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Deliberação CBH TJ n.º 06/13 de 16/12/2013 
Aprova Critérios para Distribuição dos Recursos Financeiros no âmbito do CBH-TJ oriundos do FEHIDRO e da 
cobrança pelo uso da água no que diz respeito aos “Programas de Restauração Florestal de APPs Hídricas de 

Microbacias e Microrregiões Hidrográficas” e aos “Projetos Executivos de Restauração Florestal de Nascentes e 
Matas Ciliares”. 

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

Considerando os recursos destinados à aplicação na área de atuação do CBH-TJ, constantes 
no quadro de distribuição de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, 
apresentado anualmente pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH e; 

Considerando os recursos oriundos da cobrança pelo uso da água; 

Considerando a necessidade de preservar, recuperar e melhorar os recursos hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Tietê Jacaré, com vistas a dar melhores condições de vida e saúde para a 
população; 

Considerando a Deliberação CBH TJ nº. 05/2013 que aprova os critérios para distribuição dos 
Recursos Financeiros oriundos do FEHIDRO e da cobrança pelo uso da água no âmbito do 
CBH-TJ; e 

Considerando a Resolução SMA nº. 33/2012, que estabelece à atuação dos Agentes Técnicos 
do Fehidro no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente; determinando a restauração 
de áreas não inferiores a 10 (dez) hectares, definidas como prioritária segundo o projeto 
Biota/FAPESP ou segundo o plano diretor de recuperação de vegetação de Bacia Hidrográfica; 

Considerando o Plano Diretor de Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares para 
Conservação dos Recursos Hídricos da UGRHI TJ aprovado pelo CBH TJ e elaborado de 
acordo com a Anexo I da Deliberação CRH nº. 97/2008, que estabelece a “Revitalização de 
Bacias Hidrográficas” por meio da elaboração de “Plano Diretor de Recomposição Florestal 
visando à conservação de recursos hídricos”; privilegiando o planejamento no âmbito da bacia 
como requisito para as ações de recuperação florestal, tendo em vista a proteção dos recursos 
hídricos, delibera: 

Artigo 1o  

A Câmara Técnica de Recursos Naturais, uma vez observadas às normas do MPO; atendida a 
Deliberação CBH TJ nº. 05/2013 e tendo em vista o Plano Diretor de Restauração Florestal de 
Nascentes e Matas Ciliares para Conservação dos Recursos Hídricos da UGRHI TJ aprovado 
pelo CBH TJ, será responsável por pontuar as solicitações referentes aos “Programas de 
Restauração Florestal de APPs Hídricas de Microbacias e Microrregiões Hidrográficas” e aos 
“Projetos Executivos de Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares”. 

Artigo 2o  

As solicitações referentes aos “Programas de Restauração Florestal de APPs Hídricas de 
Microbacias e Microrregiões Hidrográficas” e aos “Projetos Executivos de Restauração 
Florestal de Nascentes e Matas Ciliares” serão pontuados previamente pela Deliberação CBH-
TJ 05/13 e, sendo classificados, serão posteriormente analisadas e pontuadas de acordo, 
respectivamente, com os critérios dos Anexos A e B, constantes desta Deliberação. 

Artigo 3º  

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. 

Disposição transitória:  

As solicitações apresentadas no ano de 2014 serão classificadas sem a necessidade de 
obtenção da pontuação mínima estabelecida nos Anexos A e B. A partir de 2015, a 
classificação das solicitações, dependerá da pontuação mínima determinada nos anexos desta 
Deliberação. 
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ANEXO A 

 

 

Termo de Referência de “Programas de Restauração Florestal de APPs Hídricas 
de Microbacia/Microrregião Hidrográfica” 

A Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê–Jacaré (CBH TJ), vem mui 
respeitosamente requerer que a Câmara Técnica de Recursos Naturais, proceda à análise e pontuação 
da solicitação de recursos destinados à aplicação na área de atuação deste CBH-TJ, conforme os 
documentos protocolados pelo Proponente/Tomador junto a esta Secretaria, e seguindo os critérios de 
pontuação abaixo relacionados. 

           IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE/TOMADOR                 

NOME:  

REPRESENTANTE LEGAL: 

OBJETIVO DO PROJETO: 
 

VALOR FEHIDRO: R$                            VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$                                    % 

AVALIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

1. CLASSIFICAÇÃO DA MICROBACIA/MICRORREGIÃO HIDROGRÁFICA: A Microbacia/Microrregião 
Hidrográfica objeto do Termo de Referência do Programa de Restauração Florestal de APPs 
Hídricas é classificada no Plano Diretor de Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares 
para Conservação dos Recursos Hídricos da UGRHI TJ como:  

PONTUAÇÃO  CRITÉRIO AVALIADO 

(   ) 30 De MUITO ALTA prioridade para Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares na UGRHI TJ 

(   ) 20 De ALTA prioridade para Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares na UGRHI TJ 

(   ) 15 De MÉDIA prioridade para Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares na UGRHI TJ 

(   ) 10 De BAIXA prioridade para Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares na a UGRHI TJ 

(   ) 5 De MUITO BAIXA para Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares na UGRHI TJ 

(   ) 0 Não é possível identificar a microbacia ou microrregião hidrográfica onde está localizada a solicitação 

 

2. ÁREA ABRANGIDA PELO PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE APPs HÍDRICAS: A 
área, objeto do Termo de Referência, objeto da solicitação: 

CRITÉRIO 
AVALIADO 

CRITÉRIO AVALIADO 

(    ) 10 
Coincide com a Microbacia/Microrregião Hidrográfica do Plano Diretor Plano Diretor de Restauração Florestal de 
Nascentes e Matas Ciliares para Conservação dos Recursos Hídricos da UGRHI TJ  

(    ) 8 
Não Coincide com a Microbacia/Microrregião Hidrográfica do Plano Diretor Plano Diretor de Restauração Florestal de 
Nascentes e Matas Ciliares para Conservação dos Recursos Hídricos da UGRHI TJ; porém o Termo de Referência 
apresenta justificativa considerada pertinente para a área escolhida. 

(    ) 6 
Não Coincide com a Microbacia/Microrregião Hidrográfica do Plano Diretor Plano Diretor de Restauração Florestal de 
Nascentes e Matas Ciliares para Conservação dos Recursos Hídricos da UGRHI TJ; e o Termo de Referência 
apresenta justificativa considerada não pertinente para a área escolhida. 

(    ) 4 
Não Coincide com a Microbacia/Microrregião Hidrográfica do Plano Diretor Plano Diretor de Restauração Florestal de 
Nascentes e Matas Ciliares para Conservação dos Recursos Hídricos da UGRHI TJ; e o Termo de Referência não 
apresenta justificativa para a área escolhida. 

(    ) 2 
Não é possível determinar se a área coincide com a Microbacia/Microrregião Hidrográfica do Plano Diretor Plano Diretor 
de Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares para Conservação dos Recursos Hídricos da UGRHI TJ 

(    ) 0 Não é possível identificar a microbacia ou microrregião hidrográfica da área da solicitação 

3. CLASSIFICAÇÃO DAS NASCENTES: O Termo de Referência do Programa de Restauração 

FICHA DE PONTUAÇÃO 
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Florestal de APPs Hídricas solicita: 

PONTUAÇÃO  CRITÉRIO AVALIADO 

(    ) 10 
O georreferenciamento de todas as nascentes da Microbacia/Microrregião Hidrográfica; a descrição das condições sobre 
a presença de animais, fogo e focos de erosão; e a classificação em relação ao Fator de Proteção*. 

(    ) 8 
O georreferenciamento das nascentes principais da Microbacia/Microrregião Hidrográfica; a descrição das condições 
sobre a presença de animais, fogo e focos de erosão; e a classificação em relação ao Fator de Proteção*. 

(    ) 6 
O georreferenciamento de todas as nascentes da Microbacia/Microrregião Hidrográfica; e as condições sobre a presença 
de animais, fogo e focos de erosão. 

(    ) 4 
O georreferenciamento das nascentes principais da Microbacia/Microrregião Hidrográfica; e a descrição das condições 
sobre a presença de animais, fogo e focos de erosão. 

(    ) 2  O georreferenciamento das nascentes da Microbacia/Microrregião Hidrográfica. 

(    ) 0 Não solicita o georreferenciamento das nascentes principais da Microbacia/Microrregião Hidrográfica. 

Fator de Proteção*: (1)Nascente desprotegida; (2)Nascente protegida vegetação em estágio inicial de regeneração; (3)Nascente 
protegida vegetação em estágio médio de regeneração ou plantio de mudas; e (4)Nascente protegida Vegetação estágio 
avançado. 

4. MAPEAMENTO: Quanto ao mapeamento, o Termo de Referência para elaboração do “Programa de 
Restauração Florestal das APPs Hídricas da Microbacia/Microrregião Hidrográfica”: 

PONTUAÇÃO CRITÉRIO AVALIADO 

(    ) 10 Solicita mapas na escala 1:10000, especificando os temas dos mapas 

(    ) 8 Solicita mapas na escala 1:25000 ou menor, especificando os temas dos mapas 

(    ) 6 Solicita mapas na escala 1:10000, sem especificar os temas dos mapas 

(    ) 4 Solicita mapas na escala 1:25000 ou menor, sem especificar os temas dos mapas 

(    ) 2 Solicita mapas sem definir a escala  

(    ) 0 Não solicita mapa(s). 

 

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: O Termo de Referência para elaboração do “Programa de 
Restauração Florestal das APPs Hídricas da Microbacia/Microrregião Hidrográfica” solicita: 

PONTUAÇÃO  CRITÉRIO AVALIADO 

(    ) 10 
Relatório Fotográfico completo e georreferenciado (coordenadas UTM ou Geográficas) das APPs hídricas da microbacia/microrregião 
hidrográfica objeto da solicitação, com indicação das visadas e do local das fotos, mostrando todas as condições atuais encontradas na 
área (plantas invasoras, presença de bovinos e equinos, acessos, processos erosivos, assoreamento, umidade do solo, entre outras). 

(    ) 8 
Relatório Fotográfico completo das APPs hídricas da microbacia/microrregião hidrográfica objeto da solicitação, com indicação do local das 
fotos, mostrando todas as condições atuais encontradas na área (plantas invasoras, presença de bovinos e equinos, acessos, processos 
erosivos, assoreamento, umidade do solo, entre outras). 

(    ) 6 
Relatório Fotográfico parcial, porém georreferenciado (coordenadas UTM ou Geográficas) das APPs hídricas da microbacia/microrregião 
hidrográfica objeto da solicitação, com indicação das visadas e do local das fotos, mostrando algumas das condições atuais encontradas 
na área (plantas invasoras, presença de bovinos e equinos, acessos, processos erosivos, assoreamento, umidade do solo, entre outras). 

(    ) 4 
Relatório Fotográfico parcial das APPs hídricas da microbacia/microrregião hidrográfica objeto da solicitação, com indicação do local das 
fotos, mostrando algumas das condições atuais encontradas na área (plantas invasoras, presença de bovinos e equinos, acessos, 
processos erosivos, assoreamento, umidade do solo, entre outras). 

(    ) 2 
Relatório Fotográfico parcial da microbacia/microrregião hidrográfica objeto da solicitação, sem indicação do local das fotos, mostrando 
algumas das condições atuais encontradas na área (plantas invasoras, presença de bovinos e equinos, acessos, processos erosivos, 
assoreamento, umidade do solo, entre outras). 

(    ) 0 Não solicita relatório fotográfico 

 

6. CRONOGRAMA FÍSICO: O Termo de Referência para elaboração do “Programa de Restauração 
Florestal das APPs Hídricas da Microbacia/Microrregião Hidrográfica”, estabelece: 

PONTUAÇÃO  CRITÉRIO AVALIADO 

(    ) 10 Até 6 meses para finalização do “Programa de Restauração Florestal das APPs Hídricas.  

(    ) 8 Mais de 6 até 12 meses para finalização do do “Programa de Restauração Florestal das APPs Hídricas. 

(    ) 6 Mais de 12 até 15 meses para finalização do do “Programa de Restauração Florestal das APPs Hídricas. 

(    ) 4 Mais de 15 até 18 meses para finalização do do “Programa de Restauração Florestal das APPs Hídricas. 
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(    ) 2 Mais de 18 até 24 meses para finalização do do “Programa de Restauração Florestal das APPs Hídricas. 

(    ) 0 Mais de 24 meses para finalização do “Programa de Restauração Florestal das APPs Hídricas; ou não estabelece prazo. 

7. CUSTO DO PROGRAMA (UFESPs/km²): Os valores solicitados no Termo de Referência para a 
elaboração do “Programa de Restauração Florestal das APPs Hídricas da Microbacia/Microrregião 
Hidrográfica” estão:  

PONTUAÇÃO  CRITÉRIO AVALIADO 

(    ) 10 Entre 130 e 160 UFESPs por km² 

(    ) 8 Entre 160 e 180 UFESPs por km² 

(    ) 6 Entre 180 e 200 UFESPs por km² 

(    ) 4 Acima de 200 até 220 UFESPs por km² ou abaixo de 130 até 100 UFESPs por km² 

(    ) 2 Acima de 220 UFESPs por km² ou abaixo de 100 UFESPs por km² 

(    ) 0 Acima de 300 UFESPs por km²  

 

8. VERIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA (“check list”) - O Termo de Referência do “Programa 
de Restauração Florestal das APPs Hídricas da Microbacia/Microrregião Hidrográfica” solicita ou 
determina: (somar 1,0 ponto a cada conformidade)  

PONTUAÇÃO  CRITÉRIO AVALIADO 

(    ) 1 A identificação do(s) tipo(s) de solo(s) e a(s) característica(s) de umidade do solo de cada situação encontrada nas APPs 
da microbacia/microrregião hidrográfica? 

(    ) 1 A avaliação das condições da APP hídrica de cada trecho de toda a rede de drenagem da microbacia/microrregião 
hidrográfica? 

(    ) 1 A caracterização, com identificação da fitofisionomia e das principais espécies dos fragmentos de mata ciliar existentes? 

(    ) 1 As recomendações (prognóstico) para a recuperação das nascentes da microbacia/microrregião hidrográfica? 

(    ) 1 A definição dos métodos de restauração florestal a serem utilizados em cada trecho ou situação encontrada na APP? 

(    ) 1 A elaboração de um Plano de Ação e de um Cronograma de Execução do Programa estabelecendo a ordem de 
prioridade de cada ação?  

(    ) 1 A identificação, caracterização e mapeamento da estrutura fundiária da microbacia/microrregião hidrográfica com as 
propriedades classificadas por tamanho de módulo fiscal? 

(    ) 1 A estimativa dos custos de cada etapa e o custo total de efetivação do Programa de restauração das APPs hídricas da 
microbacia/microrregião hidrográfica? 

(    ) 1 A identificação, localização e o mapeamento de voçorocas, pontos de assoreamento, depósitos irregulares de resíduos e 
outros problemas ambientais significativos da microbacia/microrregião hidrográfica? 

(    ) 1 A anuência dos proprietários rurais para a execução das ações do “Programa de Restauração Florestal das APPs 
Hídricas” da Microbacia/Microrregião Hidrográfica? 

 SOMATÓRIA (Item 8) 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

Caso haja empate de solicitações/tomadores na pontuação segundo os critérios acima elencados, serão 
adotados para desempate os critérios abaixo selecionados: 

1. Classificação da Microbacia/Microrregião Hidrográfica no Plano Diretor de Restauração Florestal de 
Nascentes e Matas Ciliares da UGRHI TJ (Critério 1); 

2. Área abrangida pelo Programa de Restauração Florestal de APPs Hídricas (Critério 2);  

3. Maior pontuação na Verificação de Projeto (Critério 8); 

4. Valor da contrapartida (maior valor percentual); 

5. Decisão da plenária. 

 

RESUMO DA PONTUAÇÃO 
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CRITÉRIO AVALIADO PONTUAÇÃO 

1. CLASSIFICAÇÃO DA MICROBACIA/MICRORREGIÃO HIDROGRÁFICA   

2. ÁREA DO PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE APPs HÍDRICAS 
HIDROGRÁFICA 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DAS NASCENTES  

4. MAPEAMENTO DAS NASCENTES E DAS APPS HÍDRICAS  

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

6. CRONOGRAMA FÍSICO  

7. CUSTO DO PROGRAMA (UFESPs/km²)  

8. VERIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA  

Pontuação Máxima = 100 (100%) TOTAL DE PONTOS  

  Solicitação classificada (Pontuação maior ou igual que 60%) 

  Solicitação desclassificada (Pontuação menor que 60%) 

DECLARAÇÃO E ASSINATURA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECURSOS NATURAIS 

“Declaramos que a análise e pontuação da solicitação de recursos destinados à aplicação na área de 
atuação deste CBH-TJ foi procedida com base no Manual de Procedimentos Operacionais - MPO 2011 
FEHIDRO, Deliberação CBH-TJ 06/2013 nos documentos protocolados pelo Proponente/Tomador junto 
a Secretaria Executiva, podendo a mesma ser encaminhada à reunião Plenária de priorização para 
análise e aprovação.” 

_________________________________, ______ de ____________________ de 201_ 

 
Coordenador Câmara Técnica:________________________Assinatura:________________________ 
 
PODER ESTADUAL 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

 
PODER MUNICIPAL 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

 
SOCIEDADE CIVIL 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

 

ANEXO B 
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 “Projetos Executivos de Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares” 

 A Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê–Jacaré (CBH TJ), vem mui 
respeitosamente requerer que a Câmara Técnica de Recursos Naturais, proceda à análise e pontuação 
da solicitação de recursos destinados à aplicação na área de atuação deste CBH-TJ, conforme os 
documentos protocolados pelo Proponente/Tomador junto a esta Secretaria, e seguindo os critérios de 
pontuação abaixo relacionados. 

           IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE/TOMADOR                 

NOME:  

REPRESENTANTE LEGAL: 

OBJETIVO DO PROJETO: 
 

VALOR FEHIDRO: R$                            VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$                                    % 

AVALIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1. CLASSIFICAÇÃO DA MICROBACIA/MICRORREGIÃO HIDROGRÁFICA: A microbacia ou 
microrregião hidrográfica onde está(ão) localizado(s) o(s) trecho(s) do curso d’água e/ou nascente(s) 
objeto da solicitação é classificada no Plano Diretor de Restauração Florestal de Nascentes e Matas 
Ciliares para Conservação dos Recursos Hídricos da UGRHI TJ como:  

PONTUAÇÃO  CRITÉRIO AVALIADO 

(   ) 30 De MUITO ALTA prioridade para Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares na UGRHI TJ 

(   ) 20 De ALTA prioridade para Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares na UGRHI TJ 

(   ) 15 De MÉDIA prioridade para Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares na UGRHI TJ 

(   ) 10 De BAIXA prioridade para Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares na a UGRHI TJ 

(   ) 5 De MUITO BAIXA para Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares na UGRHI TJ 

(   ) 0 Não é possível identificar a microbacia ou microrregião hidrográfica onde está localizada a solicitação 

2. PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE APPs HÍDRICAS*: A microbacia ou microrregião 
hidrográfica onde está(ão) localizado(s) o(s) trecho(s) do curso d’água e/ou nascente(s) objeto da 
solicitação: 

PONTUAÇÃO  CRITÉRIO AVALIADO 

(   ) 10 
Possui Programa de Restauração Florestal de APPs Hídricas FINALIZADO E COMPLETO ou estudo equivalente 
de acordo com os requisitos previstos pelo Plano Diretor de Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares para 
Conservação dos Recursos Hídricos da UGRHI TJ  

(   ) 8 
Possui Programa de Restauração Florestal de APPs Hídricas INICIADO de acordo com os requisitos previstos pelo 
Plano Diretor de Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares para Conservação dos Recursos Hídricos da 
UGRHI TJ 

(   ) 6 
Possui Programa de Restauração Florestal de APPs Hídricas APROVADO de acordo com os requisitos previstos 
pelo Plano Diretor de Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares para Conservação dos Recursos Hídricos da 
UGRHI TJ 

(   ) 4 
Possui algum Estudo sobre Restauração Florestal de APPs Hídricas anterior ao Plano Diretor de Restauração 
Florestal de Nascentes e Matas Ciliares para Conservação dos Recursos Hídricos da UGRHI TJ 

(   ) 2 
Apresentou Programa de Restauração Florestal de APPs Hídricas CONCOMITANTEMENTE A ESTA 
SOLICITAÇÃO  

(   ) 0 Não Possui Programa ou estudo de Restauração Florestal de APPs Hídricas 

* O Programa de Restauração Florestal de APPs Hídricas, o Estudo Equivalente ou outros estudos da 
Microbacia/Microrregião Hidrográfica para serem considerados devem estar anexos à solicitação. 
 

3. PLANO DE AÇÕES: Em relação a ordem de prioridade da área, objeto da solicitação: 
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PONTUAÇÃO  CRITÉRIO AVALIADO 

(    ) 10 
Atende a ordem prevista no Plano de Ações do Programa de Restauração Florestal de APPs Hídricas da microbacia / 
microrregião hidrográfica. 

(    ) 8 
Não atende a ordem prevista no Plano de Ações do Programa de Restauração Florestal de APPs Hídricas da microbacia 
/ microrregião hidrográfica, porém apresenta justificativa pertinente. 

(    ) 6 
Não atende a ordem prevista no Plano de Ações do Programa de Restauração Florestal de APPs Hídricas da microbacia 
/ microrregião hidrográfica e apresenta justificativa inconsistente. 

(    ) 4 
Não atende a ordem prevista no Plano de Ações do Programa de Restauração Florestal de APPs Hídricas da microbacia 
/ microrregião hidrográfica e não apresenta justificativa. 

(    ) 2  Microbacia/microrregião hidrográfica não possui Programa de Restauração Florestal de APPs Hídricas 

(    ) 0 Não é possível identificar a localização da área objeto da solicitação 

4. MAPEAMENTO: Quanto ao mapeamento da área do projeto, objeto da solicitação: 

PONTUAÇÃO CRITÉRIO AVALIADO 

(    ) 10 
Apresenta mapa(s) com a localização e identificação do(s) trecho(s)/nascente(s), objeto(s) da solicitação em escala 
1:10000 ou maior e imagem(ns) de satélite de alta resolução 

(    ) 8 
Apresenta mapa(s) com a localização e identificação do(s) trecho(s)/nascente(s), objeto(s) da solicitação em escala 
1:25000 ou 1:50000 e imagem(ns) de satélite de alta resolução 

(    ) 6 
Apresenta imagem(ns) de satélite de alta resolução com a localização e identificação do(s) trecho(s)/nascente(s), 
objeto(s) da solicitação 

(    ) 4 
Apresenta mapa(s) e/ou imagem(ns) de satélite de alta resolução sem a localização e sem a identificação aproximada 
do(s) trecho(s)/nascente(s), objeto(s) da solicitação 

(    ) 0 Não apresenta mapa ou imagem de satélite de alta resolução da área a ser restaurada. 

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: O Projeto executivo apresenta: 

PONTUAÇÃO  CRITÉRIO AVALIADO 

(    ) 10 
Relatório Fotográfico completo e georreferenciado (coordenadas UTM ou Geográficas) da área objeto da solicitação, com 
indicação das visadas e do local das fotos, mostrando as condições atuais de cada trecho do local (plantas invasoras, 
presença de bovinos e equinos, acessos, processos erosivos, assoreamento, umidade do solo, entre outras). 

(    ) 8 
Relatório Fotográfico completo da área objeto da solicitação, com indicação do local das fotos, mostrando as condições 
atuais de cada trecho do local (plantas invasoras, presença de bovinos e equinos, acessos, processos erosivos, 
assoreamento, umidade do solo, entre outras). 

(    ) 6 

Relatório Fotográfico incompleto, porém georreferenciado (coordenadas UTM ou Geográficas) da área objeto da 
solicitação, com indicação das visadas e do local das fotos, mostrando as condições atuais de alguns trechos do local 
(plantas invasoras, presença de bovinos e equinos, acessos, processos erosivos, assoreamento, umidade do solo, entre 
outras). 

(    ) 4 
Relatório Fotográfico incompleto da área objeto da solicitação, com indicação do local das fotos, mostrando as condições 
atuais de alguns trechos do local (plantas invasoras, presença de bovinos e equinos, acessos, processos erosivos, 
assoreamento, umidade do solo, entre outras). 

(    ) 2 
Relatório Fotográfico incompleto da área objeto da solicitação, sem indicação do local das fotos, mostrando as condições 
atuais de alguns trechos do local (plantas invasoras, presença de bovinos e equinos, acessos, processos erosivos, 
assoreamento, umidade do solo, entre outras). 

(    ) 0 Não apresenta relatório fotográfico 

6. CRONOGRAMA FÍSICO: O Projeto executivo da área a ser restaurada apresenta: 

PONTUAÇÃO  CRITÉRIO AVALIADO 

(    ) 10 
Cronograma físico com ações de manejo e manutenção previstas por 36 meses; e avaliações mensais no 1ºano e 
trimestrais a partir do 2º ano, com no mínimo 5 indicadores. 

(    ) 8 
Cronograma físico com ações de manejo e manutenção previstas por 36 meses; e avaliações bimestrais ou trimestrais no 
1º ano e semestrais partir do 2º ano com no mínimo 5 indicadores. 

(    ) 6 
Cronograma físico com ações de manejo e manutenção previstas por 36 meses; e avaliações com qualquer 
periodicidade, porém com menos de 5 indicadores. 

(    ) 4 Cronograma físico com ações de manejo e manutenção previstas por 36 meses; sem avaliações previstas. 

(    ) 2 
Cronograma físico com ações de manejo e manutenção previstas por tempo inferior a 36 meses; com avaliações 
previstas com qualquer periodicidade e número de indicadores. 

(    ) 0 
Cronograma físico com ações de manejo e manutenção previstas por tempo inferior a 36 meses; e sem avaliações 
previstas. 
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7. CUSTO DA RESTAURAÇÃO / HECTARE (UFESPs/ha): Em relação aos custos totais da restauração 
florestal ao longo de todo o projeto, os valores previstos pela solicitação estão:  

PONTUAÇÃO  CRITÉRIO AVALIADO 

(    ) 10 
Entre 500 e 750 UFESPs por hectare para as áreas com Plantio de Mudas em Área Total e/ou  
menor que 500 UFESPs por hectare para as outras técnicas (Enriquecimento, Isolamento da área, etc) 

(    ) 8 
Entre 750 e 1000 UFESPs por hectare para as áreas com Plantio de Mudas em Área Total e/ou  
menor que 500 UFESPs por hectare para as outras técnicas (Enriquecimento, Isolamento da área, etc) 

(    ) 5 
Entre 1000 e 1250 UFESPs por hectare para as áreas com Plantio de Mudas em Área Total e/ou  
menor que 500 UFESPs por hectare para as outras técnicas (Enriquecimento, Isolamento da área, etc) 

(    ) 2 
Entre 1250 e 1400 UFESPs por hectare para as áreas com Plantio de Mudas em Área Total e/ou  
entre 500 e 750 UFESPs por hectare para as outras técnicas (Enriquecimento, Isolamento da área, etc) 

(    ) 0 
Maior que 1400 UFESPs por hectare para as áreas com Plantio de Mudas em Área Total e/ou  
maior que 750 UFESPs por hectare para as outras técnicas (Enriquecimento, Isolamento da área, etc) ou  
a solicitação não define a área total do projeto. 

 

 

8. VERIFICAÇÃO DE PROJETO (“check list”) - O memorial descritivo do projeto executivo da área a 
ser restaurada define e/ou descreve: (somar 1,0 ponto a cada conformidade)  

PONTUAÇÃO  CRITÉRIO AVALIADO 

(    ) 1 O(s) tipo(s) de solo(s) e a(s) característica(s) de umidade do solo de cada trecho (seco, encharcado, inundado)? 

(    ) 1 A(s) fisionomia(s) da vegetação local e o histórico de uso da área? 

(    ) 1 O número de espécies a ser utilizada, bem como seu grupo ecológico (pioneiras e não pioneiras) de acordo com a 
recomendação técnica e legal para cada fisionomia de vegetação e características de umidade do solo. 

(    ) 1 O espaçamento entre mudas e entre linhas e a quantidade total de mudas a ser plantada na área de acordo com a 
recomendação técnica e legal? 

(    ) 1 As técnicas de demarcação das linhas de plantio e das mudas; de abertura e dimensão dos berços; a calagem; a 
adubação por berço; e a adubação de cobertura? 

(    ) 1 O(s) método(s) de controle de plantas invasoras que serão utilizados e o número mínimo de manutenções anuais (1º, 2º e 
3º anos)?  

(    ) 1 O manejo e as ações (estratégias, frequência, níveis de controle, etc) de combate às formigas cortadeiras na área e no 
entorno? 

(    ) 1 Os critérios, técnicas e equipamentos para melhorar o aproveitamento de água ou para a irrigação das mudas em caso 
de estiagens? 

(    ) 1 O replantio de mudas mortas nos 2º e 3º anos pós-plantio? 

(    ) 1 A previsão adequada de uso dos recursos ao longo dos 3 anos (60 a 70% no 1º ano; 20 a 25% no 2º ano e 10 a 15% no 
3º ano) ? 

 SOMATÓRIA (Item 8) 

 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

Caso haja empate de solicitações/tomadores na pontuação segundo os critérios acima elencados, serão 
adotados para desempate os critérios abaixo selecionados: 

1. Classificação da Microbacia/Microrregião Hidrográfica no Plano Diretor de Restauração Florestal 
de Nascentes e Matas Ciliares da UGRHI TJ (Critério 1); 

2. Existência de Plano de Recuperação Ambiental da Microbacia/Microrregião Hidrográfica (Critério 
2);  

3. Maior pontuação na Verificação de Projeto (Critério 8); 

4. Valor da contrapartida (maior valor percentual); 

5. Decisão da plenária. 
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RESUMO DA PONTUAÇÃO 
 

CRITÉRIO AVALIADO PONTUAÇÃO 

1. CLASSIFICAÇÃO DA MICROBACIA/MICRORREGIÃO HIDROGRÁFICA   

2. PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE APPs HÍDRICAS 
HIDROGRÁFICA 

 

3. PLANO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL  

4. MAPEAMENTO DA ÁREA DO PROJETO  

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

6. CRONOGRAMA FÍSICO  

7. CUSTO DA RESTAURAÇÃO / HECTARE (R$/ha)  

8. VERIFICAÇÃO DE PROJETO  

Pontuação Máxima = 100 (100%) TOTAL DE PONTOS  

  Solicitação classificada (Pontuação maior que 60%) 

  Solicitação desclassificada (Pontuação menor que 60%) 

DECLARAÇÃO E ASSINATURA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECURSOS NATURAIS 

“Declaramos que a análise e pontuação da solicitação de recursos destinados à aplicação na área de 
atuação deste CBH-TJ foi procedida com base no Manual de Procedimentos Operacionais - MPO 2011 
FEHIDRO, Deliberação CBH-TJ 06/2013 nos documentos protocolados pelo Proponente/Tomador junto 
a Secretaria Executiva, podendo a mesma ser encaminhada à reunião Plenária de priorização para 
análise e aprovação.” 

_________________________________, ______ de ____________________ de 201_ 

 
Coordenador Câmara Técnica:________________________Assinatura:________________________ 
 
PODER ESTADUAL 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

 
PODER MUNICIPAL 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

 
SOCIEDADE CIVIL 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

Membro Câmara Técnica:_______________________________ Assinatura: ____________________ 

 



 

 

COMITÊ  DA   BACIA   HIDROGRÁFICA   DO   TIETÊ   -   JACARÉ 
Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 135 -  Fone: (16)3333-7010  -  Fax: (16)3333-2525 

CEP: 14.807-071  -  Araraquara  -  SP 

e-mail: comitetj@yahoo.com.br 

 


