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Deliberação CBH-AT nº 20, de 18/12/2009. 
 

 

 
Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – 2009, referente ao ano 
base 2008. 

 

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

Considerando a Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que institui a Política e o 
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e, em 
especial, o artigo 19 ao determinar a elaboração do relatório “Situação dos Recursos 
Hídricos das Bacias Hidrográficas”, objetivando dar transparência à administração pública e 
subsídios às ações dos Poderes Executivo e Legislativo de âmbito municipal, estadual e 
federal; 

Considerando orientação da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi) da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente (SMA) para padronização da metodologia na elaboração do 
Relatório de Situação pelos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) apresentado no 
“Seminário para elaboração de Relatórios de Situação de Bacias – 2009”, ocorrido em 
08.10.2009, no município de Itu/SP; 

Considerando que a elaboração do referido relatório pelos CBHs é item de pontuação na 
distribuição de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 
(FEHIDRO), nos 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 da oficina “Relatório de Situação CBH-AT” nos dias 8 e 9.12.2009 
com a participação dos membros do CBH-AT e dos Subcomitês que trabalharam as 
informações apresentadas pelo CRHi e aplicaram a metodologia proposta gerando o material 
preliminar para o Relatório de Situação CBH-AT 2009; 

Considerando que nas datas previstas para realização da oficina do Relatório de Situação 
CBH-AT ocorreu episódio critico de precipitação pluviométrica intensa na Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP) o que acarretou na impossibilidade de acesso da maioria 
dos membros do CBH-AT e Subcomitês previstos; 

Considerando que o episódio acima mencionado prejudicou o andamento dos trabalhos da 
oficina tendo os técnicos da Secretaria Executiva do CBH-AT a responsabilidade de 
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sistematizar as informações geradas, na ocasião, e complementar os dados das planilhas 
necessárias para compor o citado relatório e ainda concluir o texto final. 

Delibera: 
 
Artigo 1º - Fica aprovado o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica Alto Tietê – 2009, referente ao ano base de 2008, com base na metodologia 
apresentada pela CRHi. 
 
Artigo 2º - Para garantir plena participação dos representantes do CBH-AT e dos 
Subcomitês serão realizadas oficinas nas áreas de abrangência dos Subcomitês para 
discutir e complementar o respectivo Relatório de Situação 2009 aprovado visando subsidiar 
informações para o próximo relatório 2010. 
 
Artigo 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado. 
 

São Paulo, 18 de dezembro de 2009. 
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