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 Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022 

 

Aprova calendário, regras, edital, procedimentos 

eleitorais e constitui Comissão Eleitoral para as 

eleições dos Comitês PCJ (CBH-PCJ e PCJ 

FEDERAL) para o mandato 2023-2025, 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 27ª Reunião 

Extraordinária, no âmbito de suas respectivas competências: 

 

Considerando a necessidade de definir prazos, normas, procedimentos e critérios para orientar o 

processo de escolha dos representantes dos órgãos e entidades governamentais federal e estaduais, dos 

municípios, dos usuários de recursos hídricos e das organizações civis da área de atuação dos Comitês PCJ, de 

forma a se garantir a realização de processo integrado de eleição dos seus membros, conforme dispositivos 

constantes de seus Regimentos Internos e Estatuto; 

Considerando que foi criado, no âmbito da Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ (CT-

PL), em sua 84ª Reunião Ordinária, realizada por videoconferência, em 04/03/2022, o GT-Eleições, com o 

objetivo de discutir e elaborar minuta de deliberação sobre os prazos, normas, procedimentos e critérios 

relativos ao Processo Eleitoral para o mandato 2023 a 2025 dos Comitês PCJ; 

Considerando que o GT-Eleições 2023 realizou 02 (duas) reuniões por videoconferência, em 

11/05/2022 e 08/06/2022, durante as quais foi elaborada minuta de deliberação sobre o Processo Eleitoral para 

o mandato 2023 a 2025 dos Comitês PCJ, para a apreciação dos demais membros da CT-PL; 

Considerando que o assunto foi apreciado e aprovado pela CT-PL durante a sua 86ª Reunião 

Ordinária, realizada em 02/09/2022, por videoconferência; 

 

Deliberam: 

 

Art. 1º  Fica estabelecido o calendário para o processo de eleição dos representantes dos segmentos Usuários 

de Recursos Hídricos e Organizações Civis, do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, para o mandato 2023-2025, 

conforme segue: 

I - até 21/10/2022 (sexta-feira): data-limite para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ realizar a publicação 

do Edital nos Diários Oficiais do Estado de São Paulo e da União; 

II - de 24/10/2022 (segunda-feira) a 29/12/2022 (quinta-feira): inscrição de usuários e entidades 

representativas de usuários de recursos hídricos e de organizações civis; 

III - 06/01/2023 (sexta-feira): para análise, pela Comissão Eleitoral, das inscrições de usuários e entidades 

representativas de usuários de recursos hídricos e de organizações civis e divulgação dos resultados; 

IV - de 07/01/2023 (segunda-feira) a 11/01/2023 (quarta-feira): prazo para apresentação de pedidos de 

impugnação e de recursos referentes às inscrições de usuários e entidades representativas de usuários de 

recursos hídricos e de organizações civis; 

V - 13/01/2023 (sexta-feira): para análise, pela Comissão Eleitoral, dos pedidos referenciados no inciso IV 

deste artigo e divulgação dos resultados; 

VI - de 16/01/2023 (segunda-feira) a 27/01/2023 (sexta-feira): inscrição de chapas de usuários de recursos 

hídricos e organizações civis; 
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VII - 31/01/2023 (terça-feira): para análise, pela Comissão Eleitoral, das inscrições de chapas e divulgação 

das chapas habilitadas para os segmentos Usuários de Recursos Hídricos e Organizações Civis; 

VIII - de 03/02/2023 (sexta-feira) a 09/02/2023 (quinta-feira): prazo para apresentação de pedidos de 

impugnação e de recursos referentes às inscrições de chapas para os segmentos Usuários de Recursos Hídricos 

e Organizações Civis; 

IX - 10/02/2023 (sexta-feira): para análise, pela Comissão Eleitoral, dos pedidos referenciados no inciso VIII 

deste artigo e divulgação final das chapas habilitadas;  

X - 24/02/2023 (sexta-feira): data de realização das votações para eleição das chapas representantes do 

segmento Organizações Civis e das Assembleias Geral e Setoriais para apuração dos votos, e homologação 

pela Comissão Eleitoral;  

XI – 27/02/2023 (segunda-feira): data de realização das votações para eleição das chapas representantes do 

segmento Usuários de Recursos Hídricos; 

XII - 28/02/2023 (terça-feira): data de realização da Assembleia Geral e Setoriais para apuração dos votos e 

homologação dos resultados das votações do segmento Usuários de Recursos Hídricos, pela Comissão 

Eleitoral, e divulgação pela Secretaria Executiva dos Comitês PCJ; 

XIII - até 07/03/2023 (terça-feira): indicação, pelas entidades eleitas para os segmentos Usuários de Recursos 

Hídricos e Organizações Civis, dos seus representantes nos Plenários; 

§ 1º  A Secretaria Executiva dos Comitês PCJ realizará a averiguação dos documentos das entidades do 

segmento Organizações Civis, quando da realização da Assembleia Geral e votação previstas no inciso X deste 

artigo; 

§ 2º  A Secretaria Executiva dos Comitês PCJ realizará a averiguação dos documentos relativos à outorga e à 

dispensa de outorga dos usuários de recursos hídricos, quando da realização da votação prevista no inciso XI 

deste artigo. 

Art. 2º  Para o segmento Municípios, caberá à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ realizar a atualização de 

representantes suplentes dos prefeitos dos municípios paulistas, solicitando, via ofício, a partir de 20/01/2023, 

informações relativas à retificação ou ratificação dos referidos suplentes. 

Parágrafo único.  A definição das vagas do segmento Municípios, com direito a voto, nos Plenários do CBH-

PCJ e PCJ FEDERAL, ocorrerá em Assembleia Setorial, durante a 29ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, 

que será realizada até 31/03/2023. 

Art. 3º  Para o segmento Órgãos de Governo, compete aos órgãos e entidades dos poderes públicos federal e 

estadual paulista interessados em compor tais vagas, procederem à indicação formal dos seus representantes, 

por meio do envio de ofício emitido pelos respectivos representantes legais. 

§ 1º  Caberá à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ contatar os órgãos ou entidades dos poderes públicos 

federal e estadual paulista, membros do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL no atual mandato, a partir de 

09/01/2023, informando sobre a necessidade de indicação de representantes para a composição das vagas do 

segmento Órgãos de Governo nos Plenários do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, na Assembleia Setorial que 

ocorrerá durante a 29ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, a ser realizada até 31/03/2023. 

§ 2º  A composição das vagas destinadas a representantes de órgãos e entidades da União, no Plenário do PCJ 

FEDERAL, será definida por meio de ofício encaminhado pelo poder público federal. 

§ 3º  As indicações de representantes já encaminhadas para a representação dos respectivos órgãos ou entidades 

no mandato 2021-2023 poderão ser ratificadas, para efeito da composição dos Plenários. 

Art. 4º  Caberá à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ solicitar à diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica 

dos Rios Piracicaba e Jaguari (CBH-PJ1) a indicação, até 20/02/2023, dos órgãos e entidades que comporão o 

Plenário do PCJ FEDERAL no mandato 2023-2025. 

Art. 5º  A posse dos novos membros e a eleição para os cargos de presidentes, vice-presidentes, secretário-

executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL e secretário-executivo adjunto do CBH-PCJ ocorrerão em 

Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, a ser realizada até 31/03/2023, voltada a tratar dos seguintes assuntos: 
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I - posse: dos novos representantes dos usuários de recursos hídricos e das organizações civis, sediadas no 

Estado de São Paulo, nos Plenários do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL; dos representantes dos órgãos estaduais, 

municípios, usuários de recursos hídricos e das organizações civis de Minas Gerais indicados pelo CBH-PJ1; 

e dos representantes indicados pelos órgãos do governo federal no Plenário do PCJ FEDERAL; 

II - definição dos segmentos que ocuparão os cargos de Presidente, Vice-presidentes e Secretário-executivo 

do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL e de Secretário-executivo Adjunto do CBH-PCJ; 

III - definição dos segmentos que indicarão os representantes do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL no Colegiado 

Coordenador e no Plenário do Fórum Nacional de Comitê de Bacias Hidrográficas – FNCBHs; 

IV - definição dos segmentos que indicarão, nas Assembleias Setoriais: 1 (um) membro titular e 1 (um) 

membro suplente para representarem CBH-PCJ e o PCJ FEDERAL na Rede Brasil de Organismos de Bacias 

– REBOB; 

V - definição dos representantes do CBH-PCJ no Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas – 

FPCBHs; 

VI - realização de Assembleias Setoriais para eleição: dos representantes dos municípios e dos órgãos do 

governo estadual paulista com direito a voto nos Plenários do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL; dos 

representantes que ocuparão os cargos de presidentes, vice-presidentes e secretários-executivos do CBH-PCJ 

e do PCJ FEDERAL e de secretário-executivo Adjunto do CBH-PCJ; composição da Câmara Técnica de 

Planejamento (CT-PL); e definição dos membros a serem indicados pelos Comitês PCJ para sua representação 

em outros conselhos e fóruns; 

VII - comunicação e homologação dos resultados das Assembleias Setoriais;  

VIII - posse dos representantes eleitos: dos municípios e dos órgãos do governo estadual paulista com direito 

a voto nos Plenários do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL; para ocupar os cargos de Presidentes, Vice-presidentes 

e Secretários-executivos do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL e de Secretário-executivo Adjunto do CBH-PCJ; 

para compor a Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) e para representação dos Comitês PCJ em outros 

conselhos e fóruns nos quais estes têm assento. 

Parágrafo único.  A data de realização da Reunião Plenária de que trata o caput deste artigo será definida pela 

Secretaria Executiva dos Comitês PCJ. 

Art. 6º A comunicação sobre as atividades e eventos que compõem o processo eleitoral será realizada no site 

da Agência das Bacias PCJ (http://www.agencia.baciaspcj.org.br) e pelo endereço de e-mail da Secretaria 

Executiva dos Comitês PCJ (se.pcj@comites.baciaspcj.org.br). 

Art. 7º  Fica constituída a Comissão Eleitoral com a finalidade de: 

I - Fazer a análise das inscrições, com a verificação do enquadramento dos interessados segundo os setores e 

segmentos de Usuários de Recursos Hídricos e de Organizações Civis previstos no Estatuto do CBH-PCJ e no 

Regimento Interno do PCJ FEDERAL, na legislação aplicada e no regulamento destas eleições; 

II - Aceitar ou rejeitar as inscrições; 

III - Julgar os pedidos de impugnação e de recursos; 

IV - Estabelecer as pautas das Assembleias previstas no art. 1º desta Deliberação; 

V - Ajustar, se necessário, os prazos e o cronograma do processo eleitoral do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL; 

VI - Resolver os casos não previstos nesta Deliberação e em seu Anexo. 

§ 1º  A Comissão Eleitoral dos Comitês PCJ fica composta por: 

I - Vice-Presidente do CBH-PCJ e 2º Vice-Presidente do PCJ FEDERAL, que será o seu coordenador; 

II - Secretaria Executiva dos Comitês PCJ: 

a) Secretário-executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, que substituirá o coordenador em seus 

impedimentos e ausências; 
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b) Secretário-executivo Adjunto do CBH-PCJ, que substituirá o coordenador em seus impedimentos 

e ausências, nos casos em que também ocorrerem impedimentos e ausências do Secretário 

Executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL. 

III - Representantes do Estado de São Paulo, nos Plenários do CBH-PCJ ou do PCJ FEDERAL, a saber: 

1 (um) representante titular de cada setor do segmento Usuários de Recursos Hídricos: 

a) Setor Abastecimento Público: Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - 

ASSEMAE; 

b) Setor Irrigação: Sindicato Rural de Rio Claro; 

c) Setor Indústria: União da Indústria de Cana-de-Açúcar - UNICA. 

1 (um) representante titular e 1 (um) suplente do segmento Organizações Civis: 

a) Titular: Instituto de Proteção Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí - IPSA-

C ; 

b) Suplente: Associação Amigos do Horto Florestal “Navarro de Andrade” - AAMHOR; 

1 (um) representante titular e 1 (um) suplente do segmento dos Municípios escolhidos dentre os 

membros dos Comitês PCJ: 

a) Titular: Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP; 

b) Suplente: Prefeitura Municipal de Louveira/SP; 

1 (um) representante titular e 1 (um) suplente do segmento Órgãos de Governo escolhidos dentre os 

membros dos Comitês PCJ: 

a) Titular: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP; 

b) Suplente: Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE. 

1 (um) representante do Segmento Órgãos de Governo, representante dos órgãos e entidades do 

Governo Federal: 

a) Titular: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério de Desenvolvimento Regional. 

IV- Representantes do Estado de Minas Gerais, nos Plenários do PCJ FEDERAL, a serem indicados até 

20/12/2022 pelo CBH-PJ1: 

- 1 (um) representante do segmento Usuários de Recursos Hídricos; 

- 1 (um) representante do segmento Organizações Civis; 

- 1 (um) representante do segmento “Municípios”; 

- 1 (um) representante do segmento Órgãos de Governo. 

§ 2º  A Secretaria Executiva dos Comitês PCJ informará aos órgãos e entidades inscritos, via e-mail, sobre os 

resultados das análises da Comissão Eleitoral. 

§ 3º  Será dada publicidade, no sítio eletrônico da Agência das Bacias PCJ 

(http://www.agencia.baciaspcj.org.br), aos resultados das análises da Comissão Eleitoral, à relação das 

solicitações de inscrição, aos resultados dos julgamentos de recursos, e às datas e horários das Assembleias 

previstas no art. 1º desta Deliberação. 

Art. 8º  Fica aprovado o Edital de Convocação constante do Anexo desta Deliberação, no qual são definidos 

os procedimentos e critérios para a condução do processo eleitoral do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, relativos 

ao mandato 2023-2025. 

Art. 9º  As  reuniões, votações e assembleias mencionadas no artigo 1º desta Deliberação serão realizadas por 

meio de participação não presencial, de modo on-line, com a utilização de plataforma digital. 
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§ 1º  Ao término das reuniões de que tratam os incisos III e VII do artigo 1º, desta Deliberação, será lavrada 

ata contendo os pareceres referentes a cada inscrição e estabelecendo as complementações a serem 

apresentadas pelos inscritos, quando necessário, devendo a aprovação da ata ser consignada por meio do 

registro das manifestações dos membros no chat da plataforma digital e a versão aprovada ser encaminhada, 

por e-mail, aos inscritos. 

§ 2º A análise de pedidos de impugnação e de recursos referentes às inscrições de entidades e de chapas, nas 

reuniões de que tratam os incisos V e IX do artigo 1º, desta Deliberação, será realizada por meio da exibição 

dos documentos, aos membros da Comissão Eleitoral, e sua avaliação, devendo, ao término da reunião, ser 

lavrada ata contendo um parecer para cada pedido de impugnação ou recurso analisado, a qual será aprovada 

pela consignação por meio do registro das manifestações dos membros no chat da plataforma digital e 

encaminhada por e-mail aos inscritos. 

§ 3º  Os procedimentos a serem adotados para as votações e assembleias mencionadas no caput deste artigo 

constam do Anexo desta Deliberação. 

§ 4º  A Agência das Bacias PCJ providenciará o suporte técnico e operacional complementares, na área de 

Tecnologia da Informação, para a realização das atividades não presenciais mencionadas no caput deste artigo. 

Art. 10.  Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial. 

 

 

 

 

 

(assinado digitalmente) 

SIDNEY JOSÉ DA ROSA 

Presidente do CBH-PJ1 
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LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA 

Presidente do CBH-PCJ e  

do PCJ FEDERAL 

 

 

 

 

 

(assinado digitalmente) 

DAMIÃO APARECIDO DO COUTO 
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ANEXO - Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROCESSO ELEITORAL  

DOS COMITÊS PCJ (CBH-PCJ E PCJ FEDERAL) 

 

Os Comitês PCJ (CBH-PCJ, PCJ FEDERAL e CBH-PJ1), tendo por base legal a Lei (SP) 7.663, de 

30 de dezembro de 1991; o Estatuto do CBH-PCJ; a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997; e o Regimento Interno 

do PCJ FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura do processo de escolha dos 

membros dos Plenários do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, para o mandato de março de 2023 a março de 2025. 

 

PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA E INDICAÇÃO DE 

REPRESENTANTES PARA OS PLENÁRIOS DOS COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS 

PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL) PARA O MANDATO 2023-2025 

 

CAPÍTULO I 

Das vagas disponíveis 

 

SEÇÃO I 

Das vagas no PCJ FEDERAL 

 

Art. 1º  O poder público participará do Plenário do PCJ FEDERAL com 20 (vinte) membros, sendo: 

I - 3 (três) vagas para representantes de órgãos ou entidades da União; 

II - 4 (quatro) vagas para representantes de órgãos ou entidades do Governo do Estado de São Paulo cujas 

atividades envolvam questões relacionadas com recursos hídricos, escolhidos pelo Plenário do Comitê das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - CBH-PCJ, com atuação em território paulista, 

mantidos os mesmos suplentes; 

III - 8 (oito) vagas para prefeitos de municípios situados na área de atuação do PCJ FEDERAL, no território 

do Estado de São Paulo, escolhidos pelo Plenário do Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí - CBH-PCJ, mantidos os mesmos suplentes;  

IV - 3 (três) vagas para representantes de órgãos ou entidades do Governo do Estado de Minas Gerais membros 

do Plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba e Jaguari - CBH-PJ1, com atuação em 

território mineiro, mantidos os mesmos suplentes, e; 

V - 2 (duas) vagas para prefeitos, ou representantes, de municípios situados na área de atuação PCJ FEDERAL 

no território do Estado de Minas Gerais, escolhidos pelo Plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios 

Piracicaba e Jaguari - CBH-PJ1, mantidos os mesmos suplentes. 

Parágrafo único.  Os 3 (três) membros titulares, e respectivos suplentes, do Governo do Estado de Minas 

Gerais do Plenário do CBH-PJ1 ficarão automaticamente indicados para compor o Plenário do PCJ 

FEDERAL, para o mandato 2023-2025, com direito a voto, respeitando a composição das vagas de 

representantes titulares e seus respectivos suplentes no Plenário do CBH-PJ1. 

Art. 2º  O segmento Usuários de Recursos Hídricos participará do Plenário do PCJ FEDERAL com 20 (vinte) 

vagas, sendo: 

I - 17 (dezessete) vagas para membros no Estado de São Paulo, a saber: 

a) 6 (seis) vagas para representantes do setor de abastecimento urbano e lançamento de efluentes, 

assegurada a seguinte distribuição de vagas:  
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1. Tipo IA - 2 (duas) vagas para a participação direta de usuários com vazão média diária de captação 

acima de 20 m3/s;  

2. Tipo IB - 1 (uma) vaga para usuários não associados a entidades associativas, e;  

3. Tipo IC - 3 (três) vagas para entidades associativas do segmento.  

b) 6 (seis) vagas para representantes do setor industrial e de mineração, por intermédio de entidades 

associativas, de acordo com as faixas de vazão média diária de captação ou lançamento, sendo 2 

(duas) vagas para vazões superiores a 1600 m3/h, duas vagas para vazões entre 1600 m3/h e 120 

m3/h e 2 (duas) vagas para vazões inferiores a 120 m3/h; 

c) 3 (três) vagas para representantes do setor de irrigação e uso agropecuário, por intermédio de 

entidades associativas; 

d) 1 (uma) vaga para representante(s) do setor de hidroeletricidade, por intermédio de entidades 

associativas; 

e) 1 (uma) vaga para representante(s) dos setores hidroviário, turismo, lazer, pesca e outros usos não 

consuntivos, por intermédio de entidades associativas.  

II - 3 (três) vagas para membros no Estado de Minas Gerais, a saber: 

a) 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes eleitos para o Plenário do Comitê da Bacia 

Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari - CBH-PJ1, sediados em território mineiro. 

§ 1º  Das 17 (dezessete) vagas de representantes do segmento Usuários de Recursos Hídricos do Estado de 

São Paulo, 8 (oito) serão membros com direito a voto do respectivo setor no Plenário do CBH-PCJ, mantidos 

os suplentes.  

§ 2º  Os 3 (três) membros titulares, e respectivos suplentes, do segmento Usuários de Recursos Hídricos do 

Plenário do CBH-PJ1 ficarão automaticamente indicados para compor o Plenário do PCJ FEDERAL, para o 

mandato 2023-2025, com direito a voz e voto. 

Art. 3º  O segmento Organizações Civis, com atuação em recursos hídricos ou meio ambiente, participará do 

PCJ FEDERAL com 10 (dez) vagas, a saber: 

I - 9 (nove) vagas para membros no Estado de São Paulo, sendo: 

a) 1 (uma) vaga para representantes de consórcios e associações intermunicipais de bacias 

hidrográficas que compreendam, no mínimo, uma das sub-bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, não integrantes da administração pública conforme disposto na Lei Federal nº 11.107, de 

06/04/2005; 

b) 1 (uma) vaga para representantes de universidades, institutos de ensino superior e entidades de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico; 

c) 3 (três) vagas para representantes de sindicatos de trabalhadores, associações técnicas não 

governamentais e associações comunitárias, e; 

d) 4 (quatro) vagas para representantes de entidades ambientalistas.  

II - 1 (uma) vaga para membros no Estado de Minas Gerais, a saber: 

a) 1 (um) membro titular e respectivo suplente, do Estado de Minas Gerais, eleito por e dentre seus 

pares do segmento organizações civis do Plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios 

Piracicaba e Jaguari - CBH-PJ1.  

Parágrafo único.  As 9 (nove) vagas para membros do Estado de São Paulo serão ocupadas pelos membros 

com direito a voto, nos respectivos setores, do Plenário do CBH-PCJ, mantidos os suplentes. 

SEÇÃO II 

Das vagas no CBH-PCJ 
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Art. 4º  O poder público participará do Plenário do CBH-PCJ tendo 16 (dezesseis) vagas, sendo 1 (um) 

representante titular e 1 (um) representante suplente para cada vaga, com um voto cada vaga, conforme segue: 

I - 8 (oito) vagas para representantes de órgãos ou entidades do governo estadual paulista; e 

II - 8 (oito) vagas para prefeitos dos municípios com território total ou parcialmente situado nas bacias 

hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

Art. 5º  O segmento Usuários de Recursos Hídricos participará do Plenário do CBH-PCJ tendo 8 (oito) vagas, 

sendo 1 (um) representante titular e 1 (um) representante suplente para cada vaga, com um voto cada vaga, 

conforme segue: 

I - 2 (duas) vagas para representantes de entidades associativas do setor de abastecimento urbano e lançamento 

de efluentes, conforme Tipo IC do PCJ FEDERAL;  

II - 2 (duas) vagas para representantes do setor industrial, comercial, de prestação de serviços e de mineração, 

por intermédio de entidades associativas; 

III - 2 (duas) vagas para representantes do setor de irrigação e uso agropecuário, por intermédio de entidades 

associativas; 

IV - 1 (uma) vaga para representante(s) do setor de hidroeletricidade, por intermédio de entidades associativas, 

e; 

V - 1 (uma) vaga para representante(s) dos setores hidroviário, turismo, lazer, pesca e outros usos não 

consuntivos, por intermédio de entidades associativas.  

Art. 6º  O segmento Organizações Civis participará do CBH-PCJ com 9 (nove) vagas, sendo 1 (um) 

representante titular e 1 (um) representante suplente para cada vaga, com um voto cada vaga, conforme segue: 

I - 2 (duas) vagas para representantes de universidades, institutos de ensino superior e entidades de pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico, com interesse na área de recursos hídricos, que atuem ou tenham atuado no 

desenvolvimento de projetos, estudos, pesquisas, ou outras atividades diretamente relacionadas às questões 

ambientais ou específicas de recursos hídricos; 

II - 2 (duas) vagas para representantes de sindicatos de trabalhadores, associações técnicas não governamentais 

e associações comunitárias, que atuem ou tenham atuado no desenvolvimento de projetos, estudos, pesquisas, 

ou outras atividades diretamente relacionadas às questões ambientais ou específicas de recursos hídricos, na 

área de atuação do CBH-PCJ; 

III - 4 (quatro) vagas para representantes de entidades ambientalistas, e; 

IV - 1 (uma) vaga para representantes de consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas da 

área de atuação do CBH-PCJ que não integrem a administração pública conforme disposto na Lei Federal nº 

11.107, de 06/04/2005.  

 

CAPÍTULO II 

Do Processo de Inscrição de Usuários de Recursos Hídricos e Organizações Civis 

 

SEÇÃO I 

Dos Usuários de Recursos Hídricos 

 

Art. 7º  Poderão participar do processo eleitoral do CBH-PCJ e PCJ FEDERAL (porção paulista), como 

representantes dos setores mencionados no inciso I, do art. 2º, e no art. 5º deste Edital, usuários de recursos 

hídricos e entidades associativas representativas de usuários de recursos hídricos sediadas (sede, filial, sucursal 

ou representação) na área de atuação dos Comitês PCJ, no Estado de São Paulo. 

Art. 8º   As entidades associativas e os usuários de recursos hídricos com interesse em participar do processo 

eleitoral que compuseram os Plenários dos Comitês PCJ em algum mandato e estejam incluídos na “Relação 

das Entidades Associativas e Usuários de Recursos Hídricos Não Associados (setor Abastecimento Público) 

Pré-Habilitadas ao Processo Eleitoral 2023” (a ser disponibilizada em http://www.agencia.baciaspcj.org.br) 
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poderão se inscrever no período de 24/10/2022 (segunda-feira) a 29/12/2022 (quinta-feira), protocolando, os 

seguintes documentos: 

I - Requerimento de Inscrição, devidamente preenchido e assinado, conforme modelo a ser disponibilizado no 

site da Agência das Bacias PCJ (http://www.agencia.baciaspcj.org.br); 

II - Cópia da ata da última eleição e posse da diretoria da entidade, devidamente registrada em cartório, 

comprovando data de registro até o dia 29/12/2022. 

§ 1º  O Requerimento de Inscrição mencionado no inciso I deste artigo deverá estar devidamente preenchido 

e assinado pelo representante legal e deverá conter o nome da pessoa indicada no processo eleitoral, a qual terá 

amplos poderes para representar a entidade associativa ou usuário de recursos hídricos não associados a 

entidades associativas (setor de abastecimento urbano e lançamento de efluentes) no processo eleitoral 

(inscrição em chapas, votar, ser votado e outros procedimentos).  

§ 2º  Um mesmo representante poderá representar uma ou mais entidades associativas ou usuários de recursos 

hídricos não associados a entidades associativas (setor abastecimento urbano e lançamento de efluentes) no 

processo eleitoral, desde que esteja devidamente indicado no Requerimento de Inscrição das entidades 

associativas ou usuários de recursos hídricos não associados (setor de abastecimento urbano e lançamento de 

efluentes) em questão. 

§ 3º  A documentação referente à inscrição mencionada neste artigo será protocolada em meio digital através 

do envio de cópias digitalizadas dos respectivos documentos à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, para o 

e-mail se.pcj@comites.baciaspcj.org.br. 

Art. 9º  As entidades associativas e os usuários de recursos hídricos não associados a entidades associativas 

(setor de abastecimento urbano e lançamento de efluentes) não enquadradas nos termos do art. 8º deste Edital, 

ou seja, que nunca participaram dos Plenários dos Comitês PCJ, deverão, para se inscreverem, protocolar os 

seguintes documentos: 

I - Requerimento de inscrição, devidamente preenchido e assinado, conforme modelo a ser disponibilizado no 

site da Agência das Bacias PCJ (http://www.agencia.baciaspcj.org.br); 

II - Cópia da ata da última eleição e posse da diretoria da entidade, devidamente registrada em cartório, 

comprovando data de registro até o dia 29/12/2022;  

III - Cópia da ata de fundação, estatuto ou regimento, ou outro documento legal, devidamente registrado em 

cartório, comprovando data de registro até o dia 29/12/2022. 

§ 1º  O Requerimento de Inscrição mencionado no inciso I deste artigo deverá estar devidamente preenchido 

e assinado pelo representante legal e deverá conter o nome da pessoa indicada no processo eleitoral, a qual terá 

amplos poderes para representar a entidade associativa ou o usuário de recursos hídricos não associado a 

entidades associativas (setor abastecimento urbano e lançamento de efluentes) no processo eleitoral (inscrição 

em chapas, votar, ser votado e outros procedimentos).  

§ 2°  Um mesmo representante poderá representar uma ou mais entidades associativas ou usuários de recursos 

hídricos não associados a entidades associativas (setor abastecimento urbano e lançamento de efluentes) no 

processo eleitoral, desde que esteja devidamente indicado no Requerimento de Inscrição das entidades 

associativas ou usuários de recursos hídricos não associados (setor de abastecimento urbano e lançamento de 

efluentes) em questão. 

§ 3º  A documentação referente à inscrição mencionada neste artigo será protocolada em meio digital através 

do envio de cópias digitalizadas dos respectivos documentos à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, para o 

e-mail se.pcj@comites.baciaspcj.org.br. 

Art. 10.  Compete exclusivamente à Comissão Eleitoral julgar, aprovar ou adequar o enquadramento e habilitar 

cada entidade associativa e usuário de recursos hídricos inscritos no processo eletivo em questão. 

Art. 11.  As chapas para o segmento Usuários de Recursos Hídricos serão divididas em sete tipos, de acordo 

com as atividades realizadas nas bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, devendo ser compostas 

conforme segue: 
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a) Tipo IA - 2 (dois) representantes titulares e respectivos suplentes do setor de abastecimento urbano 

e lançamento de efluentes, com a participação direta de usuários com vazão média diária de 

captação acima de 20 m3/s;  

b) Tipo IB - 1 (um) representante titular e respectivo suplente do setor de abastecimento urbano e 

lançamento de efluentes, para usuários não associados a entidades associativas desse setor; 

c) Tipo IC - 3 (três) representantes titulares e respectivos suplentes do setor de abastecimento urbano 

e lançamento de efluentes, para entidades associativas deste tipo de uso;  

d) Tipo II - 6 (seis) representantes titulares e respectivos suplentes do setor industrial e de mineração, 

por intermédio de entidades associativas, de acordo com as faixas de vazão média diária de 

captação ou lançamento, sendo 2 (duas) vagas para representantes titulares e respectivos suplentes 

com vazões superiores a 1600 m3/h, 2 (duas) vagas para representantes titulares e respectivos 

suplentes com vazões entre 1600 m3/h e 120 m3/h e 2 (duas) vagas para representantes titulares e 

respectivos suplentes com vazões inferiores a 120 m3/h; 

e) Tipo III - 3 (três) representantes titulares e respectivos suplentes do setor de irrigação e uso 

agropecuário, por intermédio de entidades associativas; 

f) Tipo IV - 1 (um) representante titular e respectivo suplente do setor de hidroeletricidade, por 

intermédio de entidades associativas, e;  

g) Tipo V - 1 (um) representante titular e respectivo suplente dos setores hidroviário, turismo, lazer, 

pesca e outros usos não consuntivos, por intermédio de entidades associativas. 

Parágrafo único.  Em cada chapa inscrita deverá constar os membros que participarão somente do Plenário 

do PCJ FEDERAL e quais participarão, simultaneamente, dos Plenários do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, 

nos termos do §1º do art. 2º deste Edital. 

Art. 12.  Consideram-se usuários de recursos hídricos aptos a ocuparem a vaga “TIPO IB”, mencionada no 

inciso I, do art. 2º deste Edital, toda pessoa jurídica que possua outorga de direito de uso de recursos hídricos 

e seja responsável por sistema de abastecimento de água potável ou pelo esgotamento sanitário, com captação 

de água ou lançamento de efluentes diretamente nos corpos d'água das Bacias PCJ, que não sejam associados 

a entidades associativas. 

 

SEÇÃO II 

Das Organizações Civis 

 

Art. 13.  São consideradas organizações civis toda pessoa jurídica que possua comprovação de atuação na 

proteção ou preservação dos recursos hídricos ou do meio ambiente, não enquadradas como representativas 

dos usuários de recursos hídricos e sediadas (sede, filial, sucursal ou representação) na área de atuação dos 

Comitês PCJ, no Estado de São Paulo. 

Art. 14.  As organizações civis com interesse em participar do processo eleitoral que compuseram os Plenários 

dos Comitês PCJ em algum mandato e estejam incluídas na “Relação das Organizações Civis Pré-Habilitadas 

ao Processo Eleitoral 2023” (a ser disponibilizado em http://www.agencia.baciaspcj.org.br) poderão se 

inscrever no período de 24/10/2022 (segunda-feira) a 29/12/2022 (quinta-feira), protocolando os seguintes 

documentos:  

I - Requerimento de Inscrição, devidamente preenchido e assinado pelo representante legal e representante no 

Processo Eleitoral, conforme modelo a ser disponibilizado no site da Agência das Bacias PCJ 

(http://www.agencia.baciaspcj.org.br); 

II - Cópia do ato de nomeação do atual responsável pela entidade ou cópia da ata da última eleição e posse da 

diretoria da entidade, devidamente registrado em cartório, comprovando data de registro até o dia 29/12/2022. 

§ 1°  O Requerimento de Inscrição mencionado no inciso I deste artigo deverá estar devidamente preenchido 

e assinado pelo representante legal e deverá conter o nome da pessoa indicada no processo eleitoral, a qual terá 
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amplos poderes para representar a organização civil no processo eleitoral (inscrição em chapas, votar, ser 

votado e outros procedimentos).  

§ 2°  O representante da organização civil indicado para o Processo Eleitoral, mencionado no § 1º deste artigo, 

poderá representar apenas uma entidade nas Assembleias Geral e Setoriais de apuração e homologação dos 

votos, no dia 24/02/2023.  

§ 3º  A documentação referente à inscrição mencionada neste artigo será protocolada em meio digital através 

do envio de cópias digitalizadas dos respectivos documentos à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, para o 

e-mail se.pcj@comites.baciaspcj.org.br. 

Art. 15.  As organizações civis não enquadradas nos termos do art. 14 deste Edital, ou seja, que nunca 

participaram dos Plenários dos Comitês PCJ deverão, para se inscreverem, apresentar os seguintes 

documentos: 

I - Requerimento de Inscrição, devidamente preenchido e assinado pelo representante legal e representante no 

Processo Eleitoral, conforme modelo a ser disponibilizado no site da Agência das Bacias PCJ 

(http://www.agencia.baciaspcj.org.br); 

II - Cópia da Ata de fundação, estatuto, regimento ou outro documento legal, onde conste, expressamente, a 

natureza de sua atuação na área de recursos hídricos ou de meio ambiente, devidamente registrado em cartório, 

comprovando data de registro até o dia 29/12/2022. 

III - Relatório de desenvolvimento de atividades relacionadas a temas ambientais ou de recursos hídricos, 

desenvolvidas ou realizadas pela entidade, anexando os respectivos comprovantes; 

IV - Cópia do ato de nomeação do atual responsável legal ou cópia da ata da última eleição e posse da diretoria 

da entidade, devidamente registrado em cartório, comprovando data de registro até o dia 29/12/2022. 

§ 1°  O Requerimento de Inscrição mencionado no inciso I deste artigo deverá estar devidamente preenchido 

e assinado pelo representante legal e deverá conter o nome da pessoa indicada no processo eleitoral, a qual terá 

amplos poderes para representar a organização civil no processo eleitoral (inscrição em chapas, votar, ser 

votado e outros procedimentos).  

§ 2°  O representante da organização civil indicado para o Processo Eleitoral, mencionado no parágrafo 

supracitado, poderá representar apenas uma entidade na Assembleia Geral e Setoriais de apuração e 

homologação dos votos, no dia 24/02/2023.  

§ 3º  A documentação referente à inscrição mencionada neste artigo será protocolada em meio digital através 

do envio de cópias digitalizadas dos respectivos documentos à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, para o 

e-mail se.pcj@comites.baciaspcj.org.br. 

Art. 16.  Compete exclusivamente à Comissão Eleitoral julgar, aprovar ou adequar o enquadramento e habilitar 

cada organização civil inscrita no processo eletivo em questão. 

Art. 17.  As chapas do segmento Organizações Civis serão divididas em quatro tipos, de acordo com sua 

atuação específica, devendo ser compostas conforme segue: 

a) Tipo I - 1 (um) representante titular e respectivo suplente do setor de universidades, institutos de 

ensino superior e entidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com interesse na área de 

recursos hídricos, que atuem ou tenham atuado no desenvolvimento de projetos, estudos, 

pesquisas, ou outras atividades diretamente relacionadas às questões ambientais ou específicas de 

recursos hídricos;  

b) Tipo II - 3 (três) representantes titulares e respectivos suplentes do setor de sindicatos de 

trabalhadores, associações técnicas não governamentais e associações comunitárias, que atuem ou 

tenham atuado no desenvolvimento de projetos, estudos, pesquisas, ou outras atividades 

diretamente relacionadas às questões ambientais ou específicas de recursos hídricos, na área de 

atuação do CBH-PCJ; 

c) Tipo III - 4 (quatro) representantes titulares e respectivos suplentes do setor de entidades 

ambientalistas, e; 
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e) Tipo IV - 1 (um) representante titular e respectivo suplente do setor consórcios e associações 

intermunicipais de bacias hidrográficas na área de atuação do CBH-PCJ, não integrantes da 

administração pública conforme disposto na Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005; 

 

SEÇÃO III 

Do processo de inscrição de chapas de Usuários de Recursos Hídricos e Organizações Civis 

 

Art. 18.  A Secretaria Executiva dos Comitês PCJ disponibilizará no site da Agência das Bacias PCJ 

(http://www.agencia.baciaspcj.org.br), os formulários destinados para a inscrição de chapas, denominados 

“Fichas de Inscrição de Chapa”. 

Art. 19.  As chapas deverão ser inscritas no Formulário de Inscrição de Chapas, e o mesmo deverá conter, para 

todas as vagas, o nome de todas as entidades associativas, usuários de recursos hídricos não associado a 

entidades associativas (setor abastecimento urbano e lançamento de efluentes) ou organizações civis, 

juntamente com a assinatura do representante legal ou do representante da entidade no processo eleitoral da 

respectiva entidade, respeitando as composições descritas nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º deste Edital. 

§ 1º  Cada chapa deverá conter, obrigatoriamente, a indicação de candidatos para todas as vagas disponíveis 

para o respectivo segmento e setor, com os respectivos suplentes, sob pena de indeferimento. 

§ 2º  Toda chapa deverá, obrigatoriamente, ser composta apenas por entidades do Estado de São Paulo, do 

respectivo segmento e setor, sob pena de ser indeferida. 

§ 3º  Serão impugnadas as inscrições das chapas que integrem, em sua composição, entidades indeferidas após 

a análise da Comissão Eleitoral, cabendo recurso. 

§ 4º  Não serão aceitas inscrições de chapas incompletas ou compostas por entidades não inscritas no processo 

eleitoral. 

§ 5º  Somente serão aceitas as inscrições das chapas realizadas por meio do formulário de que trata o caput 

deste artigo, devidamente preenchido e assinado por todos os representantes das entidades que as compõem. 

§ 6º  A documentação referente à inscrição mencionada neste artigo poderá ser protocolada em meio digital 

através do envio de cópias digitalizadas dos respectivos documentos à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, 

para o e-mail se.pcj@comites.baciaspcj.org.br. 

 

CAPÍTULO III 

Do Processo de Eleição dos Membros de Usuários de Recursos Hídricos e de Organizações Civis 

 

SEÇÃO I 

Dos Usuários de Recursos Hídricos 

 

Art. 20.  O processo de escolha dos representantes do segmento Usuários de Recursos Hídricos dos Plenários 

do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, para o mandato 2023-2025, dar-se-á mediante o processo de votação em 

chapas, conforme disposto nos incisos X e XI do art. 1º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 

04/10/2022. 

Art. 21.  Serão considerados aptos a votar nas chapas do segmento Usuários Recursos Hídricos, os usuários, 

pessoas físicas ou jurídicas, que possuam outorga ou dispensa de outorga de direito de uso de recursos hídricos, 

vigente, na porção paulista das Bacias PCJ. 

§ 1º  A votação será realizada no dia 27/02/2023, das 9:00 às 17:00 horas, por meio do preenchimento de 

formulário on-line, a ser disponibilizado pela Secretaria Executiva. 

§ 2º  A identificação do usuário apto a votar será realizada, no ato do preenchimento do formulário de votação, 

por meio da inserção de um Código de Verificação de Votação (CVV) gerado e disponibilizado pela Secretaria 

Executiva. 

http://www.agencia.baciaspcj.org.br/
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§ 3º  Aos usuários de recursos hídricos, pessoas físicas ou jurídicas, não será exigido vínculo a qualquer 

entidade associativa para votarem. 

§ 4º  O usuário de recursos hídricos votará em chapa inscrita de acordo com seu respectivo setor. 

§ 5º  Os usuários de recursos hídricos enquadrados como pessoas físicas, para procederem à votação na chapa 

de seu setor, deverão enviar e-mail para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ 

(se.pcj@comites.baciaspcj.org.br), até 23/02/2023, recomendando-se como o título da mensagem “Processo 

Eleitoral 2023 - Comitês PCJ”, anexando os seguintes documentos: 

I – Cópia da outorga ou dispensa de outorga de direito de uso de recursos hídricos, vigente, na porção paulista 

das Bacias PCJ; 

II - Documento de Identidade (RG) ou outro documento oficial com foto, que comprove ser o eleitor, o usuário 

em nome do qual foi emitido um dos documentos relacionados no inciso I, §1º deste artigo; e 

III - Nos casos em que se fizer necessária a votação por meio de representante do usuário de recursos hídricos, 

o representante deverá enviar de procuração em nome do usuário, devidamente assinada, indicando e-mail para 

contato a ser realizado pela Secretaria Executiva, e do Documento de Identidade (RG) ou outro documento 

oficial com foto; 

§ 6º  A SE/PCJ realizará a averiguação dos documentos mencionados no §5º deste artigo e, em caso de 

conformidade, enviará, ao solicitante ou ao e-mail indicado na procuração, mensagem com orientações sobre 

o preenchimento do formulário de votação, o link de acesso ao formulário e o CVV. 

§ 7º  Os usuários de recursos hídricos enquadrados como pessoas jurídicas, para procederem à votação na 

chapa de sua preferência, deverão enviar e-mail para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ 

(se.pcj@comites.baciaspcj.org.br), até 23/02/2023,  recomendando-se como o título da mensagem “Processo 

Eleitoral 2023 - Comitês PCJ”, anexando os seguintes documentos: 

I - Cópia digitalizada da outorga ou dispensa de outorga de direito de uso de recursos hídricos, vigente, na 

porção paulista das Bacias PCJ;  

II - Cópia digitalizada de procuração do responsável legal do usuário, em papel timbrado da entidade, 

devidamente assinada pelo representante legal, indicando o nome completo, o nº do Documento de Identidade 

(RG) e um e-mail para contato relativos ao representante apto a votar no processo eleitoral; e 

III - Documento de Identidade (RG) ou outro documento oficial com foto do representante indicado na 

procuração. 

§ 8º  A SE/PCJ realizará a averiguação dos documentos mencionados no §7º deste artigo e, em caso de 

conformidade, enviará, ao e-mail indicado na procuração, mensagem com orientações sobre o preenchimento 

do formulário de votação, o link de acesso ao formulário e o CVV. 

§ 9º  Será encaminhado juntamente com o material e informações de que tratam os §§ 6º e 8º deste artigo, link 

de acesso a sala virtual criada pela Secretaria Executiva para o esclarecimento de dúvidas sobre o processo de 

votação, cujo atendimento será oferecido das 9:00 às 17:00 horas. 

§ 10  A validação e homologação do voto serão realizadas para os casos em que o Código de Verificação de 

Votação (CVV) preenchido no formulário de votação corresponda com o CVV fornecido pela Secretaria 

Executiva. 

Art. 22.  As entidades associativas que representam usuários de recursos hídricos do Estado de São Paulo não 

terão direito a voto, e participarão do processo eleitoral do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL somente como 

candidatas, mediante a inscrição em chapa, conforme descrito neste Edital. 

Art. 23.  A apuração dos votos e a homologação do resultado da votação será realizada conforme inciso XII 

do art. 1º, desta Deliberação, pela Comissão Eleitoral, com a participação de representantes das chapas 

candidatas, indicados quando da inscrição da respectiva chapa. 

§ 1º  A apuração dos votos e a homologação dos resultados serão realizadas por meio de participação não 

presencial através de plataforma digital. 
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§ 2º  Participarão da apuração apenas os representantes das entidades inscritas em cada chapa indicados por 

meio do Requerimento de Inscrição mencionado no inciso I, do art. 8º deste Edital. 

§ 3º  Após a apuração dos votos, será considerada como vencedora a chapa que obtiver o maior número de 

votos válidos. 

§ 4º  Ocorrendo empate no número de votos válidos entre chapas concorrentes, serão considerados como 

critérios de desempate, pela ordem apresentada, os seguintes: 

a) a chapa que possuir o maior número de entidades distintas participantes de sua composição;  

b) a chapa que obteve o primeiro voto válido apurado, das entidades empatadas. 

Art. 24.  No caso de ausência de inscrição de chapa(s) de qual(is)quer setor(es), os membros das chapas eleitas 

do segmento Usuários de Recursos Hídricos definirão, no dia 27/02/2023, a ocupação da(s) vaga(s) com 

ausência de representação. 

Art. 25.  Ao término da apuração dos votos, escolhidas as chapas que representarão seus respectivos setores 

nos Plenários do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, será lavrada e aprovada pelos membros da Comissão Eleitoral 

e demais participantes do processo de apuração da "Ata de Eleição”. 

§ 1º  Serão anexados à ata mencionada no caput deste artigo os formulários de inscrição das chapas 

concorrentes no processo eleitoral. 

§ 2º  A aprovação da ata será consignada por meio do registro das manifestações dos membros no chat da 

plataforma digital, devendo a versão aprovada ser encaminhada, por e-mail, aos inscritos. 

§ 3º  A proclamação dos eleitos em cada setor será feita conforme previsto nos incisos X e XII do art. 1º da 

Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022.  

Art. 26.  As entidades associativas do Estado de São Paulo que forem eleitas poderão indicar como seus 

representantes nos Comitês PCJ qualquer pessoa física, associada ou não à entidade. 

 

SEÇÃO II 

Das Organizações Civis 

 

Art. 27.  O processo de escolha dos representantes do segmento Organizações Civis dos Plenários do CBH-

PCJ e do PCJ FEDERAL, para o mandato 2023-2025, dar-se-á mediante o processo de votação em chapas, 

conforme disposto nos incisos X e XI do art. 1º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022. 

§ 1º  A votação será realizada no dia 24/02/2023, das 9:00 às 12:00 horas, por meio do preenchimento de 

formulário on-line, a ser disponibilizado pela Secretaria Executiva. 

§ 2º  A identificação do usuário apto a votar será realizada, no ato do preenchimento do formulário de votação, 

por meio da inserção de um Código de Verificação de Votação (CVV) gerado e disponibilizado pela Secretaria 

Executiva. 

Art. 28.  Serão considerados aptos a votar nas chapas do segmento Organizações Civis os representantes legais 

ou os representantes indicados no Requerimento de Inscrição das entidades, mencionados no inciso I, art. 14 

deste Edital, que tiveram suas inscrições deferidas no processo eleitoral em curso, os quais deverão realizar 

seu voto no dia 24/02/2023, das 9:00 às 12:00 horas. 

§ 1º  Os representantes das organizações civis deverão atender os termos do caput deste artigo, sob pena de 

impedimento do ato de votação. 

§ 2º  Os representantes das entidades votarão em chapa inscrita, respeitando o enquadramento de sua entidade 

no respectivo setor. 

§ 3º  Para as entidades do segmento Organizações Civis que tiveram sua inscrição deferida, serão enviados, 

até 16/02/2023, por e-mail, para os representantes no processo eleitoral, mensagem com orientações sobre o 

preenchimento do formulário de votação, links de acesso ao formulário e o CVV. 
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§ 4º  Será encaminhado juntamente com o material e informações de que trata o § 3º deste artigo, link de acesso 

a sala virtual criada pela Secretaria Executiva para o esclarecimento de dúvidas sobre o processo de votação, 

cujo atendimento será oferecido no dia 24/02/2023, das 9:00 às 12:00 horas. 

Art. 29.  A apuração dos votos e homologação dos resultados da votação será realizada conforme inciso X do 

art. 1º, desta Deliberação, pela Comissão Eleitoral, com a participação de representantes das chapas candidatas, 

indicados quando da inscrição da respectiva chapa.  

§ 1º A apuração dos votos e a homologação dos resultados serão realizadas por meio de participação não 

presencial através de plataforma digital. 

§ 2º  Participarão da apuração apenas os representantes das entidades inscritas em cada chapa, indicados por 

meio do Requerimento de Inscrição, mencionado no inciso I, do art. 14 deste Edital. 

§ 3º  Após a apuração dos votos, será considerada como vencedora a chapa que obtiver o maior número de 

votos válidos. 

§ 4º  Ocorrendo empate no número de votos válidos entre chapas concorrentes, serão considerados como 

critérios de desempate, pela ordem apresentada, os seguintes: 

a) a chapa que possuir o maior número de entidades distintas participantes de sua composição;  

b) a chapa que obteve o primeiro voto válido apurado, das entidades empatadas. 

Art. 30.  No caso de ausência de inscrição de chapa(s) de qual(is)quer setor(es), os membros das chapas eleitas 

do segmento Organizações Civis definirão, no dia 24/02/2023, a ocupação da(s) vaga(s) com ausência de 

representação. 

Art. 31.  Ao término da apuração dos votos, escolhidas as chapas que representarão seus respectivos setores 

nos Plenários do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, será lavrada e aprovada pelos membros da Comissão Eleitoral 

e demais participantes do processo de apuração da “Ata de Eleição”. 

§ 1º  Serão anexados à ata mencionada no caput deste artigo os formulários de inscrição das chapas 

concorrentes no processo eleitoral. 

§ 2º  A aprovação da ata será consignada por meio do registro das manifestações dos membros no chat da 

plataforma digital, devendo a versão aprovada ser encaminhada, por e-mail, aos inscritos. 

§ 3º  A proclamação dos eleitos em cada setor será feita conforme previsto nos incisos X e XII do art. 1º 

Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Reunião Plenária de Eleição e Posse 

 

Art. 32.  A Reunião Plenária em que se dará posse aos novos membros e ocorrerá a eleição para os cargos de 

presidentes, vice-presidentes, secretário-executivo do CBH-PCJ e PCJ FEDERAL e secretário-executivo 

adjunto do CBH-PCJ será conduzida conforme disposto no art. 5º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, 

de 04/10/2022. 

 

SEÇÃO I 

Assembleia Setorial dos Órgãos ou Entidades dos Poderes Públicos Estaduais e Federal 

 

Art. 33.  Os representantes formalmente indicados pelos órgãos e entidades do Estado de São Paulo deverão 

escolher, na Assembleia Setorial de que trata o inciso VI, do art. 5º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, 

de 04/10/2022, os membros do poder público estadual paulista para comporem o segmento dos Órgãos de 

Governo nos Plenários do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, para o mandato 2023-2025, com direito a voz e 

voto, sendo: 

I - 8 (oito) membros titulares, com respectivos membros suplentes para o Plenário do CBH-PCJ, e; 

II - 4 (quatro) membros titulares, com respectivos suplentes para o Plenário do PCJ FEDERAL. 
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Parágrafo único.  Os membros eleitos para comporem os Plenários do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, para 

o mandato 2023-2025, conforme disposto no caput deste artigo, serão empossados na Reunião Plenária dos 

Comitês PCJ de que trata o art. 5º, da Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022. 

Art. 34.  Os representantes dos órgãos e entidades dos poderes públicos federal e estadual paulista indicados 

para os Plenários do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL na Assembleia Setorial, deverão indicar os seus 

representantes para ocuparem os cargos das Diretorias do CBH-PCJ, do PCJ FEDERAL e outras instâncias, 

conforme deliberação dos Plenários, nos termos do inciso VI do art. 5º, da Deliberação dos Comitês PCJ nº 

416/22, de 04/10/2022. 

Art. 35.  Durante a Assembleia Setorial dos Órgãos de Governo, os representantes dos poderes públicos federal 

e estaduais paulista e mineiro, deverão: 

I – Escolher, do Segmento Poder Público Estadual do Plenário do CBH-PJ1, 1 (um) membro titular, com 

respectivo suplente, que terá direito a voz e voto no Plenário da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), 

para o mandato 2023-2025; 

II – Escolher, do Segmento Estado do Plenário do CBH-PCJ, os 4 (quatro) membros titulares, com respectivos 

suplentes, que terão direito a voz e voto no Plenário da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), para o 

mandato 2023-2025, e;  

III - Escolher do Segmento Órgãos de Governo do Plenário do PCJ FEDERAL, 1 (um) membro titular, com 

respectivo suplente, que terá direito a voz e voto no Plenário da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), 

para o mandato 2023-2025. 

Parágrafo único.  Constatada a ausência de representação de qualquer um dos poderes públicos federal ou 

estaduais de São Paulo ou Minas Gerais na Assembleia Setorial, os representantes participantes definirão o 

preenchimento das vagas da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL). 

 

SEÇÃO II 

Assembleia Setorial dos Municípios 

 

Art. 36.  O processo de escolha dos municípios que comporão o segmento Municípios nos Plenários do CBH-

PCJ e do PCJ FEDERAL, para o mandato 2023-2025, com direito a voto, ocorrerá na Assembleia Setorial de 

que trata o inciso VI, do art. 5º, da Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022, com a participação 

dos prefeitos ou seus representantes. 

§ 1º  Para participar da Assembleia Setorial, o município deverá estar representado pelo seu prefeito municipal 

ou representante suplente formalmente indicado;  

§ 2º  Ao prefeito municipal, ou ao seu representante, será permitido representar apenas o seu município; 

§ 3º  Somente participarão da Assembleia Setorial dos Municípios 1 (um) representante de cada município, 

sendo o prefeito ou seu representante formalmente indicado, cujo nome conste em lista de presença aferida 

pela Secretaria Executiva dos Comitês PCJ no início da Reunião Plenária dos Comitês PCJ de que trata o art. 

5º, da Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022. 

§ 4º  No caso da impossibilidade de participação de prefeito de município paulista ou de seu representante 

suplente, outra pessoa poderá ser indicada, devendo ser apresentada à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ 

procuração assinada pelo prefeito do respectivo município, previamente ao início da Assembleia. 

§ 5º  O procedimento para a apresentação da procuração de que trata o §4º deste artigo, ou de sua cópia 

digitalizada, será informado no ofício de convocação da Reunião Plenária dos Comitês PCJ de que trata o art. 

5º, da Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022, devendo ser contemplada a possibilidade de 

envio prévio para o e-mail: se.pcj@comites.baciaspcj.org.br. 

Art. 37.  Na Reunião Plenária dos Comitês PCJ de que trata o art. 5º, da Deliberação dos Comitês nº 416/22, 

de 04/10/2022, os prefeitos dos municípios mineiros, ou seus representantes participarão da Assembleia 

Setorial dos Municípios e deverão: 
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I - Indicar 2 (dois) membros titulares, com respectivos membros suplentes, respeitando a composição das 

vagas no CBH-PJ1, que terão direito a voz e voto no Plenário do PCJ FEDERAL, para o mandato 2023-2025, 

e; 

II - Escolher 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente dos indicados no inciso supracitado, que terão 

direito a voz e voto, no Plenário da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), para o mandato 2023-2025. 

Parágrafo único.  Os membros indicados pelo CBH-PJ1 para comporem o Plenário do PCJ FEDERAL serão 

empossados na Reunião Plenária mencionada no caput. 

Art. 38.  Durante a Assembleia Setorial dos Municípios, os prefeitos dos municípios paulistas, ou seus 

representantes formalmente indicados, deverão: 

I - Escolher os 8 (oito) prefeitos dos municípios paulistas que terão direito a voz e voto no CBH-PCJ e no PCJ 

FEDERAL, com respectivos prefeitos suplentes, para o mandato 2023-2025;  

II - Indicar os seus representantes para ocuparem cargos nas Diretorias do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, 

conforme deliberação dos Plenários, nos termos do inciso II, do art. 5º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 

416/22, de 04/10/2022; 

III - Escolher os 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) membros suplentes, que terão direito a voz e voto, no 

Plenário da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), dos Comitês PCJ, para o mandato 2023-2025; 

IV - Indicar 1 (um) prefeito membro do CBH-PCJ, que ocupará a vaga de SUPLENTE do Décimo Primeiro 

Grupo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/SP; 

V - Indicar 1 (um) prefeito membro do CBH-PCJ, que ocupará a vaga de SUPLENTE do Décimo Primeiro 

Grupo do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas – CMC/SP, e; 

VI - Indicar 1 (um) prefeito membro do CBH-PCJ, que ocupará a vaga de SUPLENTE do Décimo Primeiro 

Grupo do Conselho Estadual de Saneamento – CONESAN/SP. 

§ 1º  Os participantes da Assembleia Setorial dos Municípios definirão o processo de escolha dos membros 

relacionados nos incisos I a VI deste artigo; 

§ 2º  Os membros eleitos para comporem os Plenários do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, conforme disposto 

no inciso I deste artigo, serão empossados na Reunião Plenária dos Comitês PCJ de que trata o art. 5º, da 

Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022. 

Art. 39.  Constatada a ausência de representação dos representantes eleitos para os Plenários do CBH-PJ1 ou 

do CBH-PCJ na Assembleia Setorial, os representantes presentes de cada comitê definirão o preenchimento 

das respectivas vagas da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL). 

 

SEÇÃO III 

Assembleias Setorial dos Usuários de Recursos Hídricos 

 

Art. 40.  Os representantes eleitos do segmento Usuários de Recursos Hídricos do CBH-PCJ deverão indicar, 

na Assembleia Setorial, o seu representante para ocupar cargo da Diretoria do CBH-PCJ, conforme deliberação 

prévia dos Plenários prevista no inciso II, do art. 5º, da Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022, 

no que couber. 

Art. 41.  Os representantes eleitos do segmento Usuários de Recursos Hídricos do CBH-PCJ e do PCJ 

FEDERAL deverão indicar, na Assembleia Setorial, seus representantes para fóruns e outras instâncias, 

conforme deliberação prévia dos Plenários prevista nos incisos III a V, do art. 5º, da Deliberação dos Comitês 

PCJ nº 416/22, de 04/10/2022, no que couber. 

Art. 42.  Os representantes do segmento Usuários de Recursos Hídricos do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL  

eleitos para os respectivos Plenários, presentes na Reunião Plenária, participarão da Assembleia Setorial dos 

usuários de recursos hídricos para escolher os 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) membros suplentes, que 

terão direito a voz e voto, no Plenário da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), dos Comitês PCJ, para o 

mandato 2023-2025. 
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Art. 43.   Os representantes dos usuários de recursos hídricos indicados pelo CBH-PJ1 participarão da 

Assembleia Setorial dos usuários de recursos hídricos para indicar 1 (um) membro titular e 1 (um) membro 

suplente, entre os indicados, que terão direito a voz e voto, no Plenário da Câmara Técnica de Planejamento 

(CT-PL), dos Comitês PCJ, para o mandato 2023-2025. 

Art. 44.  Constatada a ausência de representação dos representantes eleitos para os Plenários do CBH-PJ1 ou 

do CBH-PCJ na Assembleia Setorial, os representantes presentes de cada comitê definirão o preenchimento 

das respectivas vagas da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), respeitando a paridade entre os 

segmentos. 

 

SEÇÃO IV 

Assembleias Setorial das Organizações Civis 

 

Art. 45.  Os representantes eleitos do segmento Organizações Civis do CBH-PCJ, na Assembleia Setorial, 

deverão indicar, na Assembleia Setorial, o seu representante para ocupar cargo da Diretoria do CBH-PCJ, 

conforme deliberação prévia dos Plenários prevista no inciso II, do art. 5º, da Deliberação dos Comitês PCJ nº 

416/22, de 04/10/2022, no que couber. 

Art. 46.  Os representantes eleitos do segmento Organizações Civis do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, seus 

representantes para fóruns e outras instâncias, conforme deliberação prévia dos Plenários prevista nos incisos 

III a V, do art. 5º, da Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022, no que couber. 

Art. 47.  Os representantes do segmento Organizações Civis do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL, eleitos para 

os respectivos Plenários, presentes na Reunião Plenária dos Comitês PCJ de que trata o inciso I, do art. 5º, da 

Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022, participarão da Assembleia Setorial das organizações 

civis, para escolher os 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) membros suplentes, que terão direito a voz e 

voto, no Plenário da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), dos Comitês PCJ, para o mandato 2023-2025. 

Art. 48.  Os representantes das organizações civis indicadas pelo CBH-PJ1 participarão da Assembleia Setorial 

das organizações civis para escolher 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente dos indicados, que terão 

direito a voz e voto, no Plenário da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), dos Comitês PCJ, para o 

mandato 2023-2025. 

Art. 49.  Constatada a ausência de representação dos representantes eleitos para os Plenários do CBH-PJ1 ou 

do CBH-PCJ na Assembleia Setorial, os representantes presentes de cada comitê definirão o preenchimento 

das respectivas vagas da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), respeitando a paridade entre os 

segmentos. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 50.  O protocolo dos formulários para inscrição e o envio dos demais documentos mencionados neste 

Anexo deverão ser realizados: 

I - através do envio de cópias digitalizadas à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, para o e-mail 

se.pcj@comites.baciaspcj.org.br; 

II – observando prazos e procedimentos específicos estabelecidos nesta Deliberação. 

Art. 51.  O contato com a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, visando ao esclarecimento de dúvidas, poderá 

ser realizado através do e-mail se.pcj@comites.baciaspcj.org.br ou pelo telefone (19) 3437-2100, opção 2, 

podendo, no que couber, ser viabilizado por meio de videoconferência. 
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relata, dentre outros, uma carteira suplementar de proposta de 
empreendimento em espera;

Considerando as orientações do Manual de Procedimentos 
Operacionais para Investimento - MPO, que prevê um segundo 
período para o exercício de 2022, sem prejuízo para os Toma-
dores e Colegiado;

Considerando ainda a necessidade da utilização/aplicação 
do recurso da CFURH;

Delibera:
Art. 1º Fica aprovado o respectivo encaminhamento do 

empreendimento “Elaboração de Projeto Executivo visando 
Implantação de Reservatório no Bairro Fracalanza” para o 
segundo período, oriundo de carteira suplementar, aprovada 
pela CT-PAI para o pleito FEHIDRO 2022, relativo à Compen-
sação financeira (CFURH), no âmbito da UGRHI 1, no valor de 
R$ 462.045,57 (quatrocentos e sessenta e dois mil, quarenta e 
cinco reais e cinquenta e sete centavos) na forma e sequência 
constante do anexo I da presente deliberação;

Art. 2º Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.

R$ 462.630,97 (quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos 
e trinta reais e noventa e sete centavos) para aplicação em 
investimento no pleito FEHIDRO 2022;

Considerando a hierarquização realizada pelas Câmaras 
Técnicas e referendada pela Câmara Técnica de Planejamento 
e Assuntos Institucionais - CT-PAI, que na reunião do dia 
12/05/2022 e 16/05/2022, priorizou e hierarquizou os empre-
endimentos com base no Plano de Bacias, no enquadramento 
dos PDC’s e Sub PDC’s, no Plano de Ações e Programa de 
Investimentos (PA/PI 2020/2023), nas propostas de prioridades 
pelo Colegiado definidos para a UGRHI 1 no exercício de 2022 e 
nas orientações do Manual de Procedimentos Operacionais para 
Investimento vigente;

Considerando que na Reunião Plenária Ordinária do CBH-
-SM, de 19 de maio de 2022, que ficou registrado em sua 
gravação que a Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos 
Institucionais - CT-PAI fará o encaminhamento a posteriori, via 
ofício, da classificação dos empreendimentos apresentados no 
CBH-SM;

Considerando o ofício da Câmara Técnica de Planejamento 
e Assuntos Institucionais - CT-PAI, de 23 de maio de 2022, onde 

 COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DA SERRA 
DA MANTIQUEIRA

 Deliberação ad referendum CBH-SM nº 03 de 15 de 
junho de 2022.

“Aprova recomendação da Câmara Técnica de Planejamen-
to e Assuntos Institucionais - CT-PAI, relativa à hierarquização 
dos empreendimentos submetidos ao CBH-SM, para execução 
com recursos financeiros do FEHIDRO - Exercício 2022 e seu 
respectivo encaminhamento para o segundo período.”

O COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA SERRA DA 
MANTIQUEIRA - CBH-SM, no uso de suas atribuições legais, 
dispostas em seu Estatuto, e;

Considerando a Deliberação CRH ad referendum nº 236, de 
18 de maio de 2020, que dispõe sobre a realização de reuniões 
não presenciais no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamen-
to de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – SIGRH e dá 
outras providências;

Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº 244, 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, e que destina ao CBH-SM o valor total 
de R$ 1.276.570,63 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, 
quinhentos e setenta reais e sessenta e três centavos);

Considerando a Deliberação ad referendum CBH-SM nº 01, 
de 21 de fevereiro de 2022, onde aprova complementações e 
modificações no anexo I para o pleito FEHIDRO 2022 na Delibe-
ração 01/2012 no âmbito do CBH-SM;

Considerando a Deliberação CBH-SM nº 02, de 18 de abril 
de 2022, onde aprova o Plano de Aplicação de Recursos da 
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos da UGRHI-1, para o 
exercício de 2022, e que apurou a disponibilidade para investi-
mento o valor total de R$ 218.398,94 (duzentos e dezoito mil, 
trezentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos);

Considerando a Deliberação ad referendum CBH-SM nº 01 
de 02 de maio de 2012, que aprovou as diretrizes para pro-
postas de empreendimentos a serem financiados com recursos 
financeiros do FEHIDRO, bem como os critérios de análise e 
hierarquização dos mesmos no âmbito do CBH-SM;

Considerando a hierarquização realizada pelas Câmaras 
Técnicas e referendada pela Câmara Técnica de Planejamento 
e Assuntos Institucionais - CT-PAI, que na reunião do dia 
12/05/2022 e 16/05/2022, priorizou e hierarquizou os empre-
endimentos com base no Plano de Bacias, no enquadramento 
dos PDC’s e Sub PDC’s, no Plano de Ações e Programa de 
Investimentos (PA/PI 2020/2023), nas propostas de prioridades 
pelo Colegiado definidos para a UGRHI 1 no exercício de 2022 e 
nas orientações do Manual de Procedimentos Operacionais para 
Investimento vigente; Considerando que na Reunião Plenária 
Ordinária do CBH-SM, de 19 de maio de 2022, que ficou regis-
trado em sua gravação que a Câmara Técnica de Planejamento 
e Assuntos Institucionais - CT-PAI fará o encaminhamento a 
posteriori, via ofício, da classificação dos empreendimentos 
apresentados no CBH-SM;

Considerando o ofício da Câmara Técnica de Planejamento 
e Assuntos Institucionais - CT-PAI, de 23 de maio de 2022, 
onde relata, dentre outros, à adequação no empreendimento 
“Drenagem Pluvial e Contenção de Margem de Ribeirão no 
Lageado.”, tendo como Tomador a Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio do Pinhal;

Considerando que a Secretaria Executiva comunicou a 
orientação da CT-PAI ao Tomador em questão e aguardou o 
atendimento;

Considerando que em função de algumas dificuldades no 
trâmite das propostas, o que resultou no não atendimento dos 
prazos estabelecidos no primeiro período;

Considerando as orientações do Manual de Procedimentos 
Operacionais para Investimento - MPO, que prevê um segundo 
período para o exercício de 2022, sem prejuízo para os Toma-
dores e Colegiado;

Considerando ainda a somatória da fonte de Recurso 
da CFURH e da Cobrança, onde totalizou um montante de 
R$1.494.969,57 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro 
mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete cen-
tavos), para aplicação em investimento no pleito FEHIDRO 2022;

Delibera:
Art. 1º Fica aprovada a recomendação da Câmara Técnica 

de Planejamento e Assuntos Institucionais - CT-PAI, observadas 
as alterações da Plenária, com vistas à hierarquização dos 
empreendimentos a serem executados com recursos do FEHI-
DRO 2022 e seu respectivo encaminhamento para o segundo 
período, relativo à Compensação financeira (CFURH) e à Cobran-
ça pelo uso de recursos hídricos, no âmbito da UGRHI 1, no valor 
de R$ 1.472.042,73 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois 
mil, quarenta e dois reais e setenta e três centavos) na forma 
e sequência constante do anexo I e do anexo II da presente 
deliberação;

Art. 2º Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.

Despacho do Diretor da Bacia do Turvo Grande, de 4/10/2022
Declaração de Dispensa de Outorga
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 e n. 

1.631, de 30/05/2017, as declarações e as informações constan-
tes do requerimento, apresentado por UMUARAMA CLUBE, CPF/
CNPJ 45.146.735/0001-66 e do parecer técnico contido no Pro-
cesso DAEE n. 9204972, declaramos dispensado(s) de outorga 
o(s) uso(s) e a(s) interferência(s), localizada(s) no município de 
Nhandeara, conforme abaixo:

- Captação Subterrânea - Aquífero Bauru - Coord. 
Geográfica(s) Latitude S (20°41'31.370") - Longitude O 
(50°2'16.890") - Volume Diário: 5,00 m³ - Prazo indeterminado; 
Solicitado pelo Requerimento 20220027143-K06.

Extrato DDO Diretoria de Bacia do Turvo Grande n. 259/2022

 COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS 
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

  Deliberação dos Comitês PCJ nº 413/22, de 04/10/2022, 
que altera a redação do artigo 11 e revoga o parágrafo 11, 
do artigo 7º, do Estatuto do CBH-PCJ. Sidney José da Rosa 
– Presidente do CBH-PJ1. Luciano Santos Tavares de Almeida – 
Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL. (A Deliberação está 
disponível no site www.comitespcj.org.br na íntegra)

Deliberação dos Comitês PCJ nº 414/22, de 04/10/2022, que 
altera a redação do artigo 10 do Regimento do PCJ FEDERAL. 
Sidney José da Rosa – Presidente do CBH-PJ1. Luciano Santos 
Tavares de Almeida – Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL. 
(A Deliberação está disponível no site www.comitespcj.org.br 
na íntegra)

Deliberação dos Comitês PCJ nº 415/22, de 04/10/2022, que 
referenda atos dos Presidentes dos Comitês PCJ. Sidney José da 
Rosa – Presidente do CBH-PJ1. Luciano Santos Tavares de Almei-
da – Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL. (A Deliberação 
está disponível no site www.comitespcj.org.br na íntegra)

Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022, 
que aprova calendário, regras, edital, procedimentos eleitorais 
e constitui Comissão Eleitoral para as eleições dos Comitês 
PCJ (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL) para o mandato 2023-2025, e 
dá outras providências. Sidney José da Rosa – Presidente do 
CBH-PJ1. Luciano Santos Tavares de Almeida – Presidente do 
CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL. (A Deliberação está disponível no 
site www.comitespcj.org.br na íntegra)

Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/22, de 04/10/2022, 
que atualiza o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias Hidro-
gráficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PAP-PCJ para 
o exercício 2021 a 2025, e dá outras providências. Sidney José 
da Rosa – Presidente do CBH-PJ1. Luciano Santos Tavares de 
Almeida – Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL. (A Delibe-
ração está disponível no site www.comitespcj.org.br na íntegra)

Deliberação dos Comitês PCJ nº 418/22, de 04/10/2022, 
que aprova o “Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das 
Bacias PCJ 2022 - ano base 2021” das Bacias Hidrográficas 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Bacias PCJ e dá outras 
providências. Sidney José da Rosa – Presidente do CBH-PJ1. 
Luciano Santos Tavares de Almeida – Presidente do CBH-PCJ e 
do PCJ FEDERAL. (A Deliberação está disponível no site www.
comitespcj.org.br na íntegra)

Deliberação dos Comitês PCJ nº 419/22, de 04/10/2022, 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, e dá outras providências. Sidney José 
da Rosa – Presidente do CBH-PJ1. Luciano Santos Tavares de 
Almeida – Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL. (A Delibe-
ração está disponível no site www.comitespcj.org.br na íntegra)

Deliberação dos Comitês PCJ nº 420/22, de 04/10/2022, que 
define cronograma e regras para seleção de empreendimentos 
de Demanda Priorizada visando à indicação para obtenção de 
financiamento com recursos da Cobrança PCJ Paulista pelo uso 
dos recursos hídricos e da Compensação Financeira pela Utili-
zação dos Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia 
Elétrica (CFURH), referente ao orçamento de 2023 e dá outras 
providências. Sidney José da Rosa – Presidente do CBH-PJ1. 
Luciano Santos Tavares de Almeida – Presidente do CBH-PCJ e 
do PCJ FEDERAL. (A Deliberação está disponível no site www.
comitespcj.org.br na íntegra)

Deliberação dos Comitês PCJ nº 421/22, de 04/10/2022, que 
revoga a Deliberação Conjunta Ad Referendum dos Comitês PCJ 
nº 113/2020, estabelece diretrizes para a realização de reuniões 
presenciais, e dá outras providências. Sidney José da Rosa 
– Presidente do CBH-PJ1. Luciano Santos Tavares de Almeida – 
Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL. (A Deliberação está 
disponível no site www.comitespcj.org.br na íntegra)

ANEXO I – (Deliberação ad referendum CBH-SM nº 03 de 15 de junho de 2022)
Empreendimentos hierarquizados no CBH-SM, pleito FEHIDRO 2022 – RELATIVA A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA CFURH

Classificação PDC SubPDC Empreendimento Tomador Valor FEHIDRO Valor contrapartida Valor total
1º 100,00 8 / 8.2 O Caminho das Águas para a Sustentabilidade: Elaboração 

Participativa do Plano de Educação Ambiental do CBH-SM.
AMASÃOBENTO - Associação dos Mora-
dores e Amigos de São Bento do Sapucaí.

445.574,41 12.000,00 (2%) 457.574,41

2º 98.85 2 / 2.5 Sala de Situação no CBH SM para Monitoramento de Recursos 
Hídricos Agrohidrológicos e Uso do SPI-SUPORTE a Minimiza-
ção de Adversidades Meteorológicas.

FUNDAG - Fundação de Apoio à Pesquisa 
Agrícola.

450.000,00 50.190,24 (10%) 500.190,24

3º 92,16 8 / 8.3 Projeto de Comunicação, Mobilização Social e Educação 
Ambiental na UGRHI 1.

ACASAP - Associação Comercial e Turística 
de Santo Antônio do Pinhal.

150.000,00 _________ 150.000,00

4º 80,81 4 / 4.1 Drenagem Pluvial e Contenção de Margem de Ribeirão no 
Lageado.

Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal. 230.468,32 18.686,61 (7,5%) 249.154,93

Valor FEHIDRO  R$ 1. 276.042,73

ANEXO II – (Deliberação ad referendum CBH-SM nº 03 de 15 de junho de 2022)
Empreendimento hierarquizado no CBH-SM, pleito FEHIDRO 2022 – RELATIVA A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA COBRANÇA 

PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS

Classificação PDC SubPDC Empreendimento Tomador Valor FEHIDRO Valor contrapartida Valor total
5º 79,63 4 / 4.2 Diagnóstico, estudos e projetos de recuperação e proteção 

do manancial superficial de abastecimento do município de 
São Bento do Sapucaí/SP. (PSA Hídrico)

AMASÃOBENTO - Associação dos Mora-
dores e Amigos de São Bento do Sapucaí.

196.000,00 4.000,00 (2%) 200.000,00

Valor FEHIDRO  R$ 196.000,00

COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DA SERRA DA MAN-
TIQUEIRA

_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_________________
Rua Brigadeiro Jordão, 553 - Abernéssia - Campos do 
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COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DA SERRA DA MAN-
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 Deliberação ad referendum CBH-SM nº 04 de 17 de 
agosto de 2022.

“Aprova o respectivo encaminhamento do empreendimento 
“Elaboração de Projeto Executivo visando Implantação de 
Reservatório no Bairro Fracalanza” para o segundo período, 
oriundo de carteira suplementar, aprovada pela CT-PAI para o 
pleito FEHIDRO 2022.”

O COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA SERRA DA 
MANTIQUEIRA - CBH-SM, no uso de suas atribuições legais, 
dispostas em seu Estatuto, e;

Considerando a Deliberação CRH ad referendum nº 236, de 
18 de maio de 2020, que dispõe sobre a realização de reuniões 
não presenciais no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamen-
to de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – SIGRH e dá 
outras providências;

Considerando a Deliberação ad referendum CBH-SM nº 01, 
de 21 de fevereiro de 2022, onde aprova complementações e 
modificações no anexo I para o pleito FEHIDRO 2022 na Delibe-
ração 01/2012 no âmbito do CBH-SM;

Considerando o Oficio Circular SECOFEHIDRO nº 106, de 
05 de agosto de 2022, que disponibiliza saldo remanescente da 
CFURH aos Colegiados, e destina ao CBH-SM o valor total de 

ANEXO I – (Deliberação ad referendum CBH-SM nº 04 de 17 de agosto de 2022)
Empreendimento hierarquizado no CBH-SM, pleito FEHIDRO 2022 – RELATIVA A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA CFURH

Classificação PDC SubPDC Empreendimento Tomador Valor FEHIDRO Valor contrapartida Valor total
6º 69,52 7 / 7.1 Elaboração de Projeto Executivo visando Implantação de 

Reservatório no Bairro Fracalanza.
Prefeitura de Campos do Jordão. R$ 462.045,57 R$ 57.106,72 R$ 519.152,29

Valor FEHIDRO  R$ 462.045,57

COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DA SERRA DA MAN-
TIQUEIRA

_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_________________
Rua Brigadeiro Jordão, 553 - Abernéssia - Campos do 
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COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DA SERRA DA MAN-
TIQUEIRA

_____________________________________________
_____________________________________________
____________
_____________________________________________
_____________________________________________
_________________
Rua Brigadeiro Jordão, 553 - Abernéssia - Campos do 
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 Deliberação CBH-SM nº 05 de 29 de setembro 2022.
“Aprova o Relatório de Situação 2022, ano base 2021.”
O Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira 

- CBH-SM, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando:
- que as Câmaras Técnicas do Comitê das Bacias Hidrográ-

ficas da Serra da Mantiqueira – CBH-SM, sob a coordenação 
da Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais 
- CT-PAI, analisou o material recebido da CRHi, que orienta a 
confecção do Relatório de Situação de Recursos Hídricos 2022, 
ano base 2021;

- a Deliberação CRH ad referendum nº 236, de 18 de maio 
de 2020, que dispõe sobre a realização de reuniões não pre-
senciais no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – SIGRH e dá outras 
providências;

- que o Grupo de Trabalho criado e composto pelos mem-
bros das Câmaras Técnicas deste Colegiado, confeccionou o 
Relatório de Situação 2022, ano base 2021, através de reuniões 
pontuais;

- que em 06/09/2022 (terça-feira), 13/09/2022 (terça-feira), 
20/09/2022 (terça-feira) e 27/09/2022 (terça-feira), a CT-PAI, 
contribuiu para o aperfeiçoamento, analisou e finalizou a 
proposta do Relatório de Situação 2022, ano base 2021 para 
a UGRHI-1;

- ainda o oficio do Coordenador da Câmara Técnica de 
Planejamento e Assuntos Institucionais (CT-PAI) nº 04/2022, 
encaminhado à Secretaria Executiva do CBH-SM, de 29 de 
setembro de 2022;

Delibera:
Art 1º: Fica aprovado o Relatório de Situação 2022 - ano 

base 2021 - anexo, proposto pela CT-PAI.
Art 2°: Esta deliberação entrará em vigor a partir desta data.
 Deliberação CBH-SM nº 06 de 29 de setembro de 

2022.
“Aprova o Plano de Comunicação do Comitê das Bacias 

Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), para o exer-
cício de 2022-2023, em atendimento ao Programa Nacional 
de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (PRO-
COMITÊS).”

O COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA SERRA DA 
MANTIQUEIRA - CBH-SM, no uso de suas atribuições legais, 
dispostas em seu Estatuto, e;

Considerando os termos da Resolução nº 1.190, de 03 de 
outubro de 2016, da Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA), que aprovou o regulamento do Programa Nacio-
nal de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
(PROCOMITÊS), ao qual os comitês de bacias hidrográficas do 
Estado de São Paulo aderiram, através de Termo de Manifesta-
ção de Interesse e Adesão;

Considerando que o objetivo do PROCOMITÊS é proporcio-
nar condições para a melhoria da capacidade operacional dos 
comitês de bacias hidrográficas;

Considerando o Decreto nº 63.110, do Poder Executivo 
Estadual, de 26 de dezembro de 2017, o qual formaliza a adesão 
do Estado de São Paulo ao PROCOMITÊS;

Considerando a Deliberação do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (CRH), ad referendum 
nº 226, de 31 de outubro de 2019, que aprovou o quadro de 
indicadores e metas do PROCOMITÊS, para o estado;

Considerando que foi definida como meta, no âmbito do 
Componente III – “Comunicação para promover o reconheci-
mento dos colegiados pela sociedade”, a elaboração de um 
Plano de Comunicação para o comitê, de acordo com suas 
necessidades e peculiaridades;

Considerando que o Plano de Comunicação do Comitê das 
Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), é de 
relevante importância na divulgação das ações deste Colegiado, 
junto à Comunidade Serrana, com a finalidade de aprimorar e/
ou propor ferramentas de comunicação para se alcançar sintonia 
alinhada às expectativas institucionais do sistema;

Considerando ainda que o Plano de Comunicação do 
Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira 
(CBH-SM), foi elaborado seguindo as instruções para esse fim, 
conforme orientações recebidas da Coordenadoria de Recursos 
Hídricos – CRHi;

Delibera:
Art. 1º Fica aprovado o Plano de Comunicação do Comitê 

das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), 
para o exercício de 2022-2023, em atendimento ao Programa 
Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
(PROCOMITÊS), constante do Anexo desta deliberação.

Art. 2º Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.

COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DA SERRA DA MAN-
TIQUEIRA
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 Deliberação CBH-SM nº 07 de 29 de setembro de 
2022.

“Aprova o Plano de Capacitação do Comitê das Bacias 
Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), para o exer-
cício de 2022-2023, em atendimento ao Programa Nacional 
de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (PRO-
COMITÊS).”

O COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA SERRA DA 
MANTIQUEIRA - CBH-SM, no uso de suas atribuições legais, 
dispostas em seu Estatuto, e;

Considerando os termos da Resolução nº 1.190, de 03 de 
outubro de 2016, da Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA), que aprovou o regulamento do Programa Nacio-
nal de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
(PROCOMITÊS), ao qual os comitês de bacias hidrográficas do 
Estado de São Paulo aderiram, através de Termo de Manifesta-
ção de Interesse e Adesão;

Considerando que o objetivo do PROCOMITÊS é proporcio-
nar condições para a melhoria da capacidade operacional dos 
comitês de bacias hidrográficas;

Considerando o Decreto nº 63.110, do Poder Executivo 
Estadual, de 26 de dezembro de 2017, o qual formaliza a adesão 
do Estado de São Paulo ao PROCOMITÊS;

Considerando a Deliberação do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (CRH), ad referendum 
nº 226, de 31 de outubro de 2019, que aprovou o quadro de 
indicadores e metas do PROCOMITÊS, para o estado;

Considerando que foi definida como meta, no âmbito do 
Componente II – “Capacitação para o aperfeiçoamento da 
representação institucional nos colegiados”, a elaboração de 
um Plano de Capacitação para o comitê, de acordo com suas 
necessidades e peculiaridades;

Considerando a Deliberação CRH nº 248, de 18 de fevereiro 
de 2021, que aprovou revisão da metodologia de distribuição 
dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(FEHIDRO) de investimento entre as Unidades de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos (UGRHIs), estabelecendo metas, a partir 
de 2022, para a capacitação de membros dos CBHs (Indicador 
2 – Capacitação);

Considerando que o Plano de Capacitação do Comitê das 
Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), é de 
relevante importância para identificação dos anseios e da mis-
são deste Colegiado, com a finalidade de aprimorar o conheci-
mento dos membros integrantes, bem como ao público externo, 
de forma continuada, referente as demandas do CBH-SM e do 
Uso dos Recursos Hidricos;

Considerando a necessidade de estabelecer ferramentas de 
capacitação que contribuem para o aperfeiçoamento e, por con-
sequência, um melhor desempenho dos membros do Colegiado, 
no exercício de suas funções, fortalecendo a gestão do CBH-SM;

Considerando ainda que o Plano de Capacitação do Comitê 
das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), foi 
elaborado seguindo as instruções para esse fim, conforme orien-
tações recebidas da Coordenadoria de Recursos Hídricos – CRHi;

Delibera:
Art. 1º Fica aprovado o Plano de Capacitação do Comitê das 

Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), para o 
exercício de 2022-2023, em atendimento ao Programa Nacional 
de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (PROCO-
MITÊS), constante do Anexo desta deliberação.

Art. 2º Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.
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FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS
EDITAL Nº 43, DE 6 DE OUTUBRO DE 2022

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2023/1

A FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS faz saber, através do presente Edital, em
conformidade com a Lei 9.394/96, a Portaria Ministerial 1.120/99 e o Art. 32 do Regimento
Interno, que estarão abertas, no período de 10 de outubro a 08 de novembro de 2022, as
inscrições para o Processo Seletivo Unificado 2023/1, que acontecerá no dia 09 de
novembro de 2023, com as seguintes normas de seleção: Vestibular unificado e agendado,
nota do Enem, Reclassificação, Portadores de Diplomas e Transferência, para os cursos de
Direito-Bacharelado, Administração - Bacharelado, Filosofia - Licenciatura, Pedagogia -
Licenciatura e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Teologia - Bacharelado. A
abertura de novas turmas do primeiro período para o primeiro semestre de 2023 está
condicionada a um número mínimo de 30 candidatos matriculados.

As demais informações encontram-se no Mural de Avisos da Faculdade Católica
de Anápolis e/ou web site:www.catolicadeanapolis.edu.br

FÁBIO APARECIDO BARBOSA
Diretor Geral

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS
CNPJ 59.952.820/0001-26

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS

Pelo presente Edital, faço saber que no dia 10 (dez) de novembro de 2022, em
primeira convocação, das 09h às 10h, de forma virtual, pelo link de acesso
https://www.sonlive.com.br/assembleiasvirtuais/eleicoes-fenassec-2022/, conforme Art. 48-
A do CCB, incluído pela Lei nº14.382/2022, será realizada eleição para composição da
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados da Fenassec junto a Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio e respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de 05 (cinco)
dias para o registro de chapas, nos termos do artigo 60 do Estatuto da Entidade. O
requerimento, acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro, será
dirigido a presidente da Federação, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos
componentes da Chapa. A Secretaria da Entidade situada no SCS, Quadra 1, Edifício Ceará,
Sala 407, Brasília-DF, funcionará, no período destinado ao registro de chapa, no horário das
09h às 17h, onde se encontrará, à disposição dos interessados, pessoa habilitada para
atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento
de documentação e fornecimento do correspondente recibo. Não havendo quórum em
primeira Convocação, a eleição será realizada das 12h às 13h e das 14h às 15h, do mesmo
dia, em segunda e terceira convocação, pelo mesmo aplicativo, respectivamente.

Brasília-DF, 10 de outubro de 2022.
MARIA BERNADETE LIRA LIEUTHIER

Presidente da Federação

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS
PIRACICABA, CAPIVAÍ E JUNDIAÍ

CNPJ 11.513.961/0001-16

CO M U N I C A D O

Comunicamos que está disponível no site www.comitespcj.org.br a íntegra da
Deliberação dos Comitês PCJ nº 416/22, de 04/10/2022, que Aprova calendário, regras,
edital, procedimentos eleitorais e constitui Comissão Eleitoral para as eleições dos Comitês
PCJ (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL) para o mandato 2023-2025, e dá outras providências.

Piracicaba, 7 de outubro de 2022.
SIDNEY JOSÉ DA ROSA.
Presidente do CBH-PJ1

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

DAMIÃO APARECIDO DO COUTO
Secretário-executivo do CBH-PJ1

ANDRÉ LUIZ SANCHEZ NAVARRO
Secretário-executivo do BBH-PCJ e do PCJ Federal

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

N° Processo: FUNTEF 38011/2022. Objeto: Insumos agrícolas. Total de itens: 05.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXI da Lei 8.666/93. Ratificação em 10/12/2021.
Patrícia Mokrzycki. Diretora Administrativa. Homologação em 15/19/2022. Jorge Luiz de Sá
Riech. Diretor Superintendente. Valor: R$60.930,00. Empresa: PAMPEANA INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ: 03.002.952/0001-32.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

N° Processo: FUNTEF 31953/2021. Objeto: Conjunto Notebook. Total de itens: 01.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXI da Lei 8.666/93. Ratificação em 10/12/2021.
Patrícia Mokrzycki. Diretora Administrativa. Homologação em 02/08/2022. Jorge Luiz de Sá
Riech. Diretor Superintendente. Valor: R$ 31.920,00. Empresa: DEXCEL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI - CNPJ: 13.066.932/0001-89.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022- CHAPECÓ/SC

Empresa vencedora: Lote 1: R$49.478,40 - Objeto: Aquisição de cestas básicas
para atender programa Famílias Fortes - Deserto.

JOÃO CARLOS DE ALMEIDA JÚNIOR
Pregoeiro

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
DA UFRRJ

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022

A Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ declara o
resultado da licitação tomada de preços 003/2022, que tem por objeto a execução de obra
para construção de uma nova agroindústria no Horto do Município de Mangaratiba - RJ,
como HOMOLOGADA. Empresa vencedora: KAIRÓS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA,
CNPJ sob o n° 41.062.253/0001-77, com o preço final de R$ 424.730,76.

GABRIELLA DA SILVA GOMES
Comissão Especial de Licitação

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO - EXÉRCITO BRASILEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº Espécie: Termo Aditivo nº 01/2022-SIGMA DELTA/RDS/FAPEB - Contrato nº
001/2022/SIGMA DELTA/FAPEB/RDS. Partes: Contratante - FAPEB; Contrata: SIGMA DELTA
TECNOLOGIA. Data da assinatura 11/08/2022. Objeto: Alterar CLÁUSULA QUARTA - DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. O presente termo Aditivo entrará em vigor em
24/08/2022

FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Contrato: 062/2016. Projeto: "Prestação de serviços médicos veterinários à comunidade de
santa maria e região e treinamento acadêmico na rotin...". OBJETO: Mat de uso e
consumo. FORN: CAO MÉDICA COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO. VALOR: R$ 8.392,00.
Lei 8.666/93, artigo 25.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATO: 067/2016. PROJETO: "DIVULGAÇÃO científica, cultural, técnica e tecnológica da
editora, livraria e grife UFSM.". OBJETO: Serv. Terceiros pessoa jurídica. FORNECEDOR:
LAUB JORNALISMO E ARQUITETURA LTDA. VALOR: R$ 2.000,00. OBJETO: Serv. Terceiros
pessoa jurídica. FORNECEDOR: LIAME ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CULTURA. VALOR: R$
2.000,00. OBJETO: Serv. Terceiros pessoa jurídica. FORNECEDOR: MATHIAS TOW N S E N D.
VALOR: R$ 1.000,00. OBJETO: Serv. Terceiros pessoa jurídica. FORNECEDOR: NEI TEJERA
LISBOA ME. VALOR: R$ 2.000,00. Lei 8.666/93, artigo 25.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Contrato: 124/2018. Projeto: "Desenvolvimento de inovações tecnológicas em sistemas de
informações e ações articuladas de difusão do sistema c...". OBJETO: Serv. terceiros pessoa
jurídica. FORNECEDOR: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA. VALOR: R$ 666,35. Lei
8.666/93, artigo 25.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - FACTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 25/2022 - UASG 462939

Número do Processo: 0001-06/2022. Objeto: Constitui objeto deste Termo,
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo, arduíno, kit
de robótica, materiais de informática e serviço de auditoria, a fim de dar subsídios quanto
à estrutura e desenvolvimento das atividades a serem solicitados pelas entidades/institutos
apoiados pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia ( Fa c t o ) ,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total
de Itens Licitados: 18. Edital: 11/10/2022 a partir de 08h00. Endereço:
www.facto.org.br/editais/. Entrega das Propostas: a partir de 11/10/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/10/2022 às 9h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais:

RENATO TANNURE ROTTA DE ALMEIDA
Diretor Presidente FACTO

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AVISO DE LICITAÇÃO SELEÇÃO PÚBLICA Nº 92/2022

OBJETO: Aquisição de monitor multiparamétrico portátil., Data e horário para
envio das propostas: 26 de outubro de 2022 às 08:30h e a Disputa de Preços: 26 de
outubro de 2022 às 09:00h. ATENÇÃO: Esta Seleção Pública será lançada no Portal
Licitações-e do Banco do Brasil no site: www.licitacoes-e.com.br como SELEÇÃO PÚBLICA.

São Carlos, 10 de outubro de 2022
MAÍRA MANOELA HERNANDES DE LIMA

Pregoeira.

FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

Encontra-se aberto na Fundação Beneficente de Pedreira - FUNBEPE o Pregão
Eletrônico 15/2022, que trata do registro de preços para fornecimento parcelado de
materiais hospitalares correlatos, para reposição do estoque do almoxarifado da Farmácia
desta Fundação - Grupo 1. O processamento do pregão se dará através do sistema BEC -

Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo, disponível no endereço
www.bec.sp.gov.br. O edital poderá ser obtido no portal BEC ou no site desta Fundação:
www.funbepe.org.br.

Nº da Oferta de Compra: 851901801002022OC00012.
Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 11/10/2022.
Data e hora da abertura da sessão pública: 25/10/2022 - às 09:00

SANDRA APARECIDA CHIARINI DE UGO
Superintendente da FUNBEPE

SERGIO APARECIDO DE SANTI
Presidente da FUNBEPE

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS
EXTRATO DE CONTRATO

REFERENTE A SPF 0819/2022 CONTRATADA: ALLTEC INDÚSTRIA DE COMPONENTES EM
MATERIAIS COMPOSTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. OBJETO: Componentes em
material compósito denominado Escudo Térmico e Complemento de Escudo Térmico.
VALOR TOTAL: R$ 157.909,84. VIGÊNCIA: 149 dias, contados da assinatura do contrato.
ASSINATURAS: 06/10/2022. CONTRATANTE: Josiel Urbaninho de Arruda. CONTRATADA: José
Lafaiete da Mota. Convênio: SCV/VLM-1.

FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E
TECNOLÓGICOS FINATEC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SELEÇÃO PÚBLICA Nº 53/2022

A FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS torna
público aos interessados a realização de pregão eletrônico, na modalidade Seleção Pública,
por meio de sistema eletrônico, que tem como objeto a Contratação de serviços técnicos
especializados na área de Aerolevantamento, e Aerofotogrametria, para a execução de
serviços de levantamentos planialtimétricos com utilização da tecnologia "Laser Scanner"


