
 

 

                                   
Deliberação CBH-SJD nº 189/17 de 18/12/2017 

 

Aprova o Programa de investimentos  do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados”,   para 
o quadriênio 2016 a 2019, e dá outras providencias. 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados no uso de suas atribuições legais e, 
 

Considerando a necessidade de estabelecer critérios complementares em relação aos Planos de Bacias Hidrográficas, adaptados à Deliberação 
CRH n° 146 de 2012 e à reformulação dos Programas de Duração Continuada – PDC; 

Considerando a Deliberação CRH n° 159 de 2014 que Altera as Deliberações CRH n° 146 de 2012 e CRH n° 147 de 2012,  revoga a Deliberação 
CRH 141 de 2012 e dá outras providências; 

Considerando a Deliberação  CRH n° 167 de 2015 que dispões sobre a aplicação dos recursos do FEHIDRO, referente ao ano de 2015, 
estabelece os percentuais para distribuição, entre os colegiados do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e altera a 
metodologia para os anos subseqüentes; 

Considerando a Deliberação CRH n° 177 de 2015 que altera as Deliberações CRH n° 146 de 2012 e CRH n° 159 de 2014 e dá outras 
providências; 

Considerando o disposto na Deliberação COFEHIDRO nº 171, de 05 de dezembro de 2016, que dispôs sobre indicações ao FEHIDRO no período 
de 2017 a 2019 utilizando as estimativas de receita do Plano Plurianual, alterada pela Deliberação COFEHIDRO nº 179, de 09 de março de 2017; 

Considerando a Deliberação CRH “AD REFERENDUM” N° 188, de 09 de novembro de 2016, que estabelece o formato e o cronograma de 
entrega dos Planos de Bacias Hidrográficas – PBH e dá providências suplementares relativas à apuração dos indicadores de distribuição dos 
recursos financeiros do FEHIDRO; 

Considerando o disposto na Deliberação CRH nº 190, de 14 de dezembro de 2016, que aprova a revisão dos Programas de Duração Continuada 
– PDC para fins de aplicação dos instrumentos previstos na política estadual de recursos hídricos; 

Considerando, visando ao atendimento da Deliberação COFEHIDRO nº 176, de 09 de março de 2017, que dispõe sobre o Plano de Aplicação do 
Exercício de 2017 e dá outras providências; 

Considerando a que em reunião conjunta entre a Câmaras Técnicas e Grupos Técnicos do CBH-SJD para acompanhamento da execução do 
Plano de Bacia da UGRHI 18 realizada em Jales, em 17 de novembro e 13 de dezembro de 2017 , com vistas a atualizar o Programa de 
Investimentos do Plano da Bacia Hidrográfica da UGRHI 18; 

Considerando a necessidade de atualização do Programa de Investimentos do CBH-SJD aprovado pelo Plano de Bacia e a necessidade de 
detalhar os investimentos a serem realizados pelo CBH-SJD entre 2016 a 2019, e em particular, de orientar os proponentes de empreendimentos 
para financiamento com recursos do FEHIDRO em 2018 e 2019, cujo cronograma de distribuição se encontra em curso; 

 



 

Delibera: 
 

Artigo 1º - Fica aprovado o programa de investimento 2016, 2017, 2018 e 2019 do “Plano de Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados”, 
disposto no Anexo I desta Deliberação. 

 

Artigo 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-SJD. 



 

 
 

Anexo I 
 

Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI 18 

PDC 
sub-
PDC 

Ação 
Descrição da 

Ação 
Meta da Ação 

Prioridade 
de 

execução 

Executor da 
Ação 

Recursos financeiros 

Prazo de 
execução  

Área de 
abrangência 

Valor (R$) Valor 
Total 
(R$) 

Fonte(s) 

2016 2017 2018 2019 

PDC 
1 - 

BRH 

1.2 

Conservação 
do Solo e 
combate à 

erosão rural 

Elaboração de 
Plano Diretor 

de 
Conservação 

do Solo e 
combate à 

erosão rural 

 
Atingir 100% 

dos municípios 
da UGRHI - 18 
com os planos 
de controle de 
erosão rural 

até 2019  

ALTA Prefeituras   303.231,40     303.231,40 
Compensação 

financeira 
2016 UGRHI 

1.2 

Combate às 
perdas físicas 
no sistema de 
abastecimento 

público 

Elaboração do 
Plano Diretor 

de Combate às 
perdas físicas  
no sistema de 
abastecimento 

público 

 Plano 
Municipal 

ALTA Prefeituras 150.022,32       150.022,32 
Compensação 

financeira 
2017 UGRHI 

1.2 

Elaborar o 
Plano de 
Educação 
Ambiental, 

como foco nos 
recursos 
hídricos e 

mobilização 
social  

Estruturar as 
atividades de 

educação 
ambiental, 

como foco em 
recursos 
hídricos e 

mobilização 
social, até 

2018 

Plano para a 
UGRHI 18 

ALTA 

ONG, 
Empresa de 
consultoria, 

Universidades, 
Prefeituras, 
Sindicatos 

    250.000,00   250.000,00 
Compensação 

financeira 
2019 UGRHI 



 

1.2 

Estudos de 
novos aterros 
de resíduos 

sólidos  

Elaboração de 
estudos de 

novos aterros 
de resíduos 
sólidos  para 
Municípios 

indentificados 
como críticos 

na UGRHI 

Atingir até 
2027 o IQR 
"adequado" 
nos aterros 
sanitários  

MEDIA Prefeituras       100.000,00 100.000,00 
Compensação 

financeira 
2019 UGRHI 

1.2 

 Realizar 
estudo da 
cobertura 
vegetal 

existente no 
municipio, com 
identificação 
das áreas de 
mananciais a 

serem 
recuperadas 

Elaboração  do 
Plano Diretor 

de 
Recuperação 
Florestal das 
nascentes do 
Rio São José 
dos Dourados 

para 
Municípios 

indentificados 
como críticos 

na UGRHI 

1 plano 
municipal 

MEDIA Prefeituras       100.000,00 100.000,00 
Compensação 

financeira 
2019 UGRHI 

PDC 
2 - 

GRH 

2.2 

Atualizar o 
cadastro de 
usuários de 

recursos 
hídricos 

Manter 
atualizado o 
cadastro de 
usuários de 

recursos 
hídricos, como 

suporte à 
outorga e à 
cobrança do 
uso da água. 

 Melhorar a 
base de dados 
de outorga da 
UGRHI 18, até 

2019 

ALTA 

ONG, 
Empresa de 
consultoria, 

Universidade, 
Prefeituras, 
Sindicatos 

      100.000,00 100.000,00 
Compensação 

financeira 
2019 UGRHI 

2.1 

Elaborar 04 
Relatórios de 
Situação no 

período 2016-
2019, até 

dezembro de 
cada ano. 

Elaborar os 
Relatórios de 
Situação do 

período 2017-
2019 

Elaborar 
anualmente o 
Relatório de 

Situação para 
a UGHRI 18 

ALTA 
Indicado pelo 

CBH 
            

2016-
2019 

UGRHI 



 

PDC 
3 - 

MRQ 

3.1 

Melhorias no 
Sistema de 

Esgotamento 
Sanitário  

Construção de 
redes de 
coleta e 

afastamento 
de esgoto 

Atingir 100% 
de coleta de 
esgotos até 

2023 e 90% de 
eficiência no 

tratamento de 
esgotos até 

2027 

ALTA Prefeituras 386.252,68 381.949,29     768.201,97 
Compensação 

financeira 
2018 UGRHI 

3.1 

Implementação 
das ações 

indicadas no 
Plano de 

Saneamento 
(resíduos 
sólidos) 

Selecionar, 
dentre os 

municípios que 
já tem o Plano 

de 
Saneamento, 

para 
receberem 

investimentos , 
até dezembro 

de 2017 

Atingir até 
2027, o IQR 
"adequado" 
nos aterros 
sanitários  

ALTA Prefeituras   388.734,67       
Compensação 

financeira 
2018 UGRHI 

3.1 
Mellhorar o 

IQR da UGRHI 
18 

 Encerramento 
e ampliação do 

Aterro 
Sanitário em 

Valas  

Atingir até 
2027 o IQR 
"adequado" 
nos aterros 
sanitários  

ALTA Prefeituras   150.656,53     150.656,53 
Compensação 

financeira 
2018 UGRHI 

3.1 
Instalação de 

fossas sépticas 
biodigestoras 

Instalação de 
fossas sépticas 
biodigestoras - 
melhorias no 
Saneamento 
Rural - curto 

prazo - 
atendimento 

de 20 
propriedades 

rurais 

Aumentar o 
índice de 

tratamento de 
esgotos na 
área rural 
através da 

instalação de 
fossas sépticas 

até 2023  

ALTA Prefeituras       70.000,00 70.000,00 
Compensação 

financeira 
2019 UGRHI 



 

3.1 

Melhorar a 
eficiência do 
sistema de 

tratamento de 
esgoto 

Implememtar 
ações de curto 

prazo para 
melhorias na 
eficiência do 
sistema de 

tratamento de 
esgoto  

Atingir 100% 
de coleta de 
esgotos até 

2023 e 90% de 
eficiência no 

tratamento de 
esgotos até 

2027 

MEDIA Prefeituras     415.000,00   415.000,00 
Compensação 

financeira 
2019 UGRHI 

3.3 
Combate a 

erosão urbana 

Implantação 
de galerias de 
águas pluviais 
a fim de dirimir 
o combate a 

erosão urbana   

Implementação 
em 100% dos 
municípios da 
UGRHI-18 de 

ações de 
combate a 

erosão urbana  

ALTA Prefeituras   316.350,75     316.350,75 
Compensação 

financeira 
2018 UGRHI 

3.3 

Financiar, até 
2019, ações 
previstas nos 

Planos de 
Saneamento 
relacionadas 

ao tema "água" 

Hierarquizar as 
indicações 

mais críticas 
para a 

implementação 
das ações 

indicadas no 
Plano de 

Saneamento 
relacionadas 

ao tema "água" 

Implementação 
de 100% das 

ações de 
combate a 
perdas de 
água no 

abastecimento 
público até 

2027  

MEDIA Prefeituras       265.000,00 265.000,00 Cobrança 2019 UGRHI 

3.4 

Financiar 
projetos 

executivos das 
obras de 

combate a 
processos 
erosivos. 

Construção de 
uma 

canalização 
para conter 
processos 

erosivos no 
perímetro 

urbano 

Eliminar os 
problemas de 

drenagem 
urbana nos 

municípios da 
UGRHI 18 até 

2027  

ALTA Prefeituras 400.000,00       400.000,00 
Compensação 

financeira 
2017 UGRHI 



 

3.4 

Prevenção e 
Controle de 
processo 
erosivos 

Ações de 
prevenção e 
controle da 

erosão do solo 
ou do 

assoreamento 
dos corpos 

d´água, 
visando 

manutenção 
ou melhoria da 
qualidade das 

águas  

Implementação  
das ações de 

combate a 
erosão urbana 
nos municípios 
da UGRHI-18 

MEDIA Prefeituras     348.000,00 343.000,00   
Compensação 

financeira 
2019 UGRHI 

PDC 
5 - 

GDA 
5.1 

 Combate às 
Perdas de 

Águas 

Implementação 
de ações de 

curto prazo de 
combate a 
perdas de 
água no 

abastecimento 
público 

Implementação 
de 100% das 

ações de 
combate a 
perdas de 
água no 

abastecimento 
público até 

2027  

MEDIA Prefeituras       300.000,00 300.000,00 
Compensação 

financeira 
2019 

Municípios 
operados 

pela Sabesp 

PDC 
8 - 

CCS 
8.3 

Comunicação 
social e 

Difusão de 
informações, 
diretamente 

relacionada à 
gestão de 
recursos 
hídricos 

Orientação aos 
produtores 

rurais quanto à 
importância da 

outorga, 
cobrança da 

água e 
capacitação 

sobre os 
procedimentos. 

Concientização 
dos produtores 
rurais quanto à 
importância da 

outorga e a 
cobrança da 

água pelo uso 
dos recursos 

hídricos 

MEDIA 

ONG, 
Empresa de 
consultoria, 

Universidade, 
Prefeituras, 
Sindicatos 

      102.000,00 102.000,00 
Compensação 

financeira 
2019 UGRHI 

    

      

  936.275,00 1.540.922,64 1.013.000,00 1.380.000,00 
 

      

    

      
R$ TOTAL PREVISTO / 

QUADRIÊNIO 
4.870.197,64         

 


