
DELIBERAÇÃO CBH-PCJ No  125/2002, de 10/09/2002

Aprova Modificações das Metas de Curto Prazo do Plano de
Bacias 2000/2003, do CBH-PCJ.

O Plenário do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ), no
uso de suas atribuições legais, em sua 18ª Reunião Ordinária:

Considerando que o Plano de Bacias Hidrográficas do CBH-PCJ 2000/2003, no detalhamento das metas
de curto prazo, estabeleceu o Subprograma “Sistemas de Esgotos Urbanos”, definindo estrategicamente, em uma
1.ª Etapa, alguns municípios, dentre os 58 da área do Comitê, prioritários para investimentos em obras, estudos e
projetos nas áreas de coleta, afastamento e tratamento de esgotos urbanos, visando à recuperação das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí;

Considerando que, no ano de 2001, por meio da Deliberação CBH-PCJ n.º 114/2001, de 29/11/2001, o
Plenário do CBH-PCJ, após amplo processo de consulta aos membros do Comitê, definiu os subprogramas
“Sistemas de Transporte, Tratamento e Disposição de Esgotos Urbanos (B.1.1.1 e B.2.2.1)”, do Plano de Bacias
2000/2003, como prioritários (maior pontuação recebida) para indicação a financiamento do FEHIDRO.

Considerando que, na Deliberação acima referida, ficou estabelecido que somente poderiam ser
indicados ao FEHIDRO empreendimentos com ações previstas nas metas de curto prazo do Plano de Bacias
2000/2003, que estivessem contempladas nos subprogramas priorizados (15 no total) dentre os 47 subprogramas
previstos no Plano de Bacias;

Considerando que, somente a partir de 2002 houve a adoção das ações previstas nas metas de curto
prazo do Plano de Bacias 2000/2003, como critério limitante para distribuição de recursos do FEHIDRO,
propiciando que fossem indicados financiamentos ao FEHIDRO, nos anos anteriores, para projetos e obras de
Sistemas de Tratamento de Esgoto, em municípios, cujas obras não estavam priorizadas no Plano de Bacias do
CBH-PCJ  2000/2003;

Considerando importante que o Plano de Bacias do CBH-PCJ 2000/2003, nos subprogramas
relacionados com Sistemas de Tratamento de Esgoto, tenha o conteúdo das ações de curto prazo alterado, no
sentido de contemplar ações extras, tendo em vista: a garantia de condições para a implantação, no próximo
Plano de Bacias (período 2004/2007), de obras de Sistemas de Transporte e Tratamento de Esgoto para os
municípios não priorizados na Etapa de 2000/2003, mas que deverão estar contemplados na próxima Etapa de
obras; a existência de municípios que se adiantaram e executaram seus Planos Diretores de obras e projetos
básicos e executivos de Estações de Tratamento de Esgoto, com recursos próprios, mesmo sem estarem
priorizados nas metas de curto prazo do Plano de Bacias 2000/2003; a existência de municípios que, como no
caso anterior, já iniciaram suas obras de sistemas de transporte e tratamento de esgotos urbanos e necessitam de
recursos para a conclusão.

Considerando que, durante as discussões ocorridas na 17.ª Reunião Ordinária do CBH-PCJ, em
Campinas, em 28/03/2002, foram questionados os termos da descrição (ações previstas) do Subprograma
“Redução e Controle de Perdas” – B.3.1.4., considerados desatualizados em seus aspectos tecnológicos e, tendo
por base as discussões da 49.ª Reunião Ordinária do GT-PL;

Delibera:

Artigo 1.º - Fica aprovada a inclusão, no Subprograma B.1.1.1 – Estudos e Projetos para Sistemas de
Transporte e Tratamento de Esgotos Urbanos, do Plano de Bacias 2000/2003, do CBH-PCJ, dos seguintes itens:

a) Local: todos os municípios da UGRHI-05;
b) Descrição: Elaboração de Estudos de Alternativas e Planos Diretores de Esgotos Urbanos;
c) Meta: Recuperação da Qualidade das Águas com Elevação do Índice de Tratamento de Esgotos;



d) Valor Proposto: R$3.000.000,00

Artigo 2.º - Fica aprovada a inclusão, no Subprograma B.2.2.1 – Obras de Conservação e Recuperação
da Qualidade das Águas, com Transporte, Tratamento e Disposição de Esgotos Urbanos, do Plano de Bacias
2000/2003, do CBH-PCJ, dos seguintes itens:

a) Local 1: demais municípios da área do CBH-PCJ que possuam projetos básicos ou executivos
elaborados até 2001, com respectivo licenciamento junto a  SMA, CETESB, DEPRN e DAEE.
b) Local 2: demais municípios da área do CBH-PCJ que, a partir de janeiro de 2002, com recursos
próprios, elaborem projetos básicos ou executivos e obtenham as respectivas licenças junto a  SMA,
CETESB, DEPRN e DAEE,.
c) Descrição e Meta: sem alteração;
e) Valor Proposto: R$23.300.000,00

Artigo 3o – Fica aprovada a alteração, no Subprograma B.3.1.4 – Redução e Controle de Perdas, do
Plano de Bacias 2000/2003, do CBH-PCJ, dos seguintes itens: :

a) Descrição: Elaboração de Planos de Redução e Controle de Perdas, em redes públicas de
distribuição de água, e implantação de ações que estejam contempladas nos Planos de Redução e
Controle de Perdas existentes ou que venham a ser elaborados, durante a vigência deste Plano de
Bacias 2000/ 2003;
b) Meta: sem alteração;
c) Valor Proposto: sem alteração.

Artigo 4º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-PCJ.
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