
  

 
 

DELIBERAÇÃO CBH-MOGI, Nº: 040*, DE 5 DE JULHO DE 2002. 
 
* Anterior Deliberação do CBH-MOGI de nº: 03/02, alterada para nº: 040/02,  pela Lei nº: 10.117 de 1998. 

 
"Indica para fins de contratação no Programa de 
Despoluição de Bacias Hidrográficas – PRODES, 
da Agência Nacional de Águas – ANA, a SABESP 
do Município de Serra Negra, regularmente inscrita 
no PRODES, e cujo empreendimento ETE – Serra 
Negra foi considerado habilitado pela ANA."   

 
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU - CBH-MOGI, no 
uso deuas atribuições legais, dispostas  em seu Estatuto, e, 
Considerando que um dos maiores desafios da gestão de recursos hídricos no Brasil, 
segundo a Agência Nacional de Águas, é a redução dos níveis de poluição hídrica, que 
atinge em regiões de forte concentração urbana e industrial, patamares críticos em razão do 
lançamento de esgotos em estado bruto, sem tratamento, sobretudo os domésticos, com 
conseqüências sanitárias e ambientais negativas, além de contribuir para o quadro de 
escassez do precioso líquido; 
Considerando que o tratamento de esgotos é uma ação fundamental em qualquer programa 
de despoluição das águas, a Agência Nacional de Águas criou em março de 2001, o 
Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas – PRODES, também conhecido como 
“programa de compra de esgoto tratado”. O programa tem por objetivo incentivar a 
implantação de estações de tratamento de esgotos pelo país, com a finalidade de reduzir 
níveis de poluição hídrica. O PRODES não financia obras ou equipamentos, mas paga pelos 
resultados alcançados, pelo esgoto efetivamente tratado, a partir do início da operação da 
estação de tratamento de esgotos, mediante o cumprimento de metas de eficiência de 
tratamento, previamente pactuadas;  
Considerando ainda que, tanto no exercício de 2001, como no de 2002, o PRODES foi 
amplamente  divulgado, por todos os meios, entre os membros integrantes do CBH-MOGI, 
inclusive em reuniões de trabalho, com palestras proferidas por funcionários da Agência 
Nacional de Águas, como as realizadas nos Municípios de Conchal (2001) e Jaboticabal 
(2002); 
Considerando que, nos termos do artigo 10, da Resolução ANA n.º 26, de 7 de fevereiro de 
2002, é da responsabilidade dos Comitês de Bacia, definir a ordem de prioridades, com 
vistas a contratação, dos empreendimentos inscritos no PRODES e localizados na bacia 
hidrográfica, enviando à ANA, impreterivelmente, até dia 15 de julho de 2002, a lista de 
empreendimentos em ordem de prioridade, para fins de contratação; 
Considerando que, o empreendimento ETE - Serra Negra, está entre as obras indicadas 
como prioritárias no Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, ora em fase de 
conclusão, e que foi amplamente discutido com todos os setores da  Sociedade Civil, 
Municípios e Estado; 
Considerando, finalmente, que entre os integrantes do CBH-MOGI inscritos no PRODES, 
somente a SABESP do Município de Serra Negra, logrou habilitar o empreendimento ETE – 
Serra Negra, conforme divulgado pela Agência Nacional de Águas, no sítio 
www.ana.gov.br/prodes. 

 
DELIBERA: 

 
Art. 1º Indica para fins de contratação no Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas – 

PRODES, da Agência Nacional de Águas – ANA, a SABESP do Município de Serra Negra, regularmente 



  

inscrita neste programa, e cujo empreendimento, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE - Serra Negra), foi 
considerado prioritário para a Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, por este Comitê, no presente exercício. 
 

Art. 2º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Descalvado, 5 de julho de 2002. 
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