
2016 2017 2016 2017

cota-parte cota-parte cota-parte cobrança cota-parte cobrança cota-parte cota-parte cota-parte cobrança cota-parte cobrança

1.2 - Apoio ao 

planejamento e gestão 

de recursos hídricos

Elaboração e 

disponibilização de 

estudos, levantamentos 

ou diagnósticos cujo 

produto subsidie o 

planejamento e a 

gestão de recursos 

hídricos.

Planejamento de 

recursos hídricos

Prover os municípios de 

planos de drenagem, 

controle de perdas e 

controle de erosão; 

prover a região de 

plano regional de 

educação ambiental

Plano diretor de 

redução e controle de 

perdas no sistema de 

abastecimento de água 

do município de Morro 

Agudo/SP (R$ 

213.573,97)

Elaboração do plano 

diretor de combate às 

perdas de água do 

sistema público de 

abastecimento de água 

do município de 

Barretos (R$ 

266.524,92)

Elaborar 

prioritariamente:

1 plano de drenagem, 

de controle de perdas 

de água e/ou de 

controle de erosão; 

e/ou

1 plano de manejo de 

UC ou assemelhada.

Elaborar 

prioritariamente 1 

plano regional de 

educação ambiental.

Elaborar 

prioritariamente 1 ou 

mais planos de 

drenagem, de controle 

de perdas de água e/ou 

de controle de erosão.

Elaborar 

prioritariamente 2 ou 

mais planos de 

drenagem, de controle 

de perdas de água e/ou 

de controle de erosão.

alta        213.573,97    266.524,92 300.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 1.530.098,89
1. Cota-parte

2. Cobrança

plano de ED:

1. Fundação

2. Universidade

3. ONG

outros planos:

1. município

planos regionais:

UGRHi;

outros planos:

municípios

1.4 - Redes de 

monitoramento

Planejamento, 

implantação, operação, 

manutenção, 

modernização ou 

ampliação das redes de 

qualidade e quantidade 

das águas, assim como 

o monitoramento dos 

usos outorgados e a 

disponibilizacao de 

dados e informacoes.

Modernização e 

ampliação da rede de 

quantidade das águas

Modernizar e instalar de 

estações telemétricas 

de monitoramento 

hidroclimatico e/ou 

fluviométrico

Implantar 

prioritariamente 1 ou 

mais estações 

telemétricas de 

monitoramento 

hidroclimático e/ou 

fluviométrico.

alta 150.000,00 150.000,00 1. Cobrança

1. município

2. Fundação

3. Universidade

4. ONG

cursos d'água em 

bacias hidrográficas 

críticas, conf. o plano

3.1 - Sistema de 

esgotamento sanitário

Projetos (básicos e/ou 

executivos) e obras de 

sistemas de 

esgotamento sanitário, 

em áreas urbanas ou 

rurais, bem como de 

tratamento de resíduos 

sólidos e líquidos 

provenientes de ETE ou 

de ETA.

Melhoria de sistemas de 

esgotamento sanitário

Projetos e obras de 

sistemas de 

esgotamento sanitário, 

em áreas urbanas ou 

rurais, bem como de 

tratamento de resíduos 

sólidos e líquidos 

provenientes de ETE ou 

de ETA.

Estação de tratamento 

de esgoto do distrito de 

Turvínea (R$ 

536.387,52); 

remanejamento de 

emissário de esgoto da 

rua 4 até a ETE 3, 1ª 

etapa (R$ 799.004,37); 

remoção, 

desaguamento e 

acondicionamento da 

lagoa facultativa da ETE 

1 Viradouro SP (R$ 

441.222,92)

Desassoreamento de 

lagoa anaeróbia e 

facultativa do Nosso 

Teto e Vila Guarnieri 

(R$ 410.462,67); 

remanejamento de 

emissário de esgoto na 

margem esquerda do 

Córrego das Palmeiras 

conhecido como 

Córrego do Bebedouro 

(R$ 534.356,49)

Elaborar 

prioritariamente:

1 projeto de 

esgotamento sanitário; 

e/ou

1 serviço de 

modernização de ETE.

Executar 

prioritariamente:

1 ampliação de ETE;

2 ou mais serviços e/ou 

obras de tratamento de 

lodo de ETA, ETE de 

aterro e/ou ETE 

convencional.

Elaborar 

prioritariamente 1 ou 

mais projetos de 

tratamento de lodo de 

ETA, ETE de aterro e/ou 

ETE convencional.

Elaborar 

prioritariamente 2 ou 

mais projetos de 

tratamento de lodo de 

ETA, ETE de aterro e/ou 

ETE convencional.

alta     1.776.614,81    944.819,16 300.000,00 950.000,00 200.000,00 400.000,00 4.571.433,97
1. Cota-parte

2. Cobrança

1. município

2. autarquia municipal

3. concessionária

municípios

3.2 - Sistema de 

resíduos sólidos

Projetos (básicos e/ou 

executivos) e obras de 

sistemas de coleta, 

tratamento e disposição 

final ou outras ações de 

manejo de resíduos 

sólidos, nos casos em 

que há 

comprometimento dos 

recursos hídricos.

Melhoria de sistemas de 

resíduos sólidos

Projetos e obras de 

sistemas de coleta, 

tratamento e disposição 

final ou outras ações de 

manejo de resíduos 

sólidos, nos casos em 

que há 

comprometimento dos 

recursos hídricos.

Elaborar 

prioritariamente 1 

projeto.

Elaborar 

prioritariamente 1 

projeto.

alta 150.000,00 150.000,00 300.000,00
1. Cota-parte

2. Cobrança

1. município

2. autarquia municipal

3. concessionária

municípios

3.3 - Sistema de 

drenagem de águas 

pluviais

Projetos (básicos e/ou 

executivos) e obras de 

sistemas urbanos de 

drenagem de águas 

pluviais e ações com 

vistas a promover a 

contenção da poluição 

difusa.

Melhoria de sistemas de 

drenagem de águas 

pluviais

Projetos e obras de 

sistemas urbanos de 

drenagem de águas 

pluviais e ações com 

vistas a promover a 

contenção da poluição 

difusa.

Execução de galerias de 

águas pluviais - Rua 2 e 

Rua Antônio Eduardo 

Paro - Jardim 

Primavera (R$ 

258.956,77)

Execução de galerias de 

águas pluviais (R$ 

515.009,38)

Elaborar/executar 

prioritariamente 1 

projeto e/ou obra.

Elaborar/executar 

prioritariamente 1 

projeto e/ou obra.

Elaborar/executar 

prioritariamente 1 

projeto e/ou obra.

Elaborar/executar 

prioritariamente 1 

projeto e/ou obra.

alta        258.956,77    515.009,38 300.000,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 2.173.966,15
1. Cota-parte

2. Cobrança

1. município

2. autarquia municipal

3. concessionária

municípios

3.4 - Prevenção e 

controle de processos 

erosivos

Projetos, (básicos e/ou 

executivos) obras e 

ações de prevenção e 

controle da erosão do 

solo ou do 

assoreamento dos 

corpos d'água, em 

áreas urbanas ou 

rurais, visando 

manutenção ou 

melhoria da qualidade 

das águas.

Prevenção e controle da 

erosão do solo ou do 

assoreamento dos 

corpos d'água

Serviços (obras)

Elaborar/executar 

prioritariamente 1 

projeto e/ou obra.

média 300.000,00 300.000,00 Cota-parte

1. município

2. CATI

3. associação rural

4. fundação

municípios

4.1 - Proteção e 

conservação de 

mananciais

Projetos,(básicos e/ou 

executivos)obras e 

ações de proteção dos 

corpos d'água com 

vistas ao 

aproveitamento da 

água para usos 

múltiplos; e 

operacionalização dos 

intrumentos da 

legislação de proteção e 

recuperação de  

mananciais.

Proteção dos corpos 

d'água

Financiar projetos, 

obras ou ações de 

proteção dos corpos 

d'água

Elaborar 

prioritariamente 1 ou 

mais projetos de 

proteção dos corpos 

d'água.

Elaborar 

prioritariamente 1 ou 

mais serviços de 

proteção dos corpos 

d'água.

alta 100.000,00 150.000,00 250.000,00
1. Cota-parte

2. Cobrança

1. município

2. autarquia municipal

3. concessionária

bacias hidrográficas 

críticas conf. plano, 

prioritariamente

4.2 - Recomposição da 

vegetação ciliar e da 

cobertura vegetal

Projetos, (básicos e/ou 

executivos)serviços e 

ações de recomposição 

da cobertura vegetal e 

incentivo às boas 

práticas, com destaque 

para a vegetação ciliar 

e a proteção de 

nascentes.

Recomposição da 

cobertura vegetal, com 

destaque para a 

vegetação ciliar e a 

proteção de nascentes.

Financiar ações de 

recomposição da 

cobertura vegetal

Elaborar 

prioritariamente 1 ou 

mais projetos de 

recomposição da 

cobertura vegetal.

Executar 

prioritariamente 1 ou 

mais serviços de 

recomposição da 

cobertura vegetal.

alta 150.000,00 350.000,00 500.000,00
1. Cota-parte

2. Cobrança
qualquer entidade

bacias hidrográficas 

críticas conf. plano, 

prioritariamente

5 - Gestão da demanda 

de água - GDA

Contempla ações de 

controle de perdas, 

racionalização do uso 

da água e reuso, nos 

diferentes setores 

usuários.

5.1 - Controle de 

perdas em sistemas de 

abastecimento de água

Projetos, (básicos e/ou 

executivos)obras e 

serviços para o controle 

de perdas nos sistemas 

de abastecimento dos 

diferentes setores 

usuários de água, com 

ênfase nas redes 

públicas de 

abastecimento.

Controle de perdas nos 

sistemas

Projetos, obras e 

serviços para o controle 

de perdas nos sistemas 

de abastecimento dos 

diferentes setores 

usuários de água, com 

ênfase nas redes 

públicas de 

abastecimento.

Implantação das ações 

do plano diretor de 

combate a perdas de 

água com instalação de 

macromedidores de 

vazão no sistema de 

abastecimento de água 

do município de 

Viradouro/SP - fase 2 

(R$ 181.409,41)

Executar 

prioritariamente 1 ou 

mais obras ou serviços.

Executar 

prioritariamente 1 ou 

mais obras ou serviços.

Executar 

prioritariamente 1 ou 

mais obras ou serviços.

alta        181.409,41 300.000,00 450.000,00 575.000,00 1.506.409,41
1. Cota-parte

2. Cobrança

1. município

2. autarquia municipal

3. concessionária

municípios

6 - Aproveitamento dos 

Recursos Hídricos - ARH

Abrange o 

aproveitamento dos 

recursos hídricos para o 

suprimento e a 

segurança hídrica dos 

diferentes setores 

usuários.

6.2 - Segurança hídrica 

das populações  e 

dessedentação animal

Projetos (básicos e/ou 

executivos)e obras com 

vistas a garantir a 

oferta de água para o 

abastecimento das 

populações urbanas e 

rurais e a 

dessedentação animal.

Garantia da segurança 

hídrica (serviços e 

obras)

Executar 

empreendimentos com 

vistas a garantir a 

oferta de água para o 

abastecimento humano

Executar 

prioritariamente 1 ou 

mais empreendimentos 

com vistas a garantir a 

oferta de água para o 

abastecimento humano.

alta 150.000,00 150.000,00 Cota-parte

1. município

2. autarquia municipal

3. concessionária

municípios, 

preferencialmente 

em consórcio

7 - Eventos Hidrológicos 

Extremos - EHE

Compreende ações 

estruturais e não 

estruturais para a 

prevenção e a 

mitigação dos efeitos de 

estiagens ou de 

inundações.

7.3 - Ações estruturais 

para mitigação de 

estiagem

Projetos, (básicos e/ou 

executivos)serviços e 

obras hidráulicas 

temporárias ou 

emergenciais, para 

garantir o suprimento 

dos usuários de água 

em situações de crise, 

em conformidade com 

as prioridades de uso 

estabelecidas.

Executar 

prioritariamente 1 ou 

mais serviços de 

manejo de ambientes 

aquáticos para 

formação de 

reservatório.

alta 70.000,00 70.000,00 Cota-parte

1. município

2. autarquia municipal

3. concessionária

bacia hidrográfica

8.1 - Capacitação 

técnica relacionada ao 

planejamento e gestão 

de recursos hídricos

Treinamento e 

capacitação técnica em 

temas relacionados ao 

planejamento e gestão 

dos recursos hídricos, 

incluindo parcerias com 

instituições 

especializadas.

Treinamento e 

capacitação técnica

Elaborar 

empreendimentos em 

treinamento e 

capacitação em 

recursos hídricos

Executar 

prioritariamente 1 ou 

mais empreendimentos 

em treinamento e 

capacitação em 

recursos hídricos.

alta 100.000,00 100.000,00
1. Cobrança

2. Municípios
qualquer entidade UGRHi

8.2 - Educação 

ambiental vinculada às 

ações  dos planos de 

recursos hídricos

Atividades educativas 

vinculadas às ações 

previstas nos PDC 

priorizados, para o 

envolvimento da 

sociedade na 

implementação dos 

planos de recursos 

hídricos.

Atividades educativas

Elaborar 

empreendimento em 

atividades educativas

Executar 

prioritariamente 1 ou 

mais empreendimentos 

em atividades 

educativas.

alta 150.000,00 150.000,00
1. Cota-parte

2. Municípios
qualquer entidade sem definição

ação

8 - Capacitação e 

comunicação social - 

CCS

Contempla capacitação, 

educação ambiental, 

comunicação social e 

difusão de informações, 

diretamente 

relacionadas à gestão 

de recursos hídricos.

3 - Melhoria e 

Recuperação da 

Qualidade das Águas - 

MRQ

Abrange ações no 

sistema de 

esgotamento sanitário, 

controle das fontes de 

poluição e recuperação 

ou melhoria da 

qualidade dos corpos de 

água

4 - Proteção dos corpos 

d'água - PCA

Compreende ações 

para recomposição da 

vegetação ciliar e da 

cobertura vegetal, bem 

como, ações de 

proteção e conservação 

dos corpos d'água

descrição fonte
executores 

potenciais
abrangência

1 - Bases Técnicas em 

Recursos Hídricos - BRH

Compreende sistemas 

de informações (bases 

de dados, cadastros, 

etc.); estudos técnicos 

e diagnósticos; 

monitoramento e 

divulgação de dados 

relativos à qualidade e 

à quantidade dos 

recursos hídricos; 

outorga de direitos de 

uso dos recursos 

hídricos; 

enquadramento dos 

corpos de água em 

classes; fontes de 

poluição.

2018 2019
prioridade

2018 2019
curtoPDC Descritvo do PDC subPDC

Abrangência do 

subPDC


