
DELIBERAÇÃO CBH-MOGI, N.º 005*, DE     DE           DE 1997 
 

* Anterior Deliberação do CBH-MOGI de nº: 001/97, alterada para nº: 005/97, pela Lei nº: 10.117/98. 

 
 

"Aprova diretrizes e critérios para distribuição 

dos recursos do FEHIDRO destinados à área do 

CBH-MOGI". 
 

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇÚ (CBH-MOGI),  
no uso de suas atribuições legais, dispostas no Art. 4º de seu Estatuto, e; 
Considerando que, o conselho Estadual de Recursos Hídricos-CRH, mediante o 
comunicado CRH-12, publicado no D.O.E. em 27/05/97, apresentou o quadro de 
distribuição dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos-FEHIDRO do orçamento 
de 1997, totalizando R$ 1.676.710,00 ( Hum Milhão seiscentos e setenta e seis mil, 
Setecentos e Dez Reais ) Reais para aplicação na área da Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos do Mogi ( UGRHI-MOGI ); 
Considerando que, cabe a este CBH-MOGI indicar as prioridades de aplicação, com base 
em seu plano de Recursos Hídricos;  
Considerando que, o atual plano de Recursos Hídricos para quadriênio 96/99, elaborado 
segundo diretrizes estabelecidas pelo CORHI, depende de detalhamento do decorrer de 
1.997, no sentido de definir as ações, respectivos custos e responsáveis executivos, sendo 
portando, apenas referência para o estabelecimento de prioridade; 
Considerando que, as normas e procedimento estabelecidos pelo Conselho de Orientação 
FEHIDRO-COFEHIDRO, em especial, o formulário “PEDIDO DE ENQUADRAMENTO”, 
elaborado pela Secretaria Executiva; e 
Considerando que, os trabalhos a serem desenvolvidos no âmbito da Câmara Técnica de 
Gestão, no sentido de se estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos administrativos, 
para analise e decisão sobre as prioridades de CBH-MOGI na alocação de Recursos do 
FEHIDRO. 
 
DELIBERA: 
  

Art.1º  Ficam aprovadas as seguintes diretrizes gerais para a definição de investimentos com Recursos 
do FEHIDRO. 

 
§ 1º Os recursos financeiros e institucionais observarão os seguintes diretrizes:  

 
I - atender as normas e procedimentos estabelecidos pelo COFEHIDRO; 

 
II - apresentar compatibilidade com as preposições do Plano Estadual de Recursos Hídricos e com o 

Plano de Recursos Hídricos para a Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, planos estes que prevêem as 
ações, diretrizes e normas para o desenvolvimento sustentável regional e dos Planos Diretores de 
Desenvolvimento ou Saneamento Municipais; 

 
III - dar preferência a projetos, serviços e obras que proporcionam benefícios de caráter regional 

em detrimento às intervenções de caráter eminentemente local; 
IV - beneficiar ações já iniciadas, paralisadas por falta de recursos financeiros, reconhecidamente 

prioritárias para a região, que possa vir a ser viabilizada com o investimento pretendido;    
 
V - dotar a secretaria executiva do CBH-MOGI da infra estrutura necessária e adequada, com vistas a 

possibilitar, o cumprimento estabelecido no Plano Estadual de Recursos Hídricos ( PDCI ). 



  
§ 2º Os Recursos Ambientais observarão as seguintes diretrizes: 

 
I - promover a recuperação ambiental da qualidade dos recursos hídricos ( PDC-3 ), preferencialmente 

para o abastecimento doméstico; 
 

II - promover ações de defesa contra erosão e assoreamento de corpos d'água ( PDC-9 ); 
 
III - promover a recuperação e a preservação das áreas de mananciais superficiais, de abastecimento 

urbano, atuais e futuros e o disciplinamento e a racionalização do uso da água, preferencialmente para o uso 
da irrigação ( PDC-5-6 ); 

 
IV - promover a proteção dos recursos hídricos subterrâneos e o controle do disciplinamento na forma 

de exploração ( PDC-4); 
 

V - desenvolver estudos para a caracterização da situação atual e para as perspectivas futuras da Bacia 
do Rio Mogi Guaçu, considerando os planos diretores Municipais; 

 
Art. 2º As aplicações do fundo perdido serão limitadas em até 20 por cento dos recursos do FEHIDRO 

consoante com o Manual de Procedimentos Operacionais do Fehidro - sub item 6.6 alínea 2 ( anexo I ). 
 

§ 1º Terão prioridade para o recebimento de recursos financeiros a fundo perdido, para execução total 
ou parcial de investimentos, os órgãos ou entidades que:   

 
I - tiverem dificuldades inerentes à sua condição jurídica, para o recebimento de financiamentos e 

forem responsáveis pelo desenvolvimento ou implantação de estudos, pesquisas, projetos, planos e obras de 
abrangência regional;  

 
II -  promovam  ou  incentivem a  recuperação e a capacitação, e o desenvolvimento institucional e 

tecnológico dos recursos hídricos; 
 
III - necessitem de recursos financeiros para implantação, expansão ou conclusão de obras de 

tratamento de esgoto, desde que se localizem em municípios com população urbana inferior a vinte mil 
habitantes ( anexo II ), conforme último censo realizado; 

 
IV - necessitem de investimentos inferiores à 20 por cento do total já investido com recursos próprios 

(independentemente do número de habitantes), para  que a obra comece à operar, sempre priorizando as 
Estações de Tratamento de Esgoto ( ETEs );  
 

§ 2º Não serão concedidos recursos do fundo perdido, para as concessionárias de serviços de 
saneamento. 

 
§ 3º Serão destinados 10 por cento dos recursos do FEHIDRO a fundo perdido, para atender ao 

disposto no Art. 4º, § 3º. 
 

Art. 3º Fica aprovado a "ficha de resumo da área, serviços ou projetos para fins de solicitação de 
recursos do FEHIDRO e pedido de enquadramento”, ( anexo III ) para consulta  aos órgãos e entidades 
atuantes na área do CBH-MOGI, interessados em investimento com recursos provenientes do FEHIDRO. 

 
Art. 4º Tendo em vista, as diretrizes gerais abordadas no artigo 1º e seus incisos, o montante de 

recursos disponíveis no FEHIDRO para o ano de 1.997 e as características inerentes à Bacia, ficam 



estabelecidos nos parágrafos seguintes os percentuais dos recursos financeiros, à serem destinados para o 
atendimento destas diretrizes. 

 
I - sessenta por cento  para a elaboração de estudos, serviços, projetos e obras previsto no inciso 1, 

parágrafo II, artigo 1º ( PDC-3 ); 
 

II - Trinta por cento para estudos, serviços, projetos e obras previstas nos incisos “2”, “3”, “4”, “5”, 
do parágrafo II, artigo 1º ( PDCS 4, 5, 6 e 9 ).   

 
 III - Dez por cento dos recursos financeiros do FEHIDRO, destinados a fundo perdido para 

atendimento no disposto na alínea “3” inciso 1 do artigo 1º, sendo: 
 
a) cinco por cento para custeio e; 
 

b) cinco por cento para o cumprimento do PDC-1.   
                                                 

Art. 5º  Ficam aprovados os critérios para pontuação com revisão anual, a ser atribuídas às 
solicitações de recursos financeiros para fins de hierarquização e seleção dos investimentos a serem 
indicadas ao FEHIDRO anexo III A e anexo III B. 

 
Art. 6º As solicitações de recursos do FEHIDRO de que trata esta deliberação deverão atender 

também aos requisitos estabelecidos. 
 

 I -  No máximo de 01 ( hum ) pleito aos órgãos, entidade ou prefeitura; 
 

II - oferecimento de contra partida mínima de  trinta por cento  do investimento proposto; 
 

Art. 7º Com base nas informações da “FICHA” referida no artigo 3º e em conformidade com o 
disposto no artigo 5º desta deliberação, caberá a Câmara Técnica de Gestão atribuir pontuação as 
solicitações de recursos a serem deliberados pelo CBH-MOGI. 

 
Art. 8º Fica estabelecido para 10/08/97 até às 17:00 hs o prazo limite para a devolução da “Ficha 

Resumo de Obra, Serviço ou Projeto para fins de recursos do FEHIDRO” na sede da secretária executiva do 
CBH-MOGI, Rua Bom Jesus, 560, Centro, Pirassununga-SP. 

 
Art. 9º Fica estabelecido que até o dia 15/08/97 a Câmara Técnica de gestão deverá apresentar a 

Secretária Executiva do CBH-MOGI, a análise da "Ficha Resumo e a pontuação e Hierarquização das 
solicitações dos recursos financeiros do FEHIDRO". 

 
Art. 10 Considerando o que determina o artigo 9º e inciso II do artigo 4º e havendo ainda 

disponibilidade de recursos financeiros estes poderão ser reaplicados obedecendo algumas diretrizes. 
 

§ 1º Quando pela alíquota definida no inciso II, do artigo 4º, não forem atingidos os recursos 
financeiros ainda disponíveis, serão reaplicados para a elaboração de estudos, serviços projetos e obras 
previstas no inciso I,  § 2º, art. 1º desta Deliberação (PDC-3). 

          
Art. 11 A realocação dos recursos financeiros em disponibilidade do que trata o artigo 1º, será 

atribuição da Câmara Técnica de Gestão. 
 

§ 1º O prazo final para a realocação de recursos financeiros tratado pelo artigo 1º, coincidirá com o 
prazo final em que, a Câmara Técnica de Gestão também apresentará à Secretaria Executiva a pontuação e 
hierarquia das solicitações dos recursos financeiros do FEHIDRO, conforme dispõe o artigo 9º. 



 
Art. 12  Para efeito da aplicação do item 2 do anexo IVA (critérios),  e dos itens 1.2, 2.1, 3.2, 4.2 do 

anexo IVB, conforme determina o artigo 5º, ficam estabelecidos os seguintes compartimentos econômicos - 
ecológicos (sub bacia da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçú), definidas pelo estudo do Macro 
Zoneamento das Bacias dos Rios Mogi - Pardo e Médio - Grande. 

 
I - compartimento Alto - Mogi; 
 
II - compartimento Rio do Peixe; 
 
III - compartimento Jaguarí - Mirim; 
 
IV - compartimento Médio Mogi - Inferior. 

 
Parágrafo único. Os limites geográficos de cada compartimento e os municípios  que as integram, 

estão definidos na cópia reduzida da carta base do macrozoneamento, anexo VI (mapa) desta deliberação. 
 

 
ANEXO - I 

 

"Aplicação de Recursos para Projetos, Serviços e 

Obras". 

 

As aplicações a fundo perdido serão limitadas em até 20 (vinte) por cento dos recursos do FEHIDRO, 
destinando-se o restante para projetos, serviços e obras considerados prioritários pelo Programa de 
Aplicação Anual,  respeitados os critérios para a contrapartida. 
 
POPULAÇÃO RESIDENTE TOTAL 
MUNICIPIOS SELECIONADOS - ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 
 MUNICIPIOS   TOTAL 
1 Aguai 26,347 
2 Águas da Prata 8,302 
3 Águas de lindoia  13,524 
4 Américo Brasiliense 22,601 
5 Araras 95,943 
6 Barrinha 21,775 
7 Conchal 22,603 
8 Descalvado 25,237 
9 Dumont 5,504 
10 Engenheiro Coelho 8,739 
11 Espirito Santo do Pinhal 38,104 
12 Estiva Gerbi 8,068 
13 Guariba 30,436 
14 Guatapará 6,091 
15 Itapira 60,626 
16 Jaboticabal 62,952 
17 Leme 77,751 
18 Lindóia  4,883 
19 Luis Antônio 6,883 



20 Mgi Guaçu 114,555 
21 Mogi Mirim  75,373 
22 Motuca 2,188 
23 Pirassununga 62,636 
24 Pitangueiras    (2) 29,571 
25 Pontal 26,91 
26 Porto Ferreira  43,863 
27 Pradópolis 10,708 
28 Rincão 8,092 
29 Santa Cruz da Conceição 3,156 
30 Santa Cruz das Palmeiras 23,965 
31 Santa Lúcia 6,317 
32 Santa Rita do Passa Quatro 24,837 
33 Santo Antônio do Jardim 6,065 
34 São João da Boa Vista 73,674 
35 Serra Negra  22,296 
36 Sertãozinho 88,531 
37 Socorro 30,926 
FONTE : CONTAGEM DA POPULAÇÃO 1996 - DADOS PRELIMINARES  
(1) - MUNICIPIO A SER INSTALADO WM 01 - 01 - 97. 
(2) - MUNICIPIO QUE CEDERÁ ÁREA E POPULAÇÃO PARA NOVO(S) 
        MUNICIPIO(S) A SER(EM) INSTALADO(S) EM 01 - 01 - 97. 
 
ANEXO - III 
 
CBH-MOGI Ficha Resumo da Obra, Serviço ou Projeto para Fins de 

Solicitação de Recursos do FEHIDRO 
Protocolo 
nº 

1 - Interessado 
Razão Social ou Nome: 
Bairro:    Municipio: CEP: 
Tel.: Fax.:  (         ) 
Endereço Complemento para Correspondência: 
 
Atividade Principal: 
2 - Contatos - Indicamos a Pessoa abaixo Qualificada.  
Nome: Cargo: RG: 
Rua, Av.: Nº: Compl.: 
Bairro: Município: CEP: 
Tel.: Fax.: Ass.: 
3 - Empreendimento 
3.1 Nome: 
3.2 Objetivo: 
3.3 Local: 
3.4 Bacia Hidrográfica: 
3.5 Situação: � Implantação � Expansão  � Conclusão � Outros: 
3.6 Previsão de Início:    /   /                    Previsão Término:       /   /         % Execução Obra no 12 
mês    
3.7 Possui Projeto Básico conforme Lei Federal 8666 (Artigo “6” Inciso “IX”) de 21/06/93 (no 

caso de obra)  
ou termos de referência ( no caso de serviço ou projeto)?                      Sim                          Não   



3.8 Possui outro tipo de estudo sobre o empreendimento?                     Sim                           Não 
Especificar: 
 
3.9 Possui documentação de regularização perante os órgãos públicos abaixo? 
� DEPRN           � Atestado de Regularização Florestal (RF) 
� SMA               � Relatório de Avaliação Preliminar             � Licença Ambiental Prévia     � 
EIA/RIMA 
� CETESB         � Licença de Instalação                                 � Licença de Funcionamento  
� DAEE             � Autorização/Concessão 
3.10 Possui disponibilidade de área com posse ou sessão definitiva? 
� Sim                  � Não                              � Outros: 
3.11 Justificativa e benefícios decorrentes - (mencionar entre outros, a população atendida, a carga 
poluidora   à ser removida, se for o caso) 
 
 

 
(*) Lei 8666, Art. 6º, inciso IX, do “Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviço, objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos    técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo da execução, devendo conter os seguintes 
elementos: 
 

a)desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos 
os seus elementos construtivos com clareza; 

 
b)soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 

necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 
realização das obras e montagem; 

 
c)identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 

bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o 
caracter competitivo para a execução; 

 
d)informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos e instalações 

provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução; 
 
e)subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 

programação, a estratégia e suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
 
f)orçamento detalhado do custo global da obra fundamentado em quantitativos de serviços 

propriamente avaliados”. 
 
4 - Responsável Técnico pelo Projeto 
Nome:                                              RG:                          CREA: ART: 
Endereço Completo:  FONE: 
Empresa:                                                                                                   Fone:                                                        
5 - Plano Estadual de Recursos Hídricos PQRH 96/99 
5.1 Conhece o PQRH 96/99?                                  �Sim                              � Não 
5.2 O empreendimento é compatível com as disposições do PQRH 96/99 e com o plano de 

Bacias 96/99 aprovado pelo CBH/PARDO? 



                                            � Sim                                          � Não 
5.3 O empreendimento enquadra-se em ação relativa a qual prog. De duração continuada (PDCs 1 
à 12)? PDC 
6 - Investimento 
6.1 Recurso pretendido do FEHIDRO R$                   Contrapartida R$                                  Data 
base:        
6.2 Possui dotação orçamentaria expressa no exercício (ou plurianual) 
� Sim - Valor R$                                           � Não 
6.3 Existe solicitação de financiamento em outros órgãos? 
� NÃO                                                          � SIM - Valor R$          Instituição: 
6.4 Qual o valor total do empreendimento? R$                                Data base:      /      /        
7 - Habitação do tomador ( só caso de município ) 
7.1 Conhece a resolução nº69/95 de 14/12/95 do senado 
Federal? 

�SIM  �NÃO   

7.2 Tem débitos vencidos e não pagos? �SIM  �NÃO   
7.3Situação junto às inst. Integrantes do Sist. Fin. Nacional  �Adimplente  �Inadimplente 
7.4 Possui atestado de adimplencia junto à:  
 PIS/PASEP/FINSOCIAL (certidão de quitação de tributos 
federais Administrativos pela S.R.F.) 

�SIM  �NÃO   

INSS (certidão negativa de debito - CND) �SIM  �NÃO   
FGTS (certidão de regularidade de Situação - CRS) �SIM  �NÃO   
7.5 Caso não possua os atestados de adimplencia pode 
consegui-los à curto prazo) 

�SIM  �NÃO   

7.6 Possui capacidade para atender garantias à 
empréstimos? 

�SIM  �NÃO   

8 - Esclarecimentos adicionais sobre o empreendimento, julgados imprescindíveis 
 
 
 
 
9 - Declaração do interessado 
Declaramos que estamos de acordo com o projeto elaborado, com as informações aqui 
apresentadas as constantes dos demais documentos que compõem o projeto.  
Nome:  Ass. 
Cargo:  RG: 
 
NOTAS -  

1 - Esta ficha inclui e complementa o formulário “PEDIDO DE ENQUADRAMENTO” instituído 
pelo FEHIDRO, a ser preenchido após analise e priorização do CBH-PARDO. 

 
2 - A priorização pelo CBH-PARDO, constará de Deliberação a ser aprovada pelo Plenário.  

 
PEDIDO DE ENQUADRAMENTO 

1 - Interessado 
Razão Social ou Nome: 
Rua,AV.: Nº: Compl.: 
Bairro:    Município: CEP: 
Tel.: Fax.:  (         ) 
Endereço Complemento para Correspondência: 
 



Atividade Principal: 
2 - Contatos - Indicamos a pessoa abaixo qualificada como nosso representante perante o FEHIDRO 
Nome: 
Rua,AV.: Nº: Compl.: 
Bairro:    Município: CEP: 
Tel.: Fax.:  (         )                         Ass: 
Cargo:                                                                                                                         RG: 
3 - Empreendimento 
Nome do Projeto: 
Bacia Hidrográfica: 
 
� Implantação � Expansão � Outros Prazos: Inicio  /   

/                   
Termino:   /    / 

Justificar o empreendimento: 
 
 
Benefícios Decorrentes: 
 
 
 
3 - Responsável Técnico Pelo Projeto 
Nome:  RG: CREA: 
ART:                                                        Endereço 
                                                                                                             Fone: (      ) 
4 - Investimento 
Recursos Pretendido do FEHIDRO:                                                                          ( 
                                                                                                           ) e Contrapartida 
(                                                                                                             ), data base      /     / 
5 - Declaração do Interessado 
Declaramos que estamos de acordo com o projeto elaborado, com as informações aqui 
apresentadas as constantes dos demais documentos que compõe o projeto. 
Nome:                                                                                                   Assinatura: 
Cargo:                                                                                                  RG: 
6 - Observações 
Esclarecemos ao interessado que o FEHIDRO, a seu critério, poderá exigir informações adicionais 
mesmo que a documentação tenha sido aceita para analise. A não apresentação dos dados exigidos 
poderá implicar no arquivamento do processo.  
7 - A ser preenchido pelo FEHIDRO e / ou seus agentes 
Recebimento 
___/ ___/ ___ 
Carimbo e Assinatura 
 

Enquadramento 
___/ ___/ ___ 
 
� SIM                � NÃO 

Processo  
___/ ___/ ___ 
 
Nº 

 
ANEXO - IV - A 
 

Critérios para pontuação a ser, atribuída as solicitações de recursos financeiros, para fins de 
hierarquização e seleção dos investimentos a serem indicados  ao FEHIDRO. 

 
1 - PRÉ ENQUADRAMENTO PELO CBH-MOGI 

 



Será verificado o atendimento à totalidade dos seguintes pontos : 
 
a) Habilitação do solicitante, conforme Manual de procedimento do FEHIDRO item 3; ( anexo V ); 
 
b) Compatibilidade do empreendimento em relação ao Plano de Recursos Hídricos vigente na área do 

CBH-MGI; 
 
c) Compatibilidade da contrapartida oferecida com o disposto no Artigo 7 desta Deliberação CBH-

MOGI nº 005/97, que estabelece o valor mínimo de 30% exceto nos casos de habilitação à fundo perdido; 
 

2 – PONTUAÇÃO 
 
2.1 Categoria do solicitante e modalidade do empreendimento: 
 
Com base nas informações da FICHA RESUMO, os interessados serão divididos previamente em 10 

(dez) categorias distintas a saber: 
 
a) Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias e Companhias de Serviço de Saneamento Públicas, 

solicitando recursos para obras ou serviços, enquadradas na modalidade de financiamento; 
 
b) Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias solicitando recursos para obras ou serviços, 

enquadradas na modalidade de fundo perdido; 
 
c)Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias e Companhias de Serviço de Saneamento Públicas, 

solicitando recursos para obras ou serviços, enquadradas na modalidade de financiamento 
 
d) Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias solicitando recursos para projetos, enquadrados na 

modalidade de fundo perdido; 
 
e) Concessionária de serviços públicos de saneamento, solicitando recursos para obras ou serviços, 

enquadradas na modalidade de financiamento; 
 
f) Concessionária de serviços Públicos de saneamento, solicitando recursos para projetos, 

enquadradas na modalidade de financiamento; 
 
g) Outras Entidades, solicitando recursos para obras ou serviços, enquadradas na modalidade de 

financiamento; 
 
h)Outras Entidades de direito Público, solicitando recursos para obras ou serviços, enquadradas na 

modalidade de fundo perdido; 
 
i)Outras Entidades, solicitando recursos para projetos, enquadradas na modalidade de financiamento; 
 
j) Outras Entidades, solicitando recursos para Projetos, enquadradas na modalidade de fundo perdido 
 
As categorias acima serão divididas em dois tipos de solicitação, a saber: “OBRAS OU SERVIÇOS “ 

e “PROJETOS”. 
 
As 10 (DEZ) categorias acima descritas, conforme o tipo de solicitação, serão aplicados os critérios 

de pontuação definidos a seguir, em conformidade com o estabelecimento no item 2.2 adiante.  
PONTOS                                     CRITERIOS 

 



 1 – OBJETO DO EMPREEDIMENTO 
5 a) ETE para esgoto sanitário  
4 b) Coletores-tronco, interceptores, emissários, elevatórias de esgoto ( transporte e 

afastamento)  
2  c) Outros 

 
 2 – LOCALIZAÇÃO / SUB-BACIA 
 Tomando-se por base o Plano Estadual de Recursos Hídricos e suas disposições 

específicas à área do CBH-MOGI e outros planos ou estudos de caráter estadual, 
regional ou municipal, será verificado o grau de prioridade do projeto, obra ou 
serviço, conforme a localização e impacto no contexto das bacias ou sub-bacias em 
que se localize e de acordo com a avaliação do CT. MOGI   

5 I)     Compartimento Alto - Mogi 
4 II)   Compartimento Rio do Peixe 
3 III)  Compartimento Jaguarí - Mirim 
2 IV)  Compartimento médio Mogi Superior 
1 V)   Compartimento médio Mogi inferior 

 
 3 – SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / PRAZOS 
 3.1 OBRAS 
5 a) Conclusão ou implantação total em até 12 meses 
4 b) Conclusão ou implantação total acima de 12 meses 
3 c) Implantação parcial em até 12 meses 
2 d) Implantação parcial acima de 12 meses 
 3.2 PROJETOS E OUTROS ESTUDOS  
5 a) Projeto executivo 
4 b) Projeto básico  
3 c) estudo de alternativas 
2 d) Outros estudos 

 
 4 – EXISTENCIA DE PROJ. P/ OBRAS OU TERMO DE REFERENCIA P/ PROJ. 
 4.1 OBRAS OU SERVIÇOS 
5 a) Projeto executivo completo 
4 b) Projeto básico (*)  
3 c) Projeto básico que atenda parcialmente à Lei 8666 
2 d) estudo de alternativas  
1 e) Outros estudos  
0 e) Nenhum Estudo 
 4.2 PROJETOS 
5 a) Possui termos de referencia  
0 b) Não possui termo de referência 
(*) Prefeituras, Autarquias, Companhias e Empresas de Direito Público, será aplicada à Lei 8666 
 5 – DOCUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E OUTORGAS 
5 a) Possui todos os necessários 
3 b) Estão em tramitação nos órgãos competentes 
0 c) Não possui nenhum 
 

PONTOS CRITÉRIOS 
  
 6 – DISPONIBILIDADE DE ÁREA 



5 a) Posse definitiva 
4 b) Documentação de emissão de posse 
3 c) decretos de utilidade pública / desapropriação / servidão 
2 d) Compromisso de doação 
0  Não tem área 
  
 7 - POPULAÇÃO ATENDIDA PELO EMPREENDIMENTO A SER  FINANCIADO 
 A população atendida de cada solicitação será comparada em termos percentuais, com a somatória 

de todas as populações atendidas no conjunto do respectivo tipo de solicitação (obra ou serviço / 
projeto), e inserida em uma das faixas abaixo: 

5 a) de 100% a 80% 

4 b) de 79,99% a 60% 

3 c) de 59,99% a 40% 

2 d) de 39,99% a 20% 

1 e) inferior a 20% 

  
 8 - CUSTOS UNITÁRIOS PARA OBRAS 

 8.1 ETE’s - Estação de Tratamento de Esgoto Sanitários 

 
 
5 a 1 

Será considerado o índice “R$ Equivalente Populacional Removido”, obtido do valor global da 
obra pelo Equivalente Populacional Removido: Este Equivalente será obtido pela divisão da carga 
orgânica removida em kg de DBO por dia, (pela contribuição individual de 0,054 kg DBO por 
dia).  Serão tomados o menor índice em valores absolutos de custos unitários crescentes, que 
receberão pontuação decrescente variando de 5 a 1. 

 8.2 Outras Obras Serviços e Projetos 

5 a 1 Será considerado o índice “R$ / habitante atendido”, estabelecendo-se pontuação de modo 
análogo ao item 8.1 acima. 

OBS: os critérios 8.1 e 8.2 são mutuamente exclusivos, valendo no máximo 5 pontos. 

 9 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5 a) Existe, no mínimo igual à contrapartida 

3 b) Existe, inferior à contrapartida 

0 c) Não existe 

  
  10 - PLANO DIRETOR 

 5 Existência de Plano Diretor - Saneamento Municipal 

 4 Existência de Plano Diretor Municipal 

5 a 1 3 Existência de outros Planos Ambientais (ligados a Saneamentos) 

 0 Inexistência de Planos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 11 - CLASSE DO CORPO D’ÁGUA NO TRECHO IMEDIATAMENTE À JUSANTE DOS 

LANÇAMENTOS (ATRAVÉS DA COMPARAÇÃO DOS VALORES DA SÉRIE HISTÓRICA 
DA CETESB DOS PARÂMETROS OD, DBO, COLIFORMES E SÓLIDOS EM SUSPENSÃO 
COM AQUELES DEFINIDOS NA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 20/86). 

5 Classe 4 (e situações desconformes com a legislação) 

3 Classe 3 

1 Classe 2, próximos às captações urbanas 
 
 
 

CATEGO
RIA 

TIPO CRITÉRIOS PTO 

  1 2 3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

5 6 7 8.
1 

8.
2 

9 10 11 MA
X 

A Obra/Ser
viço 

              50 

B Obra/Ser
viço 

              50 

C Projeto               40 

D Projeto               40 

E Obra/Ser
viço 

              50 

F Projeto               40 

G Obra/Ser
viço 

              50 

H Obra/Ser
viço 

              50 

I Projeto               40 

J Projeto               40 
 
 
 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
De 1 para 3, consideraremos as seguintes condições prioritárias: 

1. Possibilidade de atendimento do valor integral pleiteado ao FEHIDRO; 
2. Maior Contra-Partida (Proporcional ao pedido de Empréstimo); 
3. Data e Hora de Entrada do Pleito na Secretaria do Comitê; 
4. Sorteio se persistir o empate. 

 
 
 
 
ANEXO - IV-B 
 

Critérios para pontuação a ser, atribuída as solicitações de recursos financeiros, para fins de 
hierarquização e seleção dos investimentos a serem indicados ao FEHIDRO. 
 



1 - PRÉ ENQUADRAMENTO PELO CBH-MOGI 
Será verificado o atendimento à totalidade dos seguintes pontos: 
 
a)Habilitação do solicitante, conforme Manual de Procedimento do FEHIDRO. Item 3; (anexo V); 
 
b)Compatibilidade do empreendimento em relação ao Plano de Recursos Hídricos vigente na área do 

CBH-MOGI; 
 
c)Compatibilidade da contrapartida oferecida com o disposto no Artigo 7 desta Deliberação CBH-

MOGI nº 005/97,  que estabelece o valor mínimo de 30% exceto nos casos de habilitação à fundo perdido. 
 
 

2 – PONTUAÇÃO 
 

 Categoria do solicitante e modalidade do empreendimento: 
 
Com base nas informações da FICHA RESUMO, os interessados serão divididos previamente em 10 

(dez) categorias a saber: 
 
a) Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias e Companhias de Serviço de Saneamento Públicas, 

solicitando recursos para obras ou serviços, enquadradas na modalidade de financiamento; 
 
b) Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias solicitando recursos para obras ou serviços, 

enquadradas na modalidade de fundo perdido; 
 
c) Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias e Companhias de Serviço de Saneamento Públicas, 

solicitando recursos para Projetos, enquadradas na modalidade de financiamento; 
 
d) Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias solicitando recursos para Projetos, enquadrados na 

modalidade de fundo perdido; 
 
e)Concessionária de Serviço Públicos de Saneamento, solicitando recursos para obras ou serviços, 

enquadradas na modalidade de financiamento; 
 
f)Concessionária de Serviço públicos de Saneamento, solicitando recursos para projetos, enquadradas 

na modalidade de financiamento; 
 
g) Outras Entidades, solicitando recursos para obras ou serviços, enquadradas na modalidade de 

financiamento; 
 
h) Outras Entidades de Direito Público, solicitando recursos para obras ou serviços, enquadradas na 

modalidade de fundo perdido; 
 
i) Outras Entidades, solicitando recursos para Projetos, enquadradas na modalidade de financiamento; 
 
j) Outras Entidades, solicitando recursos para Projetos, enquadradas na modalidade fundo perdido. 

 
As categorias acima serão divididas em dois tipos de solicitação a saber: “OBRAS OU SERVIÇOS” 

E  “PROJETOS”. 
 
As 10 (dez) categorias acima descritas, conforme o tipo de solicitação, serão aplicados os critérios de 
pontuação definidos a seguir, em conformidade com o estabelecimento no item 2.2 adiante. 



 
 

1 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS ( PDC-4 ) 
1.1- Setores Beneficiados 

Pontos 
5       População Urbana e Rural        
3       Associações de Irrigantes e Pólos ou Distritos Industriais  
1       Outros 
 
1.2-Localização na Bacia 
Pontos 
5       Compartimento Médio Mogi Superior ( coincidente com a área de afloragem do  
         aqüífero Botucatu-Piranboia) 
3        Compartimento Médio Mogi Inferior ( área de afloramento do aqüífero  
          Serra Geral e parte do aqüífero Bauru ) 
1         Outros 
 
 
 
1.3 - Existência de projeto 
Pontos 
5       Projeto Básico de acordo com a Lei n.º 8.666 
3        Termo de Referencia ou Projeto Básico que atenda parcialmente a Lei n.º 8.666  
1       Outros     
 
1.4 - Tipo de Projeto a ser a Executado 
Pontos 
5       Controle da Captação e Racionalização da Exploração ( PDC-4 ) 
3       Proteção da Qualidade ( PDC-4 ) 
1       Outros     
 
2 - MANANCIAIS SUPERFICIAIS PARA ABASTECIMENTO URBANO ( PDC-4 ) 
 
2.1 - Localização na Bacia 
Pontos 
5       Compartimento Alto Mogi 
3       Compartimento Rio do Peixe 
1       Outros 
 
2.2 - População Atendida 
Pontos 
5       Maior ou Igual à 40%      
3       Entre 20% e 40% 
1       Menor que 20% 
 
2.3- Tipo de Projeto a ser Executado 
Pontos 
5       Recuperação Ambiental da Bacia de Captação do Manancial (Quando for em Afluente do Rio 
Mogi) 
         ou de Área entorno de 1000 metros da Captação quando Direto do Rio Mogi                                  



3       Racionalização dos Usos da Água 
1       Programas Ambientais e Institucionais de Proteção 
 
 
 
2.4 - Dotação Orçamentaria 
Pontos 
5       Igual ao Solicitado  
3        Igual a 60% do Solicitado 
1       Outras Porcentagens (até 0%) 
 
 
 
2.5 - Suscetibilidade e Criticidade a Erosão dos Solos na Área de Contribuição, a Montante do Ponto de 
Captação (Quando For Afluente do Rio Mogi Guaçú) ou em uma Área de 1000 metros ao Redor da 
Captação (Quando a Captação for no Rio Mogi Guaçú). 
Pontos 
5       Áreas com excessiva Criticidade e Alta Suscetibilidade a Erosão 
3        Áreas de Alta Suscetibilidade e Alta Criticidade a Erosão 
1       Áreas com Alta Suscetibilidade a Erosão 
 
 
2.6 - Cobertura de Vegetação Nativa (Na Área de Contribuição do Manancial, Afluente do Rio Mogi ou em 
uma Área de 1000 metros ao redor da Captação quando esta for no Rio Mogi). 
 
 
Pontos 
5         Áreas com Menor de 20%     
3        Áreas entre 20% e 10% 
1       Áreas com Menos de 10% 
 
2.7 - Classe do Corpo d’água (Manancial) 
Pontos 
5       Classes 1 e 2 
3        Classe 3 
1       Classe 4 
 
3 - DISCIPLINAMENTO E RACIONALIZAÇÃO DA IRRIGAÇÃO (PDC-6) 
     
 3.1 - Finalidade do Manancial a ser Beneficiado 
Pontos 
5       Abastecimento para Associação de Irrigantes Para Culturas Alimentares (Não Sucocítricas  
          e nem Sucoalcooleiras) 
3        Abastecimento para Irrigantes Individuais para Culturas Alimentares (Não Sucocítricas 
           e nem Sucoalcooleiras) 
1         Outros 
 
3.2 - Localização na Bacia 
Pontos 
5       Compartimento Alto Mogi 



3        Compartimentos Jaguari Mirim e Médio Mogi Inferior 
1       Outros 
 
3.3 - Tipo de Projeto a ser Executado 
Pontos 
5       Racionalização do Uso da Água para Irrigação (PDC-6) 
3       Disciplinamento do Uso da Água para Irrigação (PDC-6) 
1       Outros 
 
 
3.4 - Existência de Projetos 
Pontos 
5       Projeto de acordo com a lei 8666 
3       Termo de referência ou Projeto Básico que Atenda Parcialmente a Lei 8666  
1       Não Possui Termos de Referência  
 
3.5 - Dotação Orçamentária 
 
Pontos 
5 Igual ao Solicitado 
3 Igual a 60% do Solicitado 
1 Outras Percentagens até 0% 
 
3.6 - Suscetibilidade e Criticidade a Erosão dos Solos na Área de Contribuição, a Montante do Ponto de 

Captação 
        ( Quando for em Afluente do Rio Mogi Guaçu ) ou em uma Área de 1000 metrs ao redor da Captação 
        ( Quando a Captação for no Rio Mogi Guaçu )  
Pontos 
5       Áreas com Excessiva Criticidade e Alta Suscetibilidade a Erosão 
3       Áreas com Alta Suscetibilidade de Erosão 
1       Outras Áreas 
 
3.7 - Classificação do Corpo D’água  
Pontos 
5       Classes 1 e 2 
3       Classe 3 
1       Classe 4 
 
4 - PREVENÇÃO CONTRA EROSÃO DO SOLO E ASSORIAMENTO DO CORPO D’ÁGUA (PDC-9) 
 
4.1 - Setores Beneficiados 
Pontos 
5       População Urbana e Rural 
3       Atividades Agrícolas 
1       Outras 
 
4.2 - Localização na Bacia 
Pontos 
5       Compartimento Alto Mogi 
3       Compartimento Rio do Peixe/ Médio Mogi Superior 



1       Outros 
 
4.3 - Tipo de Projeto a Ser Executado   
Pontos 
5       Desenvolvimento de Diagnostico e Estabelecimentos de Diretrizes para Controle e Prevenção da 
Erosão 
         e/ou Controle e Disciplinamente das Atividades Minerarias (PDC-9)  
3       Programas de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas ou em Processo de Degradação 
1       Outros 
 
 
 
 
 
4.4 - Situação do Empreendimento 
Pontos 
5       Conclusão ou Implantação Total em Até 12 Meses 
3       Conclusão ou Implantação Total Acima de 12 Meses 
1       Implantação Parcial em 12 Meses 
 
4.5 - Dotação Orçamentaria 
Pontos 
5       Igual ao Solicitado 
3       Igual a 60% do Solicitado 
1       Outras Percentagens (até 0%) 
 
4.6 - Suscetibilidade e Criticidade à Erosão dos Solos na Área do Projeto 
Pontos 
5       Áreas com Excessiva Criticidade e Alta Suscetibilidade à Erosão 
3       Áreas com Alta Suscetibilidade e Alta Criticidade à Erosão 
1       Áreas com Alta Suscetibilidade à Erosão 
 
4.7 - Cobertura de Vegetação Nativa na Área do Projeto 
Pontos 
5       Áreas com Menos de 20% 
3       Áreas entre 20% e 10% 
1       Áreas com Menos de 10% 
 
 
 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
 
De 1 para 3, Consideremos as Seguintes Condições Prioritárias: 
 
1 - Possibilidade de atendimento do valor integral pleiteado ao FEHIDRO; 

 
2 - Maior Contra-Partida (Proporcional ao pedido de Empréstimo); 
 
3 - Data e Hora de Entrada do Pleito na Secretaria do Comitê; 
 
4 - Sorteio se Persistir empate.   



 
ANEXO V 
BENEFICIARIO 
 

Poderão habilitar se à obtenção de recursos do FEHIDRO: 
 
a)pessoas jurídicas de direito publico, da administração direta ou indireta do Estado e dos Municípios; 
 
b)concessionários de serviços públicos, nos campos de saneamento, meio ambiente e de 

aproveitamento múltiplo de recursos hídricos;  
 
c)pessoas jurídicas de direito privado usuário de recursos hídricos; 
 
d)consorcio intermunicipais regularmente constituídos. 

 
ANEXO - VII 
P.D.C. 
 

01 - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (PGRH) 
 

 
Atividade: 
- Planejamento. 
 
Metas: 
- Elaboração, avaliação e controle do plano quadrienal da bacia; 
- Elaboração e publicação do relatório de situação dos recursos hídricos da bacia; 
- Estabelecimento de metas ambientais e após recuperação reavaliar o reequadramento dos corpos d' 

água da bacia; 
- Elaboração de política de educação ambiental (nível de planejamento); 
- Elaboração de política de geração de recursos financeiros para financiamento de saneamento 

ambiental. 
 
Atividade: 
- Gerenciamento. 
 
Metas: 
- Dar suporte administrativo e financeiro para o funcionamento da secretaria executiva do comitê; 
- Estruturar equipe técnica multidisciplinar para atuar junto à secretaria executiva do comitê; 
- Aquisição de material de trabalho; 
- Aplicação de instrumentos de cobrança pelo uso da água. 
 
Atividade: 
- Sistemas de informações sobre recursos hídricos. 
 
Meta: 
- Realizar o cadastramento dos usuários de água na bacia (urbano, industrial e agrícola). 
 
 
Atividade: 
- Renovação da rede hidrológica. 
 



Meta: 
- Monitorar a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos. 
 
 
Atividade: 
- Tecnologia e treinamento em recursos hídricos. 
 
Metas: 
- Realização de cursos extra-curriculares de praticas agrícolas, manejo do solo, etc; 
- Implantação de cursos de educação ambiental em todos os níveis. 
 
 
Justificativas: 
- Materializar apoio a secretaria executiva do comitê para serviços gerais tais como: envio de 

correspondência, xerox, informática, telefone, realização de reuniões, seminários, etc; 
- Serviços técnicos tais como: analisar informações em recursos hídricos; 
- Formação, capacitação, aperfeiçoamento profissional e desenvolvimento tecnológico; 
- Planejamento ambiental e diretrizes para licenciamento ambiental, uso e ocupação do solo e 

prevenção a poluição. 
Providências necessárias: 
- Garantir recursos financeiros; 
- Realizar concurso público e/ou alocação de pessoal já disponível para atuação exclusiva junto a 

secretaria executiva; 
- Ampliar o quadro de pessoal dos órgãos gestores de recursos hídricos; 
- Celebrar convênios com universidades para a realização dos cursos. 
 
 
 
02 - APROVEITAMENTO MÚLTIPLO E CONTROLE DOS RECURSOS HÍDRICOS (PAMR) 
 
 
Atividade: 
- Empreendimentos de aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos. 
 
Meta:  
- Implantação de sistemas de aproveitamento dos recursos hídricos, com co-gestão e rateio de custos, 

em convênios e condomínios com os setores usuários dos empreendimentos. 
 
 
Atividade: 
- Aproveitamento do potencial hidrelétrico.  
 
Meta:  
- Propor e acompanhar estudos para reaproveitamento e construção de pequenas e médias usinas 

hidrelétricas associadas aos usos múltiplos dos recursos hídricos e à preservação do meio ambiente. 
 
 
Atividade: 
- Desenvolvimento do transporte hidroviário. 
 
Meta:  
- Elaboração de estudos para permitir a utilização de trechos navegáveis. 



 
Justificativa:  
- Garantir benefícios econômicos à região e/ou estado, em razão da maximização na utilização de seus 

recursos hídricos. 
 
Providências necessárias:  
- Estudar o aproveitamento de manancial de abastecimento público; 
- Efetivar medidas técnicas que viabilizem o aproveitamento do manancial para o abastecimento 

público; 
- Estudar a viabilidade sobre navegação; 
- Estudar a viabilidade sobre o potencial hidrelétrico; 
- Estabelecer projeto básico do potencial hidrelétrico remanescente; 
- Implantar o aproveitamentos hidrelétricos. 
 
 
03- SERVIÇOS E OBRAS DE CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 

QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS (PQRH) 
 
Atividade: 
- Tratamento de esgotos urbanos. 
 
 
Metas:  
- Efetuar levantamentos e projetos de obras de coleta, interceptação, tratamento e disposição de 

esgotos; 
- Execução de obras e serviços; 
- Implantação de sistemas de avaliação e controle de resultados de operação e manutenção de sistemas 

de tratamento (ETEs). 
 
 
Atividade: 
- Controle das fontes de poluição difusas e pontuais. 
 
Metas:  
- Estudar, avaliar e controlar as cargas difusas e pontuais urbanas e rurais; 
- Instituir programa de automonitoramento das fontes difusas de poluição.  
 
 
Atividade: 
- Fiscalização e monitoramento de fontes industriais de poluição. 
 
Metas:  
- Monitorar as atividades industriais e efetuar prognósticos; 
- Instituir programa de auto monitoramento dos efluentes industriais. 
 
 
Justificativas:  
- Promover estudos e projetos de obras de coleta, interceptação, tratamento e disposição de esgotos 

urbanos; 
- Estabelecer o cadastramento das fontes poluidores industriais; 
- Promover o licenciamento, fiscalização e monitoramento das fontes industriais de poluição das 

águas; 



- Estabelecer a avaliação e controle dos resultados de operação e manutenção das ETEs; 
- Promover estudos de avaliação e controle das fontes difusas e pontuais de poluição das águas, 

considerando atividades agrícolas,  urbanas e industriais. 
 
 
Providências necessárias:  
- Contratar estudos e projetos; 
- Acompanhar, fiscalizar contratos e projetos; 
- Celebrar convênios de cooperação com as prefeituras; 
- Executar e fiscalizar obras e serviços; 
- Realizar levantamentos de campo e respectiva análise dos dados levantados; 
- Celebrar convênios com a CETESB visando intercâmbio de banco de dados; 
- Atualizar sistemáticamente dados e relatórios de situação; 
- Estudar e pesquisar, a nível de campo, trechos pilotos; 
- Implantar medidas visando o controle de cargas difusas; 
- Revisar a Lei 997/76, (CETESB). 
 
 
 
04 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (PDAS) 
 
 
Atividade: 
- Proteção da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos.  
 
 
 
Metas: 
- Identificar e recuperar as áreas de recarga de aqüíferos; 
- Cadastrar e executar um programa de controle das fontes reais e potenciais de poluição (difusas e 

pontuais); 
- Desenvolver mecanismos de aplicação de legislação de proteção de manancial (Lei 6.134/88); 
- Priorizar as ações para a área de recarga do aqüífero Botucatu/Pirambóia. 
 
 
Atividade: 
- Controle de todas as formas de captação e explotação de águas subterrâneas. 
 
Metas: 
- Cadastrar todos os poços perfurados; 
- Licenciar e autorizar a explotação de poços situados em áreas prioritárias. 
 
 
Atividade: 
- Cooperação com os municípios para a exploração, conservação e proteção das águas subterrâneas. 
 
Metas: 
- Avaliação hidrogeológica, projeto e construção de poços tubulares rasos e profundos em 

complementação aos sistemas de abastecimento público de água; 
- Gestão, (quantidade e qualidade), de aqüíferos de interesse local; 
- Operação, controle e manutenção de sistemas de extração de águas subterrâneas.  
 



 
Justificativas: 
- A superexplotação e o indícios de contaminação do aqüífero exigem um conhecimento do meio 

físico para implantação de medidas preventivas e corretivas; 
 
 
- Complementar o abastecimento público dos municípios onde existe dependência deste manancial. 
 
 
Providências necessárias: 
- Cadastrar todas as formas de captação de águas subterrâneas; 
- Estabelecer normas e procedimentos administrativos para análise e emissão de licenças e outorgas; 
- Estabelecer áreas de risco com relação à explotação intensiva e da qualidade; 
- Cadastrar as fontes reais e potenciais de poluição; 
- Estabelecer critérios e executar programa de controle das fontes poluidoras, em áreas de recarga; 
- Constituir grupos de trabalho para o desenvolvimento de mecanismos de aplicação das leis de 

proteção e preservação; 
- Priorizar o monitoramento da qualidade em áreas do Botucatu/Pirambóia; 
- Elaborar projeto e construir poços tubulares rasos e profundos para os municípios; 
- Executar inspeções técnicas e avaliações hidrogeológicas nos municípios; 
- Estabelecer critérios para preservar a capacidade de recarga, prevendo-se, inclusive, mecanismos de               

compensação nestas circunstâncias; 
- Executar programas de pesquisa para o estabelecimento  de parâmetros para a questão da 

fertirrigação. 
 
05 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS SUPERFICIAIS DE 

ABASTECIMENTO URBANO (PRMS) 
 
 
Atividade: 
- Identificação, proteção e recuperação de mananciais de abastecimento público atuais e futuros 
Meta: 
- Atualização e implantação da lei de proteção de mananciais e alimentação do cadastro de 

informações. 
 
 
Atividade: 
- Racionalização do recurso hídrico para abastecimento público. 
 
Meta: 
- Racionalizar o uso da água nos sistemas de abastecimento público. 
 
 
Justificativas: 
- Racionalizar o uso do recurso hídrico superficial; 
- Preservar o manancial destinado ao abastecimento público; 
- Promover a melhoria da relação custo-benefício dos serviços de água de cada município. 
 
 
Providências necessárias: 
- Mapear e quantificar o potencial de abastecimento dos principais mananciais da bacia; 
- Definir as áreas de proteção de mananciais; 



- Macro zoneamento do uso e ocupação do solo urbano e rural em áreas de proteção de mananciais; 
- Quantificar o potencial depurador limite dos mananciais a fim de não comprometer sua classe; 
- Definir e implantar regras para a manutenção e recuperação da capacidade de infiltração de água  no 

solo, em áreas de mananciais; 
- Avaliar os efeitos residuais nas águas, provenientes do uso de: fertilizantes, agrotóxicos, metais 

pesados e demais produtos. As análises deverão contemplar testes de toxicidade, inclusive da fauna e flora 
aquáticas; 

- Desenvolver, implantar e divulgar legislação de proteção de mananciais superficiais; 
- Identificar e/ou definir formas de medições de consumo; 
- Levantar a necessidade e implementar serviços de desassoreamento; 
- Identificar perdas e implementar política de controle nos sistemas de abastecimento: captação, 

adução, tratamento, reservacão e distribuição. 
 
 
 
06 - DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA IRRIGAÇÃO (PDRI) 
 
 
Atividade: 
- Disciplinamento da utilização da água para irrigação. 
 
Meta:  
- Cadastrar todos os irrigantes e estabelecer diretrizes, normas e regulamentos para que ocorra um 

desenvolvimento racional e harmônico entre os irrigantes, compatíveis com as disponibilidades hídricas dos 
mananciais e demandas agrícolas. 

 
 
Atividade: 
- Racionalização do uso da água para irrigação. 
 
Meta: 
- Dinamizar coordenar e implantar programas de pesquisas e extensão rural, com a finalidade de 

compatibilizar a demanda de água com o tipo de cultura e equipamento mais adequado. 
 
 
Atividade: 
- Monitoramento de áreas irrigadas. 
 
Meta:  
- Mapear as áreas irrigadas e acompanhar a evolução física através de sensoreamento remoto, 

confrontando com o disciplinamento do uso da água na irrigação. 
 
 
Atividade: 
- Obras e serviços de sistemas coletivos de irrigação e drenagem. 
 
Metas:  
- Estudos, levantamentos, projetos e obras de sistemas coletivos de irrigação e drenagem com a 

participação dos irrigantes e suas associações; 
- Possibilitar a irrigação de novas áreas. 
 
 



Justificativa:  
- Conduzir e compatibilizar os usos da água com as disponibilidades efetivamente aproveitáveis; 
- Promover a aplicação dos resultados de testes e pesquisas junto aos irrigantes. 
 
 
Providências necessárias: 
- Contratar terceiros, para a efetivação do cadastramento; 
- Implantar estações de pesquisas e extensão rural; 
- Promover a articulação entre os diversos órgãos estaduais afins, concessionárias de energia, 

fornecedores de equipamentos e agentes financeiros, para o disciplinamento da expansão da irrigação, com a 
devida outorga de uso da água. 

 
 
09 - PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA A EROSÃO DO SOLO E O ASSOREAMENTO DOS 

CORPOS D'ÁGUA (PPDE) 
 
Atividade: 
- Desenvolvimento de diagnóstico, diretrizes e tecnologia de controle para a prevenção da erosão do 

solo. 
 
Metas:  
- Estudos e serviços de prevenção da erosão do solo em áreas urbanas, rurais e viárias; 
- Extensão do cadastramento da erosão urbana para a área rural. 
 
Atividade: 
- Reflorestamento e recomposição da vegetação ciliar. 
 
Meta:  
- Implantação, conservação e recuperação de matas ciliares , de topos de morros, encostas e 

reflorestamento das cabeceiras de corpos d'água, visando a proteção quanto ao assoreamento (Uso do solo 
de acordo com a classificação de capacidade). 

 
Atividade: 
- Desenvolvimento de diagnóstico, diretrizes e tecnologias de controle para extração de produtos 

minerários e outros materiais de construção. 
 
Metas:  
- Realizar inventário das jazidas e desenvolver estudos e levantamentos para orientação e controle da 

exploração de areia, argila e outros recursos minerais nos leitos, margens e várzeas dos cursos de água; 
- Elaborar plano de controle e gestão da atividade minerária; 
- Priorizar a Bacia do Mogi Guaçú como área piloto para a implantação do GALAM (Grupo de Apoio 

ao Licenciamento da Atividade Minerária); 
 
Justificativa: 
- Consolidar e reforçar a estratégia preventiva de conservação dos solos e das águas; 
- Apoiar os municípios na elaboração de leis de usos do solo; 
- Implantação de obras corretivas. 
 
Providências necessárias: 
- Incentivar e promover o reflorestamento nas cabeceiras dos reservatórios; 
- Produzir mudas; 
- Mapear áreas para a reconstituição das matas ciliares; 



- Levantar e avaliar projetos e obras já executadas; 
- Selecionar e monitorar áreas críticas para o conhecimento de sua gênese; 
- Dar continuidade ao Plano de Desenvolvimento Florestal Sustentável, da Fundação Florestal/SMA; 
- Promover a articulação com os agentes intervenientes do S.O.S Solo, coordenado pela AEASP 

(Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado De São Paulo); 
 


