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Deliberação CBH - TJ 10/2020, de 11/12/2020 
 

“Aprova Termo de Referência para o Projeto de  
Comunicação e divulgação da atuação do CBH-TJ” 

 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Jacaré (CBH-TJ), Reunido em Assembleia, no uso de suas 

atribuições legais e; 

Considerando a Deliberação CBH - TJ 09/2017 de 18 de dezembro de 2017 que aprovou o Relatório II 

do Plano de Bacia e Programa de Investimentos da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré; 

Considerando a Deliberação CBH - TJ 08/2020, de 11/12/2020 que aprovou a Revisão do Plano de 

Ação e Programa de Investimento da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré para 2020-2023, onde consta 

o montante de R$ 166.943,07 para ser investido em um Projeto de Comunicação e divulgação da 

atuação do CBH-TJ; 

Considerando que Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Jacaré identificou no seu Plano de Bacia e 

no seu Plano de Educação Ambiental a importância da comunicação e divulgação do Comitê;   

Delibera: 

Artigo 1° Para o ano de 2021, fica destinado através de demanda induzida no valor R$ 166.943,07 

(cento e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e sete centavos) dos recursos advindos 

do FEHIDRO – Compensação financeira, à solicitação de elaboração do Projeto de Comunicação e 

divulgação da atuação do CBH-TJ; 

Artigo 2° Fica a Câmara Técnica de Educação Ambiental responsável por analisar as solicitações 

apresentadas, bem como definir os critérios de avaliação e escolha do Tomador;  

Artigo 3° Fica aprovado o Anexo I a esta deliberação, Conteúdo Mínimo do Projeto de Comunicação 

e divulgação da atuação do CBH-TJ; 

Artigo 4° Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pela Plenária, devendo ser 

publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
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ANEXO I  

 

Conteúdo Mínimo do “Projeto de Comunicação e divulgação da atuação do CBH-TJ” 

 

1. Proposta de atualização logo com manual de aplicação 

 Criação de identidade visual 

 Documentos 

 Apresentação em powerpoint 

 Facebook 

 

2. Produção de cartilha digital do Comitê para novos membros 

 

3. Criação de plataforma já atualizada e com manutenção por 24 meses, com os seguintes 

documentos, inclusive com manual para atualização da plataforma após esse período 

 Caracterização geral da UGRHi 

 Estatuto do Comitê 

 Representantes plenária 

 Representantes Câmaras Técnicas 

 Agenda com pauta e link para as reuniões 

 Atas 

 Deliberações 

 Plano de Bacia 

 Relatório de Situação 

 Plano de Educação Ambiental 

 Plano Diretor de Restauração Florestal 

 Plano de Ação / Programa de Investimento 

 Valor arrecadado anualmente cobrança 

 Inadimplência cobrança 

 Projetos FEHIDRO concluídos a partir de 2020 

 Espaço para a divulgação de trabalhos científico referentes a áreas da bacia 

 Processo para obtenção de recurso FEHIDRO no CBH-TJ 

 Planos setoriais (ex: Plano de Saneamento Básico; Plano de Combate a Perdas; 

Plano de Macrodrenagem. Etc) dos municípios da Bacia 

 

4. Fotos profissionais da nossa bacia, dos nossos rios registrando todas as nossas sub-bacias, 

inclusive com imagens aéreas  

 

5. 24 meses de postagem, totalizando 100 postagens, nas 2 redes sociais mais populares na 
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época com os seguintes temas: 

 

 

 Uso racional da água 

 Conscientização sobre consequências da prática das queimadas 

 Conscientização sobre consequências do descarte ilegal de resíduos sólidos 

 Fauna da bacia 

 Flora da bacia, inclusive árvores simbolo dos municípios 

 Importância das APPs Hídricas 

 Fotos de paisagens hídricas da nossa bacia 

 Outros 

 

6. Produção de “mini-vídeos” 

 

7. Contratação de serviço de social mídia para estratégias do projeto 
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