












Processo de Elaboração do Plano de Bacia 
2016-2027
• Deliberação CRH n° 146/2012 e suas alterações;

• Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Ação

• 3 reuniões Públicas Regionais (157 participantes)

• 9 Oficinas de trabalho para elaboração do Plano de Ação ( 1 poder 
público e 4 sociedade civil regionalizada (99 participantes) – Oficina 
de finalização de 3 dias – 47 representantes

• Câmaras Técnicas

• Assembleia

• Aprovado Relatório I em dezembro de 2016 disponível em...







DELIBERAÇÃO CBH-RB no

211/17, DE 30/03/2017.

Aprova diretrizes e critérios para a distribuição dos recursos do 
FEHIDRO, do exercício de 2017, destinados à área do CBH-RB. 



Considerando...
• Anexo II da Deliberação COFEHIDRO nº 176, de 09/03/17 – TOTAL DISPONÍVEL PARA 2017 R$ 

3.465.221,21;

• As prioridades de aplicação, com base em seu Plano de Recursos Hídricos;

• Manual de Procedimentos Operacionais (MPO) de Investimento do FEHIDRO

Diretrizes gerais para a definição de prioridades... 
• I   - Atender as normas e procedimentos estabelecidos pelo COFEHIDRO;

• II - Haver compatibilidade com as proposições do Plano Estadual de Recursos Hídricos e do Plano de 
Recursos Hídricos para a Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul;

• III - Haver compatibilidade com as proposições dos Planos temáticos aprovados pelo CBH-RB: Planos de 
Macrodrenagem, Plano Diretor de Mata Ciliares e Plano Diretor de Educação Ambiental;

• IV - Dar preferência a financiamento de empreendimentos relacionados as áreas críticas identificadas 
no Diagnóstico e Prognóstico e ações priorizadas durante o processo de elaboração do Plano da Bacia 
Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul 2016-2027. 



• DELIBERAÇÃO CRH Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 - Aprova a 
revisão dos Programas de Duração Continuada - PDC para fins da 
aplicação dos instrumentos previstos na politica estadual de recursos 
hídricos.

• São 8 PDCs:
• PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos – BRH

• PDC 2. Gerenciamento dos Recursos Hídricos – GRH

• PDC 3: Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas – MQR

• PDC 4. Proteção dos corpos d'água – PCA

• PDC 5. Gestão da Demanda de Água - GDA

• PDC 6. Aproveitamento dos Recursos Hídricos - ARH

• PDC 7. Eventos Hidrológicos Extremos – EHE

• PDC 8: Capacitação Técnica, Educação Ambiental e Comunicação Social – CCEA

• 35 Sub-PDCs distribuídos nos 8 PDCs



Referente à Deliberação CRH “Ad Referendum” n° 188 é importante 
destacar que esta definiu algumas porcentagens para os Programas de 
Duração Continuada – PDC em seu artigo 2°:  

• I. Investimento de no máximo 25% (vinte e cinco por cento) nos “PDC 1 -
Bases Técnicas em Recursos Hídricos – BRH” e “PDC 2 - Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos – GRH”;  

• II. Investimento de no mínimo 60% (sessenta por cento) em até 3 (três) 
PDCs, distribuídos em no máximo 6 (seis) Subprogramas de Duração 
Continuada (subPDC), a critério do CBH; 

• III. Investimento de no máximo 15% (quinze por cento) nas demais ações 
do Plano de Bacias (PBH), em PDCs a critério do CBH. Outra questão 
importante que o mesmo artigo apresenta em seu primeiro parágrafo é 
que a priorização de PDCs e subPDCs citada no caput deve considerar a 
identificação e a análise de áreas críticas e a prioridade de ações para 
gestão dos recursos hídricos, constantes do Diagnóstico e do Prognóstico 
do PBH 



• artigo 3° da mesma Deliberação que determina que aos Comitês de Bacia 
será aplicada, quando couber, uma redução da estimativa anual de 
recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO:  

• I.  Redução de 10% (dez por cento) no caso de o PBH (em ambos os 
formatos definidos no artigo 1º desta Deliberação) não apresentar a 
íntegra do conteúdo obrigatório, previsto na Deliberação CRH nº 146 de 
2012, em conformidade com os Anexos I a III desta Deliberação. 

• II.  Redução de 10% (dez por cento) no caso de o “Plano de Ação para 
Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI” e o respectivo “Programa de 
Investimentos” não estarem em conformidade com:   a) A identificação de 
subPDC prioritários conforme o artigo 2º desta Deliberação; b) A 
identificação e a análise de áreas críticas e de prioridade de ações para 
gestão dos recursos hídricos, que integram o Prognóstico do PBH.   c) No 
caso das UGRHI que integram Comitês de Bacias de Rios de Domínio da 
União (Comitês Federais), também será considerada a conformidade com 
as ações e investimentos previstos nos respectivos planos de recursos 
hídricos no âmbito das bacias interestaduais (Plano Integrado de Recursos 
Hídricos - PIRH ou plano equivalente).  

• IV. Redução de 20% (vinte por cento) na incidência simultânea dos dois 
casos especificados acima.



Diante do exposto, no Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos 
da UGRHI 11 (anexo 6), foram definidos como prioritários os PDCs e os 
sub-PDCs: 

• PDC 3: Recuperação da Qualidade dos Corpos d'água – RQCA
• Sub-PDC 3.1 - Sistema de esgotamento sanitário

• Sub-PDC 3.2 - Sistemas de resíduos sólidos

• PDC 7. Eventos Hidrológicos Extremos – EHE 

• Sub-PDC 7.1 - Monitoramento de eventos extremos e sistemas de suporte a decisão 

• Sub-PDC 7.2 - Ações estruturais para mitigação de inundações e alagamentos 

• PDC 8: Capacitação Técnica, Educação Ambiental e Comunicação 
Social – CCEA 

• Sub-PDC 8.1 - Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos 

• Sub-PDC 8.2 Educação ambiental vinculada às ações  dos planos de recursos hídricos



Valor total a ser alocado para este PDC: R$ 320.000,00. 

 

Descritivo do PDC SubPDC Ação 
Compreende sistemas de informações 

(base de dados, cadastros, etc.); 
estudos técnicos e diagnósticos; 

monitoramento e divulgação de dados 

relativos à qualidade e quantidade dos 
recursos hídricos; outorga de direitos 

de uso dos recursos hídricos; 

enquadramento da dos corpos de água 
em classes; fontes de poluição. 

1.4 Redes de Monitoramento Ampliação e/ou manutenção a rede de monitoramento hidrológico 

(1 projeto no valor máximo de R$ 320.000,00) 

 

 

PDC 2: GERENCIAMENTO DOS RECURSOS  HÍDRICOS – GRH 

Valor total a ser alocado para este PDC: R$ 55.000,00.  

Descritivo do PDC SubPDC Ação 
Contempla ações voltadas à gestão de 

recursos hídricos e à implementação 

dos instrumentos da politica de 
recursos hídricos 

2.5 Articulação e cooperação para a 

gestão integrada dos recursos hídricos  

Articulação dos CBHs da Vertente Litorânea 
(1 Projeto em cada Bacia da Vertente: LN, BS e RB, com valor 

individual de R$ 55.000,00) 

 



PDC 3: MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS – MRQ 

Valor total a ser alocado para este PDC: R$ 1.431.500,00. 

Descritivo do PDC SubPDC Ação 

Abrange ações no sistema de 

esgotamento sanitário, controle das 
fontes de poluição e recuperação ou 

melhoria da qualidade dos corpos de 

água. 

3.1 Sistema de esgotamento 
sanitário*1 

Saneamento rural 

(Previsão de 4 projetos no valor máximo de R$ 300.000,00 por 
projeto. Havendo maior número de propostas, a soma dos valores a 

financiar não deve exceder R$ 1.200.000,00) 

3.2 - Sistemas de resíduos sólidos*2 

Implantar a coleta seletiva nos municípios 

(Previsão de 1 projeto no valor máximo de R$ 231.500,00) 

 

 
*1Projetos deste SubPDC deverão atender ao Artigo 2° do Decreto n° 57.479, de 1 de novembro de 2011 

*2 Não serão financiados projetos de coletas de resíduos enquadrados na categoria de logísticas reversa, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

PDC 4: PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA – PCA 

Valor total a ser alocado para este PDC: R$ 515.000,00. 

 

 

Descritivo do PDC SubPDC Ação 
Compreende ações para 

recomposição da vegetação ciliar e da 

cobertura vegetal, bem como, ações 

de proteção e conservação dos corpos 
d’água. 

4.2 Recomposição da vegetação ciliar 

e da cobertura vegetal 

Implantar projeto de Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA na 

UGRHI 11, Diagnóstico, prognóstico e plano de ação 

(1 projeto no valor máximo de R$ 265.000,00) 

 
Monitorar e Recuperar as APPs conforme o Plano Diretor de Mata 

Ciliares do CBH-RB (1 projeto no valor máximo de R$ 250.000,00) 

 

 



PDC 7: EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS – EHE 

Valor total a ser alocado para este PDC: R$ 1.000.000,00.  

Descritivo do PDC SubPDC Ação 
Compreende ações estruturais e não 

estruturais para a prevenção e a 
mitigação dos efeitos de estiagens ou 

de inundações. 

7.2 Ações estruturais para mitigação 
de inundações e alagamentos. 

Revitalização de cursos d'água 

(Previsão de 3 projetos no valor total de R$ 1.000.000,00. Havendo 
maior número de propostas, a soma não deve exceder 

R$ 1.000.000,00) 

 

PDC 8: CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL – CCS 

Valor total a ser alocado para este PDC: R$ 375.000,00.   

Descritivo do PDC SubPDC Ação 

Contempla capacitação, educação 
ambiental, comunicação social e 

difusão de informações, diretamente 

relacionadas à gestão de recursos 
hídricos. 

8.1 Capacitação técnica relacionada 

ao planejamento e gestão de recursos 

hídricos. 

Sensibilizar e mobilizar a sociedade para o uso e conservação dos 

recursos hídricos. 
(1 projeto no valor máximo de R$ 130.000,00) 

Realizar oficinas de capacitação em recursos hídricos para 

educadores. 
(1 projeto no valor máximo de R$ 165.000,00) 

8.2 Educação ambiental vinculada às 

ações dos planos de recursos hídricos. 

Articulação dos CBHs da Vertente Litorânea 

(Produzir material que possa servir aos 3 Comitês que explique de 

maneira fácil o que são os instrumentos de gestão e que mostrem a 

riqueza das bacias da Vertente e os serviços socioambientais que 

fornecem, no valor máximo de R$ 240.000,00 (R$ 80.000,00 de 

cada CBH da Vertente Litorânea – BS, LN e RB). 
 

 



Formas de análise, pontuação e classificação 
das propostas:
• PRÉ-ENQUADRAMENTO PELO CBH-RB:

• Será verificado o atendimento à totalidade dos seguintes pontos:

• a) Habilitação do solicitante, conforme Manual de Procedimentos do 
FEHIDRO, Item 3.3;

• b) Compatibilidade do empreendimento em relação ao Plano de 
Recursos Hídricos vigente na área do CBH-RB.



2. PONTUAÇÃO:

2.1. Categoria do solicitante e modalidade do empreendimento: 

Com base nas informações da FICHA RESUMO DO EMPREENDIMENTO, os interessados serão 

divididos previamente em 8 (oito) categorias: 

a) SubPDC 1.4 Redes de Monitoramento 

b) SubPDC 3.1 - Sistema de esgotamento sanitário 

c) SubPDC 3.2 - Sistemas de resíduos sólidos 

d) PDC 4. Proteção dos corpos d'água - PSA 

e) PDC 4. Proteção dos corpos d'água - Recomposição da vegetação ciliar e da 

cobertura vegetal  

f) SubPDC 7.2 - Ações estruturais para mitigação de inundações e alagamentos 

g) SubPDC 8.1 - Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de 

recursos hídricos 

h) SubPDC 8.2 Educação ambiental vinculada às ações dos planos de recursos 

hídricos 

 



2.2. Critérios para pontuação: 

 

As propostas serão classificadas, APENAS, dentro da categorias em que se encontram 

enquadradas. 

Os empreendimentos serão pontuados pelas Câmaras Técnicas quanto ao desempenho dos 

respectivos Tomadores, conforme critérios estabelecidos no anexo II – NOTA 

ADMINISTRATIVA (NA) e tecnicamente, conforme critérios estabelecidos no anexo III - NOTA 

TÉCNICA GERAL (NTG) e no anexo IV - NOTA TÉCNICA ESPECÍFICA (NTE). 

 

Cada proposta receberá uma “Nota Final” de até 80 (oitenta pontos), segundo a seguinte fórmula: 

 

 
Onde: 

NF = NOTA FINAL   

NA = NOTA ADMNISTRATIVA   

NTG = NOTA TÉCNICA GERAL   

NTE = NOTA TÉCNICA ESPECÍFICA   

CP = Coeficiente Ponderador de cada categoria   

   

A pontuações máximas possíveis são:  

NOTA ADMNISTRATIVA = 14 pontos   

NOTA TÉCNICA GERAL = 30 pontos  

NTE = NOTA TÉCNICA ESPECÍFICA = 36 pontos 

 

Serão eliminados do processo as propostas que obtiverem pontuação igual ou menor a um terço da 

nota técnica geral e/ou técnica específica. 

NF = NA + NTG + NTE x CP



3. HIERARQUIZAÇÃO: 

 

3.1. As pontuações alcançadas em cada um dos critérios definidos no item 2.2. serão somadas e 

tabuladas, e as solicitações formarão uma lista para cada “categoria” disposta em ordem 

decrescente da soma de pontuação; 

3.2. Os financiamentos serão feitos preferencialmente pela modalidade de empréstimo, conforme 

Deliberação COFEHIDRO 172, de 05/12/16. 
 

4. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE: 

Havendo empate na soma dos pontos obtidos, serão aplicados, sucessivamente, até o desempate, os 

seguintes critérios: 

4.1. Possibilidade de atendimento integral do valor pleiteado ao FEHIDRO; 

4.2. Maior pontuação obtida na seguinte ordem de critérios: NA, NTG, NTE; 

4.3. Participação do curso de Capacitação para os Proponentes, a ser promovido pela Secretaria 

Executiva do CBH-RB na segunda quinzena do mês de abril do corrente ano. 
 

5. CASOS OMISSOS: 

Os casos omissos e não previstos neste documento serão objeto de deliberação pelo CBH-RB. 








