previsto no caput, o CBH-MP poderá propor ao FEHIDRO, a desclassificação do tomador.
Artigo 5º. Esta Deliberação fica referendada e aprovada após sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
ANEXO 1 - DELIBERAÇÃO CBH-MP/230/2022 de 28/06/2022
Tabela de Pontuação dos Projetos - FEHIDRO - Compensação Financeira/Royalties, exercício 2022

PDC AÇÃO TOMADOR EMPREENDIMENTO Pontuação Total Recebida pelo projeto Pontuação Máxima possível da ação Percentual dos pontos recebidos
3 A.3.1.2 MUNICIPIO DE GÁLIA SANEAMENTO RURAL DOS AGRICULTORES DA BACIA DO MÉDIO PARANAPANEMA NO MUNICÍPIO DE GÁLIA, ATRAVÉS DE FOSSAS BIODIGESTORAS 16 31 51,61%

ANEXO 2 - DELIBERAÇÃO CBH-MP/230/2022 de 28/06/2022
Relação dos Empreendimentos Indicados ao FEHIDRO para contratações com recursos da Compensação Financeira/Royalties – exercício 2022

TOMADOR EMPREENDIMENTO MODA-LIDADE PDC SUB PDC VALOR FEHIDRO VALOR CONTRAPARTIDA VALORTOTAL
MUNICIPIO DE GÁLIA SANEAMENTO RURAL DOS AGRICULTORES DA BACIA DO MÉDIO PARANAPANEMA NO MUNICÍPIO DE GÁLIA, ATRAVÉS DE FOSSAS BIODIGESTORAS Fundo Perdido 3 3.1 438.617,16 37.681,93 476.299,09
 TOTAIS    438.617,16 37.681,93 476.299,09
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES R$
Total Disponibilizado ao Comitê (+) 580.489,86
Total de Projetos Hierarquizados (-) 438.617,16
Saldo de Recursos (+) 141.872,70

 DELIBERAÇÃO CBH-MP Nº 231 DE 28 DE JUNHO DE 
2022

(Referendada em 28/06/2022)
Aprova pontuação, hierarquização e indica prioridades de 

investimentos para a tomada de recursos do FEHIDRO 2022 - 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos, destinados ao CBH-MP.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema - 
CBH-MP, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando a Deliberação CBH-MP/228/2022 de 
11/03/2022, que aprovou diretrizes, procedimentos e critérios 
para a solicitação, pontuação e hierarquização de recursos do 
FEHIDRO 2022 (compensação financeira e cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos), destinados ao CBH-MP.

Considerando a Deliberação CBH-MP/229/2022 de 
11/03/2022, que aprovou o Plano de Aplicação de Recursos da 
Cobrança para o exercício de 2022, que em seu Anexo I, definiu 
a APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO 
no valor de R$ 5.062.060,71 (cinco milhões, sessenta e dois mil, 
sessenta reais e setenta e um centavos);

Considerando a Deliberação CBH-MP/228/2022 de 
11/03/2022, que reservou recursos da Cobrança de Recursos 
Hídricos 2021 para Projeto de Educação Ambiental do Comitê, 
este ano destinando até 5% do total, que corresponde à R$ 
253.103,04 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e três reais 
e quatro centavos);

Considerando a subtração dos valores destinados para Pro-
jeto de Educação Ambiental, temos o saldo de R$ 4.808.957,67 
(quatro milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e cinquenta e 
sete reais e cinquenta e sete centavos) disponível da Cobrança 
para investimentos no âmbito do CBH-MP, exercício 2022;

Considerando a análise dos documentos e projetos apre-
sentados ao Comitê, bem como, a pontuação das solicitações 
atribuídas pela Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e 
Saneamento - CT-PAS, com base nas Deliberações e condicio-
nantes supracitados para a tomada de recursos do FEHIDRO 
- Compensação Financeira/Royalties e Cobrança, exercício 2022.

DELIBERA
Artigo 1º. Aprova, no ANEXO 1, a pontuação e hierarqui-

zação dos projetos apresentados para a tomada de recursos ao 
FEHIDRO - Cobrança de Recursos Hídricos, exercício 2021;

Artigo 2º. Indica para financiamento com recursos da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado 
de São Paulo (CBH-MP) os empreendimentos constantes do 
ANEXO 2 desta deliberação, em ordem de hierarquização, 
enquadrados nos PDC 3 (Ação 3.1.2 e 3.4.1) e PDC 5 (Ação 
5.1.1);

Artigo 3º. A hierarquização dos projetos, indicados e em 
carteira, para a tomada de recursos ao FEHIDRO - Cobrança de 
Recursos Hídricos, observando os critérios de desempate, consi-
dera o percentual dos pontos obtidos pelo projeto em relação à 
pontuação total disponível para o programa em que o mesmo 
está enquadrado;

Artigo 4º. Inabilita os projetos apresentados para a tomada 
de recursos ao FEHIDRO - Cobrança de Recursos Hídricos, exer-
cício 2022, constantes do ANEXO 3, conforme justificativa apre-
sentada, resultante da verificação e análise da documentação;

Artigo 5º. Havendo desistências ou impedimentos de ordem 
legal, técnica ou financeira, para os tomadores e respectivos 
empreendimentos, os recursos indicados serão automaticamente 
colocados à disposição do Comitê.

Artigo 6º. Recomenda a Secretaria Executiva do FEHIDRO e 
aos Agentes Técnicos e Financeiro, que comuniquem ao CBH-MP 

a constatação de eventuais informações ou dados inverídicos 
constantes da ficha resumo da obra, serviço ou projeto, para fins 
de solicitação de recursos do FEHIDRO – Cobrança de Recursos 
Hídricos, exercício 2021;

Parágrafo único - Ocorrendo o previsto no caput, o CBH-MP 
poderá propor ao FEHIDRO, a desclassificação do tomador.

Artigo 7º. Esta Deliberação fica referendada e aprovada 
após sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

 COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS 
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

 Deliberação dos Comitês PCJ nº 409/22, de 29/06/2022
Estabelece prazos para as diversas fases de execução de 

empreendimentos indicados pelos Comitês PCJ para serem 
financiados com recursos FEHIDRO e Cobranças PCJ e contratos 
existentes 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 25ª Reunião Extraordinária, no âmbito 
de suas respectivas competências:

Considerando as atribuições da Agência das Bacias PCJ 
constantes do Contrato de Gestão Nº 033/2020/ANA, com a 
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), bem 
como a necessidade de realização de ações para o cumprimento 
das metas estabelecidas no referido contrato;

Considerando que a Resolução ANA nº 53/2020 regulamen-
ta a modalidade Chamamento Público de Projetos, prevista no 

art. 7º da Resolução ANA nº 122/2019, para financiamento de 
estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de 
Recursos Hídricos;

Considerando que a Resolução ANA nº 53/2020 prevê a 
contratação de serviços realizados por instituição financeira pela 
Entidade Delegatária de funções de Agência de Água (ED) e que 
ela deverá atuar como agente técnico e financeiro do Programa 
de financiamento;

Considerando que a Agência das Bacias PCJ firmou Con-
trato de Prestação de Serviços com a Caixa Econômica Federal 
(CAIXA), enquanto instituição financeira para a prestação de 
serviços de assessoramento técnico e financeiro voltados aos 
empreendimentos financiados com recursos arrecadados da 
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da 
União nas Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí - Cobrança PCJ Federal;

Considerando que a Agência das Bacias PCJ vem desenvol-
vendo o papel de Agente Técnico para algumas ações a serem 
financiadas com recursos da Cobrança PCJ Federal, visando o 
acompanhamento da sua execução;

Considerando a necessidade de estabelecer prazos para as 
diversas fases dos empreendimentos indicados pelos Comitês 
PCJ para serem financiados com recursos da Cobrança PCJ Fede-
ral, bem como contratos existentes, visando evitar atrasos em 
relação ao cronograma físico financeiro aprovado pelos agentes 
técnico e financeiro para sua efetiva conclusão;

Considerando que é responsabilidade direta da Agência das 
Bacias PCJ e, de forma indireta, de todos os membros dos Comi-
tês PCJ que os recursos financeiros arrecadados sejam revertidos 
o mais rápido possível em ações que visem à alteração, de modo 
considerado benéfico à coletividade, da qualidade e do regime 
de vazão dos corpos d’água das Bacias PCJ;

Artigo 6º Os recursos do FEHIDRO 2022 - SALDO DE RECURSOS destinados ao CBH-MP devem ser aplicados conforme o limite máximo 
do Programa de Investimento elencado na Tabela abaixo:

Sub PDC Meta do quadriênio Ação Porcentagem dos investimentos 
/ Valor disponível Meta Fonte 

COBRANCA

3.1 - Sistema de esgotamento M.9 - Aprimorar os sistemas de esgotamento 
básico de pelo menos 4 municípios A.3.1.1 Melhorias e aumento da eficiência nas ETEs 100% / R$ 2.179.893,52 100%

Parágrafo 1º - Os recursos disponibilizados para os Projetos Regionais de Interesse do Comitê deverão ser utilizados, prioritaria-
mente, para aplicação e viabilização dos Instrumentos de Gestão e ferramentas de apoio à gestão;

Parágrafo 2º - Os projetos que tenham como objetivo solicitar recursos ao FEHIDRO 2022 - SALDO DE RECURSOS deve observar 
os limites mínimos e máximos de solicitação de recursos ao FEHIDRO (excetuando contrapartida e total).

a) Projetos Estruturais em geral: mínimo R$ 500.000,00 e máximo o valor disponível na meta.
Artigo 7º A CT-PAS deverá pontuar os projetos habilitados, com base na documentação apresentada e de acordo com os critérios 

de pontuação (Anexo 3).
Parágrafo 1º - Para hierarquização dos projetos será utilizado o percentual dos pontos obtidos pelo projeto em relação à pon-

tuação total disponível em cada Programa de Duração Continuada - PDC;
I. Municípios com sede em outra UGRHI (inciso IX, Artigo 2° desta Deliberação) serão pontuados dentro dos critérios dos PDCs 

conforme Artigo 7º, sendo indicado o melhor o município pontuado entre todos os PDCs;
II. Em caso de empate entre municípios com sede em outra UGRHI, serão observadas as regras de desempate conforme Pará-

grafo 2º deste Artigo
Parágrafo 2º - Havendo empate no percentual dos pontos obtidos, serão aplicados, sucessivamente, até o desempate, os 

seguintes critérios:
I. A porcentagem da contrapartida oferecida;
II. Município melhor posicionado no ranqueamento do Programa Município VerdeAzul (apenas para Municípios);
Parágrafo 3º - O Comitê, com base em proposta da CT-PAS, poderá indicar, no mesmo PDC, projetos por demanda induzida para 

a utilização do referido saldo de recursos;
Parágrafo 4º - Os projetos pontuados que não forem atendidos por insuficiência de recursos comporão a Carteira de Projetos 

2022, ordenados de forma decrescente pelo percentual obtido na hierarquização.
Artigo 8º O interessado poderá solicitar a revisão da pontuação atribuída pela CT-PAS, devendo protocolar o documento, pesso-

almente, no DAEE em Marília, na data estipulada, observando:
I. A revisão refere-se à argumentação sobre a pontuação atribuída pela Câmara Técnica, a partir dos critérios (ANEXO 3);
II. A Câmara Técnica poderá solicitar documentação complementar para auxiliar o entendimento da argumentação;
III. Não poderão ser substituídos documentos apresentados;
IV. A revisão de pontuação deve ser apresentada em uma via, em envelope lacrado com Ficha de Protocolo externa conforme 

Modelo II anexo a esta Deliberação.
Artigo 9° Fica estabelecido o seguinte cronograma para apresentação de projetos ao FEHIDRO 2022 - SALDO DE RECURSOS:

DATA HORARIO ATIVIDADE LOCAL
29/06 a 31/07/22 CADASTRO SIGAM SINFEHIDRO CADASTRO ONLINE DOS PROJETOS COM TODOS DOCUMENTOS EM PDF DOS ANEXOS 1 E 2 (CONFORME A NATUREZA 

DO PROJETO) PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA PELA SECRETARIA EXECUTIVA
SIGAM / SINFEHIDRO

08 e 09/08/22 9h00 as 16h30 PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS DE ACORDO COM OS INDICADOS NOS ANEXOS 1 E 2 PARA ANÁLISE 
TÉCNICA PELA CÂMARA TÉCNICA

DAEE/MARILIA

10/08/22 09h00 as 16h00 REUNIÃO DA CT-PAS PARA HABILITAÇÃO, ANÁLISE TÉCNICA E PONTUAÇÃO DOS PROJETOS DAEE/MARILIA
15/08/22 09h00 as 17h00 DIVULGAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR TOMADOR SECRETARIA
18/08/22 09h00 as 16h30 PRAZO PARA PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DA PONTUAÇÃO DAEE/MARILIA
19/08/22 a definir REUNIÃO DA CT-PAS PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE REVISÃO DA PONTUAÇÃO, HIERARQUIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS 

LICENÇAS E OUTORGAS
DAEE/MARILIA

01/09/22 a definir REUNIÃO PLENÁRIA DO CBH-MP PARA INDICAÇÃO DOS PROJETOS A DEFINIR

A deliberação completa e seus anexos está disponível no site:
http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhmp/deliberacoes

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
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câmaras técnicas dos Comitês PCJ e pelos órgãos licenciador 
e outorgante, se inscreveram para o processo definitivo de 
seleção;

Considerando que as Deliberações Ad Referendum dos 
Comitês PCJ nº 380/21 e nº 381/21, a Deliberação dos Comitês 
PCJ nº 396/21 e o Ato Convocatório nº 01/2021, definem que os 
empreendimentos inscritos que apresentarem todos os docu-
mentos exigidos, conforme atestado emitido pela Agência das 
Bacias PCJ, serão indicados por meio de deliberação dos Comitês 
PCJ, de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros 
do exercício de 2022, com base nos critérios de priorização 
estabelecidos no Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 para as 
temáticas em questão;

Considerando que 46 (quarenta e seis) empreendimentos 
inscritos no respectivo processo definitivo de seleção foram 
devidamente enquadrados nas ações financiáveis e seus res-
pectivos Programas de Duração Continuada – PDCs, conforme 
as diretrizes do Plano das Bacias PCJ 2020-2035 e do Plano de 
Ação e Programa de Investimentos para a gestão dos recursos 
hídricos nas Bacias PCJ para o quadriênio 2020 a 2023;

Considerando que o COFEHIDRO definiu, por meio da 
Deliberação COFEHIDRO nº 244/2022, de 21/02/2022; valores 
para a distribuição de recursos financeiros da CFURH para inves-
timentos pelos comitês de bacias, em 2022; bem como valores 
dos saldos oriundos da CFURH, relativos ao saldo de contratos 
anteriores, ao saldo de contratos cancelados em 2021 e a ajustes 
de anos anteriores;

Considerando que, de acordo com a disponibilidade de 
recursos financeiros para o exercício de 2022, poderão ser 
indicados pelos Comitês PCJ os 46 (quarenta e seis) empreendi-
mentos inscritos no processo definitivo de seleção;

Considerando que o assunto foi apreciado pela Câmara 
Técnica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês PCJ durante 
a sua 85ª Reunião Ordinária, realizada em 03/06/2022, por 
videoconferência.

Deliberam:
Art. 1º Ficam indicados, para contratação com recursos da 

Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos 
para Fins de Geração de Energia Elétrica (CFURH), os empreen-
dimentos constantes do Anexo I desta deliberação, em ordem de 
hierarquização, no qual constam: os empreendimentos enqua-
drados no PDC 1, no Quadro I com indicação: dos candidatos 
a Tomadores; nome dos empreendimentos; valor máximo da 
CFURH (R$); contrapartida oferecida (R$); valor total previsto 
(R$); porcentagem de contrapartida mínima e enquadramento 
no respectivo PDC e Sub-PDC; nas modalidades não-reembolsá-
vel, a serem executados na UGRHI 5.

Art. 2º Ficam indicados, para contratação com recursos da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado 
de São Paulo (Cobrança PCJ Paulista), os empreendimentos 
constantes do Anexo II desta deliberação, em ordem de hie-
rarquização, enquadrados no PDC 1, no Quadro I; e no PDC 5, 
no Quadro II com indicação: do candidato a Tomador; nome do 
empreendimento; valor máximo da Cobrança PCJ Paulista (R$); 
contrapartida oferecida (R$); valor total previsto (R$); porcenta-
gem de contrapartida e enquadramento no respectivo Programa 
de Duração Continuada – PDC e Sub-PDC, nas modalidades 
não-reembolsável e reembolsável, a ser executado na UGRHI 5.

Art. 3º Ficam indicados, para contratação com recursos da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União 
(Cobrança PCJ Federal), os empreendimentos constantes do 
Anexo III desta deliberação, em ordem de hierarquização, 
enquadrados no PDC 1, no Quadro I; e no PDC 3, no Quadro 
II com indicação: do candidato a Tomador; nome do empreen-
dimento; valor máximo da Cobrança PCJ Federal (R$); contra-
partida oferecida (R$); valor total previsto (R$); porcentagem 
de contrapartida e enquadramento no respectivo Programa de 
Duração Continuada – PDC e Sub-PDC, nas modalidades não-
-reembolsável e reembolsável, a serem executados nas bacias 
hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

Art. 4º Ficam hierarquizados, na categoria de suplentes, os 
empreendimentos constantes do Anexo IV desta deliberação, em 
ordem de prioridade, enquadrados no PDC 1, no Quadro I com 
indicação: do candidato a Tomador; nome do empreendimento; 
valor máximo do FEHIDRO (CFURH ou da Cobrança PCJ Paulista 
(R$); contrapartida oferecida (R$); valor total previsto (R$); 
porcentagem de contrapartida e enquadramento no respectivo 
Programa de Duração Continuada – PDC e Sub-PDC, nas moda-
lidades não-reembolsável, a ser executado na UGRHI 5.

§ 1º Os empreendimentos suplentes constantes do Anexo IV 
desta Deliberação que necessitam de complementações poderão 
fazê-las a qualquer momento, ou por solicitação da Agência 
das Bacias PCJ nos prazos por ela estipulados, com vistas a sua 
indicação para recebimento de recursos financeiros referentes 
aos exercícios de 2022 e 2023.

§ 2º Os empreendimentos suplentes constantes do Anexo IV 
desta Deliberação poderão ter seus orçamentos reajustados em 
função de eventual defasagem, devendo os prazos para ajustes 
serem estipulados pela Agência das Bacias PCJ, com vistas a sua 
indicação para recebimento de recursos financeiros referentes 
aos exercícios de 2022 e 2023.

§ 3º Constatado saldo de contratos das Cobranças PCJ e 
CFURH, disponível para utilização em 2022 ou 2023, poderão 
ser realizadas, por meio de Deliberação ad referendum dos 
Comitês PCJ, as indicações dos empreendimentos suplentes 
constantes do Anexo IV desta Deliberação, considerada a ordem 
de prioridade definida.

§ 4º Havendo saldo apurado, porém insuficiente para aten-
dimento aos empreendimentos suplentes constantes do Anexo 
IV desta Deliberação, poderá a Agência das Bacias PCJ contatar 
os respectivos tomadores, na ordem de prioridade definida, para 
verificar o interesse nos recursos disponíveis, os quais serão 
disponibilizados mediante a readequação dos valores de finan-
ciamento por meio do aumento da contrapartida, sem alteração 
dos valores globais dos empreendimentos.

§ 5º A ordem de prioridade dos empreendimentos constan-
tes do Anexo IV desta Deliberação somente poderá ser alterada 
no caso de um proponente prioritário declinar formalmente do 
interesse no financiamento.

Art. 5º 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 408/22, de 29/06/2022
Indica empreendimento 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, referente ao exercício de 2022, 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 25ª Reunião Extraordinária, no 
âmbito de suas respectivas competências:

Considerando os termos da Deliberação Ad Referendum 
dos Comitês PCJ nº 328/19, de 06/09/2019, que “aprova o 
Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê e dá outras providências”, 
elaborado de forma pelo Grupo dos CBHs da Bacia do Rio Tietê 
(CBHs Alto Tietê AT, Sorocaba e Médio Tietê - SMT, Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí - PCJ, Tietê-Jacaré - TJ, Tietê-Batalha - TB e 
Baixo Tiete - BT);

Considerando disposição da Lei Estadual (SP) nº 12.183/05, 
de 29/12/2005, que, no item 3, do parágrafo único do art. 7º, 
estabelece que os recursos arrecadados em uma bacia poderão 

PCJ sobre o não-cumprimento do prazo, circunstanciando as 
tratativas ocorridas, visando à Declaração de Inadimplência 
Técnica pela Agência das Bacias PCJ. Independente de manifes-
tação dos agentes técnico e financeiro, o qual couber, o tomador 
ficará impedido de pleitear novos recursos financeiros junto aos 
Comitês PCJ, até que se conclua o empreendimento em questão, 
não interferindo nas liberações de parcelas subsequentes à 
Declaração de Inadimplência Técnica.

VIII – Para a alínea “b” do inciso IV (FASE IV - EXECUÇÃO E 
ENCERRAMENTO), além dos Tomadores de recursos da Cobran-
ça PCJ Federal, todos os Tomadores de recursos do FEHIDRO 
(Cobrança PCJ Paulista e CFURH) terão um prazo máximo de 
4 (quatro) anos, contados a partir da data da liberação da 1ª 
parcela do Contrato, para a conclusão da execução do empreen-
dimento. Em caso do não cumprimento do prazo, se aplicam as 
disposições do inciso VII acima.

Art. 4º A Agência das Bacias PCJ, em articulação com a 
instituição que atua como agente técnico e financeiro, tomará as 
providências para que os prazos ora estabelecidos façam parte 
da cláusula de rescisão dos contratos de transferência assinados.

Art. 5º A Agência das Bacias PCJ deverá manter programa 
de capacitação dos tomadores visando aprimorar os empreendi-
mentos a serem apresentados, bem como, manter permanente 
contato com os tomadores e o Agente Técnico para dirimir 
dúvidas e impasses que possam atrasar a execução física dos 
empreendimentos.

Art. 6º Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial.

 Deliberação dos Comitês PCJ nº 407/22, de 29/06/2022
Indica empreendimentos para financiamento com recursos 

oriundos das cobranças pelo uso dos recursos hídricos em rios 
de domínio da União e do Estado de São Paulo, localizados 
nas Bacias PCJ (Cobranças PCJ) e da Compensação Financeira 
pela Utilização dos Recursos Hídricos para Fins de Geração de 
Energia Elétrica (CFURH), referentes ao exercício de 2022, 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 25ª 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 390/21, de 10/12/2021 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 380/2021, de 12/11/2021, e seus Anexos I a 
VII, que definiram, dentre outros itens, o “cronograma e regras 
para seleção de empreendimentos de Demanda Priorizada, na 
temática de ‘Saneamento e Controle de Perdas Hídricas’, visando 
à indicação para obtenção de financiamento com recursos da 
Cobrança PCJ Paulista e da Compensação Financeira pela Uti-
lização dos Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia 
Elétrica (CFURH), referente ao orçamento de 2022 e 2023”;

Considerando os termos da Deliberação Ad Referendum dos 
Comitês PCJ nº 381/2021, de 12/11/2021, e seus Anexos I a V, 
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 2022 e 2023;

Considerando os termos da Deliberação dos Comitês PCJ 
nº 396/2021, de 10/12/2021, e seus Anexos I a V, que definiram, 
dentre outros itens, o cronograma e regras para seleção de 
empreendimentos de Demanda Priorizada, na temática de “Con-
trole de Perdas Hídricas”, visando à indicação para obtenção de 
financiamento com recursos da Cobrança PCJ Paulista, referente 
ao orçamento de 2022 e 2023;

Considerando os termos da Ato Convocatório para Chama-
mento Público de Projetos nº 01/2021, de 25/11/2021 de 2021, e 
seus Anexos I a VIII, que definiram, dentre outros itens, o crono-
grama e regras para seleção de empreendimentos de Demanda 
Priorizada, na temática de “Saneamento”, visando à indicação 
para obtenção de financiamento com recursos da Cobrança PCJ 
Federal, referente ao orçamento de 2022 e 2023;

Considerando que os critérios de priorização apresentados 
no Plano das Bacias PCJ 2020-2035, para as temáticas em ques-
tão, embasaram as listagens de municípios prioritários cons-
tantes das deliberações e ato convocatório supramencionados;

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 23 (vinte e três) empreendimentos 
inscritos no processo de pré-qualificação na temática de “Sane-
amento e Controle de Perdas Hídricas”, 01 (um) foi indeferido, 
tendo em vista que o valor de repasse não atingiu o valor 
mínimo exigido para financiamento, conforme prevê o Manual 
de Procedimentos Operacionais para Investimentos do FEHIDRO 
(MPO-FEHIDRO) e 02 (dois) ficaram como suplentes por não 
terem obtido conformidade técnica e financeira, restando 20 
(vinte) 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, dos os 8 (oito) empreendimentos ins-
critos no processo de pré-qualificação na temática de “Sanea-
mento Rural", todos 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, dos 12 (doze) empreendimentos inscri-
tos no processo de pré-qualificação na temática de “Controle de 
Perdas Hídricas”, 01 (um) foi indeferido, uma vez que o propo-
nente não entregou a documentação obrigatória, de acordo com 
a Deliberação dos Comitês PCJ nº 396/2021 e declinou do pleito 
posteriormente, restando 11 (onze) 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 7 (sete) empreendimentos inscritos 
no processo de pré-qualificação na temática de “Saneamento” 
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 46 (quarenta e seis) empreendimentos 
pré-qualificados, sendo 20 (vinte) na temática de “Saneamento 
e Controle de Perdas Hídricas”, 8 (oito) na temática de “Sane-
amento Rural”, 11 (onze) na temática de “Controle de Perdas 
Hídricas” e 7 (sete) na temática de “Saneamento”, após as 
complementações solicitadas pela Agência das Bacias PCJ, pelas 

g) Deverá ser respeitado o prazo máximo de até 265 dias 
corridos a contar da assinatura do contrato de transferência, 
para a emissão da OS pelo tomador, ressalvada a possibilidade 
de eventual prorrogação devidamente autorizada pela Agência 
das Bacias PCJ, ouvida a CT-PL dos Comitês PCJ;

h) Nos casos em que o tomador não tiver efetivamente 
iniciado a execução do objeto contratado, o agente técnico dará 
conhecimento à Agência das Bacias PCJ, até no máximo 10 dias 
corridos após o término do prazo citado na alínea “g” acima.

IV – FASE IV - EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO:
a) Emitida a Ordem Serviço, pelo tomador, a empresa 

contratada executará o empreendimento conforme previsto 
tecnicamente e dentro dos prazos estabelecidos no cronograma 
físico e financeiro aprovado e o tomador encaminhará as medi-
ções para aprovação do agente técnico. Esse emitirá parecer de 
liberação da parcela para o agente financeiro, que por sua vez 
solicitará o depósito de recursos à Agência das Bacias PCJ, na 
conta vinculada ao contrato de transferência;

b) O tomador poderá solicitar prorrogações no prazo de 
execução por períodos não superiores ao estabelecido no 
cronograma físico e financeiro inicial, até o limite máximo de 4 
anos, a contar da data da liberação da 1ª parcela do Contrato 
de Transferência, sem nenhum tipo de penalidade ao tomador;

c) Poderão ser concedidas prorrogações em contratos exis-
tentes a mais de 4 anos a fim de possibilitar a sua conclusão, 
mas nestes casos serão aplicadas penalidades ao tomador;

d) Concluído o empreendimento, o tomador terá prazo de 
30 dias, a contar da data do último repasse de recursos finan-
ceiros, para protocolar, junto ao agente técnico, a prestação de 
contas final, que remeterá a documentação pertinente para 
análise do agente financeiro;

e) O agente financeiro terá prazo de 30 dias, após o proto-
colo da prestação de contas final, para emitir Parecer Conclusivo 
do contrato, enviando cópias para o tomador e para a Agência 
das Bacias PCJ, bem como também deverá encaminhar dossiê 
de prestação de contas final para aprovação da Agência das 
Bacias PCJ, visando o encerramento formal do contrato de 
transferência;

f) A Agência das Bacias PCJ, visando o encerramento formal 
do contrato de transferência deverá se manifestar, no prazo 
de 60 dias, da data de protocolo da documentação completa, 
sobre a regularidade da prestação de contas, após manifestação 
prevista na alínea “e” acima.

§1º Eventuais prorrogações dos prazos estabelecidos, nos 
incisos de I a IV, do caput, para as Fases I, II, III e IV poderão ser 
solicitadas, pelo tomador, que deverá encaminhar seu pedido 
formal, devidamente justificado, por meio de ofício à Agência 
das Bacias PCJ, com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) 
dias do vencimento do respectivo prazo estabelecido, que fará a 
análise técnica do pedido.

§2º A solicitação de prazo e as justificativas serão avaliadas 
pela Agência das Bacias PCJ, com elaboração de manifestação 
por meio de parecer técnico sobre o pleito do tomador, enca-
minhando sua decisão para as devidas providências do agente 
técnico ou financeiro.

§3º Nos casos da alínea “f” da Fase II (firmar contrato de 
transferência), alínea “c” e “g” da Fase III (conclusão de pro-
cesso licitatório e emissão de OS, respectivamente), a Agência 
das Bacias PCJ encaminhará o referido parecer técnico para 
decisão da CT-PL.

§4º A decisão da CT-PL prevista no §3º, será encaminhada 
pela Agência das Bacias PCJ para os agentes técnico e financeiro 
para as devidas providências.

§5º Para as demais situações previstas, conforme §2º, não 
será necessária consulta prévia a CT-PL, cabendo à Agência das 
Bacias PCJ a prerrogativa de conceder prazo adicional em uma 
única vez para cada uma das etapas intermediárias do processo 
de financiamento, com exceção de casos recorrentes de prorro-
gações na mesma etapa, que serão submetidos à CT-PL.

§6º O prazo de vigência a ser estabelecido no contrato de 
transferência será igual à soma dos prazos estabelecidos no 
inciso III e nas alíneas “d” e “e” do inciso IV (de prestação de 
contas final), além do prazo estabelecido no cronograma físico-
-financeiro aprovado pelo agente técnico e financeiro quando da 
análise da documentação.

§7º Caso ocorra descumprimento do prazo estabelecido 
neste artigo, o agente técnico e financeiro deverá comunicar a 
Agência das Bacias PCJ, no prazo de até 15 (quinze) dias para 
manifestação.

Art. 3º Em caso de descumprimento dos prazos descritos 
no art. 2° e seus parágrafos ficam estabelecidos os seguintes 
procedimentos e penalidades:

I – Para o caso da alínea “a” do inciso I (FASE I - ENCA-
MINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AOS AGENTES TÉCNICO E 
FINANCEIRO), a Agência das Bacias PCJ encaminhará proposta 
a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, para indicação visando 
continuidade do processo de análise do empreendimento, con-
tendo apenas a relação dos empreendimentos que atenderam 
todas as regras do respectivo Edital;

II – Para o caso da alínea “b” do inciso II (FASE II - ANÁLISE 
TÉCNICA E CONTRATAÇÃO), o agente técnico comunicará a 
Agência das Bacias PCJ sobre a não entrega das complemen-
tações solicitadas dentro do prazo previsto, circunstanciando 
as tratativas ocorridas, explicitando os itens que não foram 
atendidos pelo tomador. Caso a prorrogação do prazo não tenha 
sido devidamente efetivada, a Agência das Bacias PCJ deverá 
comunicar a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ sobre os fatos 
ocorridos, propondo o cancelamento da indicação pelos Comitês 
PCJ e consequente não assinatura do contrato de transferência 
com o tomador;

III – Para os casos da alínea “c” do inciso I (FASE I - ENCA-
MINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AOS AGENTES TÉCNICO E 
FINANCEIRO); alíneas “a”, “c”, “d”, “e” e “f” do inciso II (FASE 
II - ANÁLISE TÉCNICA E CONTRATAÇÃO); alínea “e”, “f”, e “h” 
do inciso III (FASE III - SELEÇÃO/LICITAÇÃO) e alínea “d” do 
inciso IV (FASE IV - EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO), todas do 
art. 2º desta deliberação, incidirão as penalidades previstas no 
contrato de prestação de serviços entre a instituição que atua 
como agente técnico e financeiro e a Agência das Bacias PCJ;

IV – Para os casos das alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “g” do 
inciso III (FASE III - SELEÇÃO/LICITAÇÃO); a Agência das Bacias 
PCJ comunicará os agentes técnico e financeiro sobre o des-
cumprimento do prazo, circunstanciando as tratativas ocorridas 
e notificará o tomador para que as pendências sejam sanadas 
dentro de 15 (quinze) dias corridos.

V - Caso as pendências não sejam sanadas dentro do 
prazo estipulado no inciso IV acima e a prorrogação do prazo 
não tenha sido devidamente autorizada, a Agência das Bacias 
PCJ comunicará a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ para 
informando os fatos ocorridos e propondo o cancelamento da 
indicação pelos Comitês PCJ e, posteriormente, comunicará os 
agentes técnico e financeiro sobre a decisão dos Comitês sobre 
o cancelamento do contrato de transferência.

VI – Para o caso da alínea “a” do inciso IV (FASE IV - EXE-
CUÇÃO E ENCERRAMENTO), o agente técnico emitirá relatório 
técnico à Agência das Bacias PCJ circunstanciado, explicitando 
as irregularidades e os dispositivos não atendidos ou violados 
do contrato de transferência ou do manual operativo. O tomador 
será notificado para que prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento da notificação, adote as providências para sanar 
a irregularidade, ou cumprir a obrigação. Caso as providências 
não sejam tomadas, a Agência das Bacias PCJ tomará as devidas 
providências para que seja efetivada a devolução de recursos 
financeiros aplicados pelo tomador com a instauração de Pro-
cesso Administrativo nos moldes da Tomada de Contas Especial 
pela ANA, conforme o caso.

VII – Para os casos da alínea “b”, “c” e “d” do inciso IV 
(FASE IV - EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO), os agentes técnico 
e financeiro, o qual couber, comunicará a Agência das Bacias 

Considerando a necessidade de revisão geral dos prazos e 
termos estabelecidos pela Deliberação Conjunta dos Comitês 
PCJ nº 091/2008, de 18/03/2008; pela Deliberação dos Comitês 
PCJ nº 128/11, de 23/09/2011, reti-ratificada em 31/03/2017 e 
pela Deliberação Conjunta ad referendum dos Comitês PCJ nº 
100/19, de 06/12/2019, devido às alterações no processo de 
financiamento ao longo do tempo;

Considerando que, embora os contratos financiados com 
recursos do FEHIDRO (Cobrança PCJ Paulista e do CFURH) não 
sejam administrados pela Agência das Bacias PCJ, há a necessi-
dade de estabelecer regras para a declaração de inadimplência 
técnica de tomadores, referente a contratos de financiamentos 
em execução há mais de 4 (quatro) anos, visando evitar a capta-
ção de novos recursos junto aos Comitês PCJ por tomadores que 
não tenham concluído tais contratos;

Considerando que o assunto foi apreciado pela Câmara 
Técnica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês PCJ durante 
a sua 85ª Reunião Ordinária, realizada em 03/06/2022, por 
videoconferência;

Deliberam:
Art. 1º Ficam revogadas a Deliberação Conjunta dos Comi-

tês PCJ nº 091/2008, de 18/03/2008, a Deliberação dos Comitês 
PCJ nº 128/11, de 23/09/2011, reti-ratificada em 31/03/2017 e a 
Deliberação Conjunta ad referendum dos Comitês PCJ nº 100/19, 
de 06/12/2019.

Art. 2º Ficam estabelecidos os seguintes prazos para a atua-
ção dos agentes técnico e financeiro, da Agência das Bacias PCJ, 
enquanto gestora dos contratos e para atuação dos tomadores 
de recursos para as diversas fases dos empreendimentos indica-
dos pelos Comitês PCJ, visando financiamento com recursos da 
Cobrança PCJ Federal:

I – FASE I – ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AOS 
AGENTES TÉCNICO E FINANCEIRO:

a) O prazo para entrega pelo Tomador, da documentação 
final dos empreendimentos, provenientes do processo de sele-
ção, à Agências das Bacias PCJ, será estipulado no respectivo 
Ato Convocatório que selecionou o empreendimento a ser 
financiado com recursos da Cobrança PCJ Federal;

b) O prazo máximo para protocolo da documentação, 
prevista na alínea “a” acima, pela Agência das Bacias PCJ junto 
à instituição que atua como agentes técnico e financeiro dos 
empreendimentos indicados pelos Comitês PCJ será de até 20 
dias, a contar da data da publicação da Deliberação de indicação 
do empreendimento pelos Comitês PCJ;

c) O prazo máximo para que a instituição que atua como 
agente técnico e financeiro faça a distribuição interna entre as 
suas regionais ou áreas específicas, da documentação protoco-
lada conforme alínea “b” acima, será de até 30 dias, a contar da 
data da publicação da Deliberação de indicação do empreendi-
mento pelos Comitês PCJ;

d) A instituição que atua como agente técnico e financeiro 
deverá após a distribuição interna entre as suas regionais ou 
áreas específicas, da documentação protocolada, conforme alí-
nea “b”, comunicar formalmente à Coordenação de Projetos da 
Agência das Bacias PCJ, no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar 
do prazo realizado na alínea “c”, informando para qual regional 
ou área foi encaminhada e a respectiva data do recebimento da 
documentação

II – FASE II - ANÁLISE TÉCNICA E CONTRATAÇÃO:
a) O prazo máximo para a instituição que atua enquanto 

agente técnico analisar a documentação técnica relativa ao 
empreendimento e solicitar as complementações, caso neces-
sário, será de até 30 dias a contar da data de protocolo em sua 
regional específica;

b) O prazo máximo para o tomador entregar todas as com-
plementações solicitadas, conforme alínea “a”, será de até 45 
dias a contar da data de recebimento da comunicação do agente 
técnico solicitando as complementações;

c) O prazo máximo para o agente técnico analisar as infor-
mações e complementações realizadas e emitir Parecer Técnico 
de Aprovação será de até 30 dias a contar da última data do 
protocolo, citado na alínea “b”, apresentadas pelo tomador ao 
agente técnico. Poderá ser feita nova solicitação de esclareci-
mentos e complementações, pelo Agente Técnico, caso a nova 
documentação apresentada pelo tomador assim exigir, no prazo 
de até 10 (dez) dias da data do último protocolo da entrega 
e o tomador terá o prazo de 10 (dez) dias para atendimento 
e devolutiva dos esclarecimentos, não podendo ultrapassar 2 
(duas) reanálises, ou seja, o prazo total de 145 dias corridos 
a partir do protocolo inicial na regional específica do agente 
técnico e financeiro.

d) O agente técnico terá prazo máximo de 3 (três) dias, a 
contar da data da emissão do Parecer de Análise de Engenharia 
ou Parecer Técnico de Aprovação para encaminhar o referido 
Parecer Técnico da alínea “c”, para o agente financeiro com 
cópia para a Agência das Bacias PCJ;

e) Com base no Parecer de Análise de Engenharia ou 
Parecer Técnico de Aprovação emitido pelo agente técnico, o 
prazo máximo para o agente financeiro enviar à Agência das 
Bacias PCJ a minuta do contrato de transferência, verificando o 
atendimento a todos os requisitos para a assinatura do referido 
instrumento será de até 15 dias a contar da data de emissão do 
respectivo Parecer;

f) O prazo máximo para a Agência das Bacias PCJ e o 
tomador firmarem contrato de transferência será de até 30 
dias a contar da data do Parecer de Análise de Engenharia ou 
Parecer Técnico de Aprovação do empreendimento, por parte da 
instituição financeira que atua como agentes técnico e finan-
ceiro, que constará como interveniente anuente no contrato de 
transferência, não podendo ultrapassar o prazo estipulado para 
contratação de até 205 dias a partir da data de publicação da 
Deliberação dos Comitês PCJ de indicação.

III – FASE III - SELEÇÃO/LICITAÇÃO:
a) O tomador terá prazo máximo de 60 dias, a contar da 

data de assinatura do contrato de transferência, para a publica-
ção do respectivo extrato do edital de licitação no Diário Oficial 
da União (DOU) e jornal de grande circulação, além de atender 
o estabelecido na Lei nº 8.666/93, Lei nº 14.133/2021 e suas atu-
alizações, ou quando aplicável, na Lei Federal nº 13.303/2016, 
de acordo com a modalidade de licitação, evidenciando assim o 
início do Processo Licitatório;

b) O tomador terá prazo máximo de 5 dias, a contar da data 
da publicação do extrato do edital de licitação para encaminhar 
1(uma) cópia da publicação para a Agência das Bacias PCJ que 
enviará comunicado para à instituição que atua como agentes 
técnico;

c) O prazo máximo para que o tomador conclua o processo 
licitatório será de até 150 dias, contados a partir da data de 
publicação do edital de licitação no DOU, passível de prorroga-
ção por até 30 dias sem nenhuma sanção, mediante solicitação 
formal do Tomador à Agência das Bacias PCJ com cópia ao agen-
te técnico. Caso a publicação no DOU seja retificada, o prazo 
para conclusão do processo licitatório ainda começa a contar da 
primeira publicação efetuada pelo tomador;

d) O Tomador terá prazo máximo de 10 dias, a contar da 
finalização do processo licitatório, para enviar toda a documen-
tação exigida para a sua verificação para o agente técnico. A 
emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo Tomador ao vencedor 
do certame fica condicionada à verificação pelo agente técnico 
do resultado do processo licitatório e comunicação formal pela 
Agência das Bacias PCJ;

e) O agente técnico terá prazo máximo de até 10 dias para 
a análise da documentação referente ao processo licitatório 
a contar da data de recebimento da documentação completa 
enviada pelo tomador;

f) Somente após a manifestação favorável do agente técni-
co, e a emissão da Autorização do Início do Objeto (AIO) pela 
Agência das Bacias PCJ é que o tomador poderá assinar a OS 
para o início efetivo da execução do empreendimento;
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