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 DELIBERAÇÃO  CBH-SJD Nº 196/18 de 20/09/2018 

 

Aprova a proposta do programa quadrienal de 
investimento para aplicação dos recursos da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos na UGRHI-
18, para o período 2020-2023. 

 

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

 

Considerando a Lei nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 50.667, 
de 30 de março de 2006, que estabelece que uma das etapas a ser atendida para a implantação da 
cobrança é a aprovação pelos Comitês de Bacias Hidrográficas de proposta ao Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos (CRH), contendo os programas quadrienais a serem efetivamente realizados, 
das parcelas dos investimentos a serem cobertos com o produto da cobrança e dos valores a serem 
cobrados na Bacia;  
 
Considerando a Deliberação CRH Nº 111, de 10 de dezembro de 2009, que  estabeleceu conteúdo 
mínimo dos estudos técnicos e financeiros para fundamentação da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos de domínio do Estado de São Paulo a ser apresentado pelos Comitês de Bacias para 
referendo do CRH 
 
Considerando os percentuais de distribuição das prioridades dos investimento por PDC na UGHRI 
18, da Deliberação CBH-SJD nº 174, de 28 de novembro de 2016, que  aprovou 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. 
 
Considerando a Deliberação CBH-SJD nº 177, de 06 de dezembro de 2016, que aprovou a 
adequação do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados e dá outras providencias. 
 
Considerando a Deliberação CRH  nº 194, de 20 de fevereiro de 2017 , que alterou as Deliberações 
CRH nº 111, de 10 de dezembro de 2009, e CRH nº 188, de 14 de dezembro de 2016. 
 
Considerando a Deliberação CBH-SJD nº 189, de 18 de dezembro de 2017, que aprovou 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. 
 
Considerando a Deliberação CBH-SJD nº 195, de 20 de setembro de 2018, que aprovou a 
atualização da proposta dos mecanismos e valores para a cobrança pelos usos, urbano e industrial, 
dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no âmbito da UGRHI-18, Bacia 
Hidrográfica do Rio São José dos Dourados.  
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Considerando que o atendimento dos pré-requisitos para a emissão dos boletos da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos na UGRHI-18 (promulgação de Decreto específico e realização do ato 
convocatório) deverão acontecer ao longo de 2019, implicando na provável aplicação dos recursos 
da cobrança somente a partir de 2020;  
 
Considerando os trabalhos relacionados especificamente à aplicação dos recursos da cobrança a 
partir de sua implantação, desenvolvidos pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação e pelo 
Grupo de Trabalho de Cobrança pelo Uso da Água;  
 
 
Delibera: 
 
 
Artigo 1º - Fica aprovada a proposta de Programa Quadrienal de Investimentos para Aplicação 
dos Recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na UGRHI-18, referente ao período 
2020-2023, ANEXO desta deliberação. 
 
Parágrafo único: Esta proposta será encaminhada para referendo do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos – CRH.  
 
Artigo 2º - A revisão do Programa Quadrienal de Investimentos para Aplicação dos Recursos da 
Cobrança, de que trata esta deliberação, obedecerá às normas e os critérios de revisão do Programa 
de Investimentos do Plano de Bacias.  
 
Artigo 3º – Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.  
 



  

 

 

 

ANEXO 

 

Tabela 01 - Programa Quadrienal de Investimentos para aplicação dos recursos oriundos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na UGHRI 18  

PDC 
Sub-
PDC 

Ações Descrição das Ações  
Prioridade 

de Execução 
Executor da 

ação 

Recursos Financeiro 
Fonte 

financiamento 
Área de 

Abrangência 
2020 2021 2022 2023 

2 2.5 

MG.4 - Atingir 
100% das ações de 
gestão da 
qualidade e 
quantidade dos 
recursos hídricos 
até 2027 

AG.14 - Apoio e incentivo 
às Prefeituras, serviços 
de saneamento e 
usuários de água 
(indústrias, agricultores, 
entre outros) ao 
desenvolvimento de 
ações visando o reuso de 
água para fins não 
potáveis 

Alta 

Prefeituras 
Municipais / 
Associações / 

ONGs / 
Universidades/ 

SABESP 

 R$ 200.000,00  

      

Cobrança UGRHI 18 

3 3.1 

MI. 3 - Atingir 100% 
de coleta de 
esgotos até 2023  e 
90% de eficiência 
no tratamento de 
esgotos até 2027 

AI.5 - Ações de curto 
prazo para melhorias na 
eficiência do sistema de 
tratamento de esgoto  

Alta 

Prefeituras 
Municipais / 
SABESP / 
Serviços de 
água e esgoto 

 R$ 685.820,54  

      

Cobrança Município 

1 1.2 

MG. 11 - 
Recomposição 
florestal em 100% 
DAS APPs dos 
municípios nas 
subbacias 4 e 6 até 
o ano de 2027 

AG.34 - Elaboração  do 
Plano Diretor de 
Recuperação Florestal 
das nascentes do Rio 
São José dos Dourados 
nos municípios de Neves 
Paulista e Mirassol 

Alta 

Prefeituras 
Municipais / 
CBH-SJD / 

Associações / 
ONGs / 
UNESP 

  

 R$  200.000,00  

    

Cobrança Município 

3 3.1 

MI. 3 - Atingir 100% 
de coleta de 
esgotos até 2023  e 
90% de eficiência 
no tratamento de 
esgotos até 2027 

AI.6 - Ações de médio 
prazo para melhorias na 
eficiência do sistema de 
tratamento de esgoto 

Alta 

Prefeituras 
Municipais / 
SABESP / 
Serviços de 
água e esgoto 

  

 R$  907.275,68  

    

Cobrança Município 



  

 

 

 

Tabela 01 - Programa Quadrienal de Investimentos para aplicação dos recursos oriundos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na UGHRI 18 (continuação) 

PDC 
Sub-
PDC 

Ações Descrição das Ações  
Prioridade 

de Execução 
Executor da 

ação 

Recursos Financeiro Fonte 
financiamento 

Área de 
Abrangência 2020 2021 2022 2023 

1 1.1 

MG.6 - Atualização 
em 100% da 
UGRHI 18 do mapa 
de uso e ocupação 
do solo até 2019  

AG.19 - Atualização do 
mapa de uso e ocupação 
do solo com imagem de 
alta resolução 
disponibilizadas por 
órgão do governo 
(Emplasa - 2012) 

Alta 

SMA, 
Universidades, 

Ins. de 
pesquisa, 
EMPLASA, 
IGC, CBH-

SJD 
    

 R$   100.000,00  

  

Cobrança UGRHI 18 

1 1.1 

MG.6 - Atualização 
em 100% da 
UGRHI 18 do mapa 
de uso e ocupação 
do solo até 2019  

AG.20 - Atualização do 
mapa de APP, 
identificando e 
quantificando os 
remanescentes de 
vegetação através de 
imagem de alta resolução 
disponibilizadas por 
órgão do governo 
(Emplasa - 2012) 

Alta 

SMA, 
Universidades, 

Ins. de 
pesquisa, 
EMPLASA, 
IGC, CBH-

SJD 

    

 R$   100.000,00  

  

Cobrança UGRHI 18 

3 3.1 

MI. 2 - 
Implementação de 
100% das ações de 
curto prazo 
relacionadas a 
esgoto nos planos 
diretores de 
saneamento até 
2023 

AI.3 - Implementação das 
ações indicadas no Plano 
de Saneamento  
relacionadas ao tema 
"esgoto" 

Alta 
Prefeituras 
Municipais 

    

 R$   676.367,57  

  

Cobrança Município 

3 3.1 

MI. 3 - Atingir 100% 
de coleta de 
esgotos até 2023  e 
90% de eficiência 
no tratamento de 
esgotos até 2027 

AI.4 - Ações de melhorias 
na coleta de esgoto 
sanitário 

Alta 

Prefeituras 
Municipais / 
SABESP / 
Serviços de 
água e esgoto 

    

 R$   600.000,00  

  

Cobrança Município 



  

 

 

 

Tabela 01 - Programa Quadrienal de Investimentos para aplicação dos recursos oriundos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na UGHRI 18 (continuação) 

PDC 
Sub-
PDC 

Ações Descrição das Ações  
Prioridade 

de Execução 
Executor da 

ação 

Recursos Financeiro Fonte 
financiamento 

Área de 
Abrangência 2020 2021 2022 2023 

1 1.2 

MG. 11 - 
Recomposição 
florestal em 100% 
DAS APPs dos 
municípios nas 
subbacias 4 e 6 até 
o ano de 2027 

AG.32 - Elaboração de 
Plano de  recuperação de 
nascentes 
(reflorestamento, 
cercamento), levando em 
consideração o que diz o 
Decreto 61.183/2015 

Alta 

Prefeituras 
Municipais / 
CBH-SJD / 

Associações / 
ONGs  

      

 R$   276.367,57  Cobrança 

SUB BACIA - 
6 e municípios 
que possuem 
captação 
superficial 

para 
abastecimento 

público 

5 5.1 

MI. 5 - 
Implementação de 
100% das ações de 
combate a perdas 
de água no 
abastecimento 
público até 2027 

AI.11 - Implementação de 
ações de curto prazo de 
combate a perdas de 
água no abastecimento 
público 

Alta 

Prefeituras 
Municipais / 
SABESP / 
Serviços de 
água e esgoto 

      

 R$   300.000,00  Cobrança Município 

5 5.1 

MI. 5 - 
Implementação de 
100% das ações de 
combate a perdas 
de água no 
abastecimento 
público até 2027 

AI.12 - Implementação de 
ações de médio prazo de 
combate a perdas de 
água no abastecimento 
público 

Alta 

Prefeituras 
Municipais / 
SABESP / 
Serviços de 
água e esgoto 

    

   R$   900.000,00  Cobrança Município 

Total  R$ 885.820,54  R$1.107.275,68 R$1.476.367,57 R$ 1.476.367,57   

 

 

 

DOE;  Poder Executivo - Seção I,  São Paulo, 128 (180) - 46, terça-feira, 25 de setembro de 2018. 


