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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ 

 
 

Deliberação CBH-AT nº 19 de 18/12/2009. 
 

 
Dispõe sobre a atualização do Plano de Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê para o exercício de 

2008-2011 aprovado pela Deliberação CBH-AT n° 

12/2008. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, no uso de suas atribuições, e: 

Considerando a Lei 7663 de 30 de dezembro de 1991, que institui a Política e o Sistema 
Integrado de Recursos Hídricos, em seu capítulo III – Do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos; 

Considerando a Deliberação CRH nº 62, de 04.09.2006, que aprova prazos e 
procedimentos, para elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica e seu conteúdo; 

Considerando a Deliberação CBH-AT n° 12/2008 que Dispõe sobre a revisão e aprovação 
do Plano de Bacia para o exercício de 2008-2011 e indica o Plano de Ação e de 
Investimentos 2008-1011 na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. 

Considerando os termos da Deliberação CRH n° 104, de 26.10.2009, que “aprova prazos e 
procedimentos para entrega das informações a serem consideradas quando da avaliação de 
critérios para repartição de recursos FEHIDRO para o ano de 2010”; 

Considerando a realização das oficinas de Plano de Bacia realizadas nos dias 29.09.2009 e 
29.10.2009 com a participação dos membros do CBH-AT e dos Subcomitês que apreciaram 
e aprovaram os conteúdos das fichas das ações de desenvolvimento institucional; de 
planejamento e gestão e de obras e serviços, e ainda atualização das prioridades de ações 
de investimentos. 

Delibera: 

Artigo 1º - Fica aprovado a atualização do Plano de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê para 
o exercício 2008-2011, composto de 4 (quatro) volumes, denominado de Relatório Final, 
contendo os seguintes assuntos nos respectivos volumes: 

- Volume 1/4: antecedentes gerais; características da bacia com os itens caracterização 
físico ambiental, demandas, disponibilidades hídricas, estudos operacionais, e dinâmica 
sócio-econômica. 
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- Volume 2/4: uso e ocupação, sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento 
sanitário existente, sistema de drenagem urbana, sistemas de transporte, qualidade de 
águas, balanço hídrico, áreas problemáticas para gestão da quantidade e qualidade dos 
recursos hídricos, conflitos e áreas críticas, e contextos legal, institucional e estratégico. 

- Volume 3/4: prognóstico de evolução da bacia, o Plano de Ação do PAT, o Programa de 
Investimentos do PAT, conclusões e recomendações, referências bibliográficas e atores. 

- Volume 4/4: fichas das ações de desenvolvimento institucional; de planejamento e gestão 
e de obras e serviços, e planilha com as prioridades de ações de investimentos. 

Artigo 2º - A presente atualização do Plano de Bacia do Alto Tietê será enviado a 
Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SMA) para atender as Deliberações n° 62/2006 e n° 104/2009. 

Artigo 3º -Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-AT e será 
publicada no Diário Oficial do Estado. 

 

São Paulo, 18 de dezembro de 2009. 
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