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• Instância econômico-financeira do SIGRH 
 

• Fontes: Compensação financeira / Cobrança pelo uso da água 
 

• Suporte à Política Estadual de Recursos Hídricos 
 

• Financiamento de programas e ações na área de RH 
 

• Promover a melhoria e a proteção dos corpos d’água e de suas bacias 
hidrográficas 

 
MPO – Manual de Procedimentos Operacionais de Investimentos  
 
Define todas as fases envolvidas na aprovação de um contrato de financiamento 
do FEHIDRO 
 
https://fehidro.saisp.br/fehidro/index.html 

 

 

https://fehidro.saisp.br/fehidro/index.html


FEHIDRO 

Quem pode Obter? 

 
a) pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios 

de São Paulo; 
 
b) concessionárias e permissionárias de serviços públicos, com atuação nos campos do 
saneamento, no meio ambiente ou no aproveitamento múltiplo de recursos hídricos; 
 
c) consórcios intermunicipais regularmente constituídos; 
 
d) entidades privadas sem finalidades lucrativas, usuárias ou não de recursos hídricos, com 
constituição definitiva há pelo menos quatro anos, que detenham entre suas finalidades principais a 
proteção ao meio ambiente ou atuação na área de recursos hídricos e com atuação comprovada no 
âmbito do Estado de São Paulo ou da Bacia Hidrográfica; 

 
 

2 



Quais projetos podem ser financiado na Bacia Tietê-Jacaré 
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subPDC Meta Ação 
Nome da  
área de 

abrangência 

Executor  
da Ação 

(segmento) 

Recursos 
financeiros 
(R$)  - 2021 

Fonte 

1.2 - Apoio ao 
planejamento 

Elaborar o balanço hídrico de 
águas superficiais da bacia 
do rio Jacaré-Pepira, 
inclusive com suporte à 
decisão 

Levantar em loco todos os usos de recursos hídricos superficiais no trecho 1 da bacia do rio Jacaré-Pepira. Realizar o 
Balanço Hídrico na Bacia do rio Jacaré-Pepira, calha principal e afluentes, considerando usos cadastrados e usos 
encontrados em loco, identificando os mesmos. Apresentar estudo de vazões necessárias para o desenvolvimento de 
atividades esportivas, especificamente no município de Brotas. Apresentar mapa com a identificação dos usos e suas bacias 
de contribuição em DWG. Propor rede de monitoramento de nível e vazão no rio Jacaré-Pepira após a elaboração dos 
estudos de balanço hídrico. Sugerir um sistema de suporte à decisão em relação a quantidade de água, como ferramenta 
técnica para a gestão dos recursos hídricos, com sugestão de vazão de referência baseado na adotada pelo Estado de São 
Paulo, sendo que atualmente pode-se captar até 50% da vazão de referência Q 7,10, tendo como objetivo o atendimento 
dos usos múltiplos da água. 

Sub-bacia do 
Rio Jacaré-

Pepira 
A definir R$ 474.391,59 

Cobrança 
Estadual 

1.4 - 
Monitoramen
to 

Implantar ao menos 04 de 
postos Fluviométricos;  
adequar e modernizar ao 
menos 02 de postos 
Piezométricos; Perfurar ao 
menos 02 de novos postos 
Piezométricos;  

Avaliar, manter e implantar novos pontos de monitoramento hidrológico de águas superficiais na área de atuação do CBH UGRHi 13 Estado R$ 301.821,57 
Cobrança 
Estadual 

8.3 - 
Comunicação 

Implantar 01 Programa de 
comunicação e divulgação da 
atuação do CBH-TJ 

Criar plataforma online com dispositivos para reuniões e palestras online, garantindo a participação à distância dos 
interessados; criação de um banco de dados para inserção de informações georreferenciadas da UGHRI 13 nas diferentes 
Câmaras Técnicas; espaço para comunicação e divulgação das atividades realizadas pelo CBH-TJ (com acesso aos 
tomadores para divulgação dos empreendimentos); 
Realizar pelo menos um evento aberto à toda a sociedade, em especial organizações da sociedade civil, instituições de 
pesquisa/ensino/extensão, técnicos e demais profissionais envolvidos com a gestão de recursos hídricos,  para 
apresentação dos resultados e divulgação das ações do CBH-TJ. 

UGRHi 13 A definir R$ 166.943,07 CFURH 

 
Deliberação CBH - TJ 08/2020, de 11-12-2020 - “Aprova a Revisão do Plano de Ação e Programa de Investimento da Bacia  Hidrográfica do Tietê-Jacaré para 2020-2023” 
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subPDC Meta Ação 
Nome da  

área de abrangência 

Executor  
da Ação 

(segmento) 

Recursos financeiros 
(R$)  - 2021 

Fonte 

3.1 - Sist. 
esgotamento 

Aprimorar o sistema de tratamento de 
esgotamento sanitário em ao menos 06 
municípios 

Elaborar Projetos, Implantar, ampliar e melhorar as redes e estações 
de tratamento de esgotamento sanitário em municípios considerados 
críticos conforme Plano de Bacia 

Município indicado como “crítico” ou 
“atenção” no PBH-TJ, em relação a 
saneamento- esgotamento sanitário 
doméstico 

Município R$ 651.007,23 CFURH 

3.1 - Sist. 
esgotamento 

Aprimorar o sistema de tratamento de 
esgotamento sanitário em ao menos 06 
municípios 

Elaborar Projetos, Implantar, ampliar e melhorar as redes e estações 
de tratamento de esgotamento sanitário em municípios considerados 
críticos conforme Plano de Bacia 

Município indicado como “crítico” ou 
“atenção” no PBH-TJ, em relação a 
saneamento- esgotamento sanitário 
doméstico 

Município R$ 1.318.337,87 
Cobrança 
Estadual 

3.2 - Sist. de 
resíduos 

Aprimorar o sistema de coleta de resíduos 
sólidos e/ou melhorar a disposição final 
em ao menos 04 municípios 

Elaborar projetos (básicos e/ou executivos) e realizar 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, nos municípios indicados como críticos e 
manter o IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos) 
classificados como "ADEQUADO" pela CETESB em todos os 
munincípios da Bacia. 

Município indicado como “crítico” ou 
“atenção” no PBH-TJ, em relação a 
saneamento – coleta e disposição de resíduos 
sólidos 

Município R$ 344.270,21 
Cobrança 
Estadual 

3.3 - Sist. de 
drenagem 

Aprimorar o sistema de drenagem em ao 
menos 02 municípios 

Executar serviços e obras para desassoreamento, recuperação, 
retificação e canalização; Projeto executivoe obras para prevenção e 
defesa contra inundações com visitas e promover a contenção da 
poluição difusa 

Municípios indicados como “crítico” ou 
“atenção” no PBH-TJ, em relação a 
saneamento - drenagem de águas pluviais 

Município R$ 463.107,39 
Cobrança 
Estadual 

3.4 - Prevenção 
de erosão 

Recuperar pelo menos 3 km de margens 
erodidas de cursos d'água em áreas 
urbanas e periurbanas 

Elaborar 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 a Manutenção ou 
melhoria das águas. 

Municípios indicados como “crítico” ou 
“atenção” no PBH-TJ, em relação a sanea-
mento - drena-gem de águas pluviais 

Município R$ 344.270,21 
Cobrança 
Estadual 

 
Deliberação CBH - TJ 08/2020, de 11-12-2020 - “Aprova a Revisão do Plano de Ação e Programa de Investimento da Bacia  Hidrográfica do Tietê-Jacaré para 2020-2023” 
 



FEHIDRO 

Quais projetos podem ser financiado na Bacia Tietê-Jacaré 
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Deliberação CBH - TJ 08/2020, de 11-12-2020 - “Aprova a Revisão do Plano de Ação e Programa de Investimento da Bacia  Hidrográfica do Tietê-Jacaré para 2020-2023” 
 

subPDC Meta Ação 
Nome da  

área de abrangência 

Executor  
da Ação 

(segmento) 

Recursos financeiros 
(R$)  - 2021 

Fonte 

4.2 - Cobertura vegetal 
Restauração de pelo menos 130 hectares de 
matas Ciliares e de nascentes degradadas  

Elaborar e executar Projetos Executivos de Restauração 
Florestal de Nascentes e Matas Ciliares 

Microbacias identificadas como 
“muito alta” ou “alta” prioridade 
no Plano de Restauração 
Florestal da UGRHI 13 

A definir R$ 1.154.683,07 
Cobrança 
Estadual 

5.1 - Controle de perdas 
Aprimorar o sistema de controle de perdas em 
pelo menos 02 municípios, reduzindo o índice de 
perdas em ao menos 10% 

Instalar equipamentos e executar de obras descritas no plano 
de combate a perdas de água potável no abastecimento 

Municípios identificados como 
“crítico” ou “atenção” no PBH-
TJ, em relação a saneamento – 
perdas no abastecimento de 
água potável 

Município R$ 688.540,42 
Cobrança 
Estadual 

5.2 - Uso racional 
Aprimorar o sistema de uso racional em pelo 
menos 02 municípios  

Elaborar Projetos básicos e executivos de racionalização do 
usos da água setoriais com orientações técnicas para o uso 
racional da água no saneamento e uso doméstico, os usos 
indstriais e na irrigação e outros usos rurais, a partir de 
discussões com os usuários cadastrados na UGRHI TJ, 
considerando as experiências locais exitososas, bem como 
outras experiêncis nacionais e internacioanais. 

Municípios indicados como 
“crítico” ou “atenção” no PBH-TJ 
em relação à demanda 
disponibilidade e balanço hídrico 
de águas subterrâneas e 
superficiais 

Município R$ 251.520,74 
Cobrança 
Estadual 



FEHIDRO 

Quais projetos podem ser financiado na Bacia Tietê-Jacaré 
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Deliberação CBH - TJ 08/2020, de 11-12-2020 - “Aprova a Revisão do Plano de Ação e Programa de Investimento da Bacia  Hidrográfica do Tietê-Jacaré para 2020-2023” 
 

subPDC Meta Ação 
Nome da  

área de abrangência 
Executor  

da Ação (segmento) 
Recursos financeiros (R$)  - 

2021 
Fonte 

8.2 - Educ. 
ambiental 

Realizar ao menos 03 ações de 
educação ambiental conforme a 
priorização do PDEA-TJ 

Elaborar projetos e executar ações de Prioridade 1 
e 2 do Plano Diretor de Educação Ambiental da 
UGRHI 

Municípios 
elencados no PDEA-

TJ 
A definir R$ 408.056,93 Cobrança Estadual 

8.2 - Educ. 
ambiental 

Realizar ao menos 01 ação de 
educação ambiental conforme a 
priorização do PDEA-TJ 

Elaborar projetos e executar ações de Prioridade 1 
e 2 do Plano Diretor de Educação Ambiental da 
UGRHI 

Municípios 
elencados no PDEA-

TJ 
A definir R$ 142.912,79 CFURH 
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subPDC Área de Investimento 

3.1 - Sist. esgotamento 
Município indicado como “crítico” ou “atenção” no PBH-TJ, em 

relação a saneamento- esgotamento sanitário doméstico 

3.2 - Sist. de resíduos 
Município indicado como “crítico” ou “atenção” no PBH-TJ, em 

relação a saneamento – coleta e disposição de resíduos 

sólidos 

3.3 - Sist. de drenagem 
Municípios indicados como “crítico” ou “atenção” no PBH-TJ, 

em relação a saneamento - drenagem de águas pluviais 

3.4 - Prevenção de 

erosão 
Municípios indicados como “crítico” ou “atenção” no PBH-TJ, 

em relação a sanea-mento - drena-gem de águas pluviais 

4.2 - Cobertura vegetal 
Microbacias identificadas como “muito alta” ou “alta” prioridade 

no Plano de Restauração Florestal da UGRHI 13 

5.1 - Controle de perdas 
Municípios identificados como “crítico” ou “atenção” no PBH-

TJ, em relação a saneamento – perdas no abastecimento de 

água potável 

5.2 - Uso racional 
Municípios indicados como “crítico” ou “atenção” no PBH-TJ 

em relação à demanda disponibilidade e balanço hídrico de 

águas subterrâneas e superficiais 

PDC 5.2 3.1 3.2  3.3 e 3.4  5.1  

Município 

Demanda, 
disponibilida
de e balanço 
hídrico - 
águas 
subterrâneas 

Demanda, 
disponibilida
de e balanço 
hídrico - 
águas 
superficiais 

Saneamento - 
Esgotamento 
Sanitário 

Saneamento - 
coleta e 
disposição 
dos resíduos 
sólidos 

Saneamento - 
drenagem de 
águas pluviais 

Saneamento - 
perdas no 
abasteciment
o de água 
potável 

Agudos Atenção Boa Boa Boa Atenção Atenção 

Araraquara Crítica Atenção Atenção Boa Crítica Crítica 

Arealva Boa Boa Boa Atenção Boa Boa 

Areiópolis Atenção Boa Boa Crítica S/D Boa 

Bariri Crítica Boa Boa Atenção Atenção Boa 

Barra Bonita Crítica Crítica Atenção Boa Atenção Atenção 

Bauru Crítica Atenção Crítica Atenção Crítica Atenção 

Boa Esperança do Sul Boa Atenção Atenção S/D Atenção S/D 

Bocaina Boa Crítica Atenção Boa Atenção Atenção 

Boracéia Boa Boa Atenção Crítica S/D Atenção 

Borebi Boa Boa Boa S/D Atenção S/D 

Brotas Boa Boa Boa Crítica Crítica Atenção 

Dois Córregos Boa Boa Atenção Atenção Crítica Crítica 

Dourado Boa Boa Boa S/D Atenção Atenção 

Gavião Peixoto Crítica Atenção Boa Atenção Boa Crítica 

Iacanga Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

Ibaté Boa Crítica Boa S/D Atenção S/D 

Ibitinga Crítica Boa Crítica Crítica Atenção S/D 

Igaraçu do Tietê Crítica Crítica Atenção Atenção S/D Boa 

Itaju Crítica Boa Crítica Atenção Boa Crítica 

Itapui Boa Boa Crítica Atenção S/D S/D 

Itirapina Boa Boa Boa Boa Boa S/D 

Jaú Crítica Boa Boa S/D Crítica Crítica 

Lençóis Paulista Crítica Boa Boa Crítica Crítica Atenção 

Macatuba Crítica Atenção Boa Atenção Boa Crítica 

Mineiros do Tietê Boa Boa Atenção Atenção Boa Boa 

Nova Europa Atenção Crítica Atenção Atenção Boa Atenção 

Pederneiras   Boa Boa Atenção Atenção Atenção 

Ribeirão Bonito Atenção Boa Crítica Atenção Boa S/D 

São Carlos Crítica Crítica Atenção Boa Crítica Crítica 

São Manuel Boa Boa Boa Boa Boa Atenção 

Tabatinga Crítica Boa Boa Atenção Boa S/D 

Torrinha Boa Boa Atenção Boa Boa Atenção 

Trabiju Boa Boa Boa Atenção Boa S/D 

 

Deliberação CBH - TJ 08/2020, de 11-12-2020 - “Aprova a 

Revisão do Plano de Ação e Programa de Investimento 

da Bacia  Hidrográfica do Tietê-Jacaré para 2020-2023” 
 

ANEXO II – ÁREAS CRÍTICAS 
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Deliberação CBH - TJ 08/2020, de 11-12-2020 - “Aprova a Revisão do Plano de Ação e Programa de Investimento da Bacia  Hidrográfica do Tietê-Jacaré 

para 2020-2023” 

Anexo III - Microbacias muito críticas e críticas para restauração florestal  
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Sub-PDC Ação Cobrança 
Compensação 

Financeira 

1.2 - Apoio ao 

planejamento 

Elaborar 01 estudo do balanço hídrico quantitativo do Jacaré-

Pepira. 
R$ 474.391,59   

1.4 - Monitoramento 
Avaliar, manter e implantar novos pontos de monitoramento 

hidrológico de águas superficiais na área de atuação do CBH 
R$ 301.821,57   

3.1 - Sist. esgotamento 
Projetos, implantação, ampliação e melhorias de redes de 

coleta e de estações de tratamento de esgotamento sanitário  
R$ 1.318.337,87 R$ 651.007,23 

3.2 - Sist. de resíduos Sistema de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos R$ 344.270,21   

3.3 - Sist. de drenagem 
Sistemas de drenagem de águas públicas das áreas 

identificadas como críticas no PBH-TJ 
R$ 463.107,39   

3.4 - Prevenção de 

erosão 

Prevenção e controle de processos erosivos das áreas 

identificadas como críticas no PBH-TJ 
R$ 344.270,21   

4.2 - Cobertura vegetal 
Restauração Florestal de Nascentes e Matas Ciliares em áreas 

de muito alta / alta prioridade 
R$ 1.154.683,07   

5.1 - Controle de 

perdas 

Implantação do projeto de combate às perdas de água no 

abastecimento 
R$ 688.540,42   

5.2 - Uso racional Racionalização do uso da água R$ 251.520,74   

8.2 - Educ. ambiental 
Projetos e ações de Prioridade do Plano Diretor de Educação 

Ambiental da UGRHI 13 
R$ 408.056,93 R$ 150.000,00 

8.3 - Comunicação 
Implantar Programa de comunicação e divulgação da atuação 

do CBH-TJ 
  R$ 166.943,07 

 
Deliberação CBH - TJ 08/2020, 

de 11-12-2020 - “Aprova a 

Revisão do Plano de Ação e 

Programa de Investimento da 

Bacia  Hidrográfica do Tietê-

Jacaré para 2020-2023” 
 

 

Em áreas 

prioritárias 
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O processo de financiamento do FEHIDRO 

FEHIDRO - execução dos programas, projetos, serviços e obras previstos no Plano de Bacia Hidrográfica 
e enquadrados nos PDCs do PERH. 

 

Projeto 

• Apresentação de metas claras, exeqüíveis e mensuráveis; 

 

• Descrição de sistemáticas de quantificação constantes da planilha orçamentária, com apresentação 
de memória de cálculo para facilitar a análise do analista técnico 

 

• Prever a apresentação de dados e resultados em sistemas abertos (arquivos digitais de boa 
portabilidade) e com extensões que permitam acesso público 

 

 



O PROJETO 
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• Modelo básico Termo de Referência (TR) - Deliberação CBH-TJ nº07/2015 - ANEXO I  

 

• Projetos de Educação Ambiental - Modelo básico Termo de Referência (TR) - 
Deliberação CBH - TJ 12/2019 - ANEXO I  

 

• Para programas e projetos executivos de Restauração Florestal - Modelo básico Termo 
de Referência (TR) - Deliberação CBH - TJ 06/2018, de 07/12/2018 - ANEXO II e III, 
respectivamente 

 

• Para Balanço Hídrico de águas superficiais da bacia do rio Jacaré-Pepira (demanda 
induzida) - Termo de Referência (TR) conforme modelo básico do ANEXO I da 
Deliberação CBH - TJ 09/2020 

 

• Para Projeto de Comunicação (demanda induzida) - Termo de Referência (TR) conforme 
modelo básico do ANEXO I da Deliberação CBH - TJ 10/2020 
 

 

 



O PROJETO 

 

FEHIDRO 
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Modelo básico Termo de Referência (TR) - Deliberação CBH-TJ nº07/2015 - ANEXO I 

 

Estrutura obrigatória do Termo de Referência  
 

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

1. Capa ou página de rosto, constituída por: 

1. Título 

2. Localização geográfica 

3. Duração (meses) 

4. Nome da Entidade Proponente e Parceiros 

5. Valores e Modalidade de Empréstimo 

6. Programas de Duração Continuada – PDC 

2. RESUMO 

3. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE E PARCERIAS 

1. Parcerias envolvidas para o desenvolvimento do projeto 

4. DIAGNÓSTICO 

5. JUSTIFICATIVA 

6. OBJETIVO 

1. Objetivo geral do projeto 

2. Objetivos específicos 

7. METAS (etapas necessárias à obtenção dos resultados) 

8. ESTRATÉGIAS PARA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1. Público Alvo 

2. Comunicação e divulgação dos resultados 

3. Indicadores de Resultados 

9. RISCOS À EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO E ESTRATÉGIA DE MINIMIZAÇÃO OU EQUACIONAMENTO 

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

11. PLANILHA DE ORÇAMENTO 

12. EQUIPE TÉCNICA 

13. BIBLIOGRAFIA e FONTES CONSULTADAS 
 

 

 



FEHIDRO 
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Modelo básico Termo de Referência (TR) - Deliberação CBH-TJ nº07/2015 - ANEXO I 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

  

Claro e objetivo, procurando incluir informações essenciais ao entendimento do projeto.  

  

Destacar NÚMEROS que demonstrem os resultados concretos a serem obtidos 

 

2. RESUMO 

 Síntese das ações:  

• Problema 

• Demanda 

• Estratégia de solução  

• Resultados previstos  

Máximo - 500 palavras 

  

3. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE E PARCERIAS 

 Justificar porque é a tomadora para aquele projeto e qual a experiência que tem na área e os resultados já 

alcançados em outras oportunidades, destacando a aptidão da entidade em desenvolver trabalhos semelhantes 

ao proposto, a sua equipe e a capacidade para coordenar. 

 
 
 



FEHIDRO 

O PROJETO 
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3.1. Parcerias envolvidas 

 

 Colabora para o desenvolvimento do projeto 

• recursos financeiros 

• Materiais 

• humanos 

• instalações 

 

Podem ser parceiros 

• instituições governamentais 

• órgãos da administração pública Federal, Estadual, ou Municipal 

• órgãos públicos ambientais 

• privados de ensino, pesquisa e extensão 

• outras instituições civis 

 

Termo de parceria 

  
 
 
 
 



FEHIDRO 
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Modelo básico Termo de Referência (TR) - Deliberação CBH-TJ nº07/2015 - ANEXO I 

 

4. DIAGNÓSTICO 
  

• O problema/demanda e seu fator gerador; 
 

• Qual seu contexto histórico/econômico/social e quais elementos contribuíram para sua configuração 

atual; 
 

• Efeitos sobre o meio ou sobre a gestão das águas; 
 

• A dimensão geográfica da questão; 
 

• O tempo de existência da questão; 
 

• Quais os principais atores locais, regionais, estaduais, tanto do setor público como da sociedade civil 

envolvidos; 
 

• As medidas que já foram adotadas para resolver ou minimizar a questão, seja pela própria instituição 

proponente, por outras instituições atuantes na região ou localidade ou pelo poder público. Neste caso, 

elas também deverão ser identificadas como resultados alcançados. 
   

área do projeto 

• imagem (Google Earth por exemplo) 

• mapa ou carta georreferenciada 
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O PROJETO 
 

Modelo básico Termo de Referência (TR) - Deliberação CBH-TJ nº07/2015 - ANEXO I 

 

5. JUSTIFICATIVA 

  

Por que executar o projeto? A resposta deve reforçar os dados e as estatísticas apresentadas no 

diagnóstico, indicando a necessidade da questão ser resolvida. 

  

  

o objetivo do CBH-TJ é conceder os recursos aos projetos que tragam benefícios para os recursos 

hídricos; deve, portanto, o proponente, identificar claramente como o projeto contribuirá para a 

conservação, preservação ou recuperação da qualidade e quantidade de água, e do meio 

ambiente.  
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O PROJETO 
Modelo básico Termo de Referência (TR) - Deliberação CBH-TJ nº07/2015 - ANEXO I 
 

6. OBJETIVO 

 O objetivo deve refletir os propósitos do projeto e demonstrar os resultados e a situação esperada ao final de sua execução. 

Portanto, sua descrição deve ser clara e realista. Além disso, o objetivo deve ser passível de ser alcançado por meio das 

metas e atividades propostas no projeto. 

  

6.1. Objetivo geral do projeto 

 O objetivo geral é aquele que foca e sintetiza a transformação global que se pretende promover na situação enfrentada pelas 

ações do projeto. 

  

6.2. Objetivos específicos do projeto 

 Os objetivos específicos são aqueles relacionados aos diversos elementos que se pretende trabalhar e cujas transformações 

individuais contribuirão para a alteração global da situação enfrentada. Estão necessariamente articulados ao Objetivo Geral. 

  

7. METAS 

Mensuráveis: refletem a quantidade a ser atingida; 

Específicas: remetem a questões específicas e não genéricas; 

Temporais: indicarem prazo para sua realização; 

Alcançáveis: serem factíveis, realizáveis; 

Significativas: guardarem correlação entre os resultados a serem obtidos e o problema a ser solucionado ou minimizado. 
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O PROJETO 
 Modelo básico Termo de Referência (TR) - Deliberação CBH-TJ nº07/2015 - ANEXO I 

 

8. ESTRATÉGIAS PARA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

  

Descrição detalhada das  

 

• etapas e técnicas a serem utilizadas para sua implementação 

 

• recursos materiais e humanos que serão empregados  

 

• como serão executadas e gerenciadas as atividades; 

 

• os indicadores dos resultados a serem obtidos; 

 

• o processo de comunicação e divulgação dos resultados; 

 

• as estratégias de continuidade das ações após a execução do projeto. 
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Modelo básico Termo de Referência (TR) - Deliberação CBH-TJ nº07/2015 - ANEXO I 

 

8. ESTRATÉGIAS PARA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 8.1. Público alvo 

Identificar  

a) Perfil do público atendido: 

b) Critérios para seleção das pessoas a serem atendidas ou beneficiadas 

   

8.2. Comunicação e divulgação dos resultados  

Detalhe quais as estratégias serão utilizadas para divulgar o processo de realização e os resultados a 

serem atingidos. 

 Estabeleça  

• Públicos alvos 

• Formas 

• linguagem e meios de comunicação 

• freqüência com que esta se dará.  

 

 IMPORTANTE: um dos principais públicos alvo é o próprio CBH-TJ, através da Secretaria Executiva, e 

das Câmaras Técnicas 
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8.2. Comunicação e divulgação dos resultados  

 

Descrever formas e os meios de comunicação  

• aos parceiros 

• líderes e formadores de opinião do Terceiro Setor 

• autoridades governamentais 

• público interno  

• sociedade em geral 

 

• Destaque as estratégias e materiais a serem utilizados para comunicar 

• modos de vinculação do projeto às diretrizes e linhas de atuação do CBH-TJ. 

 

 Lembramos que a associação das ações do projeto ao CBH-TJ e ao FEHIDRO é obrigatória, e 

deve atender às cláusulas contratuais. O CBH-TJ e o FEHIDRO terão suas logomarcas afixadas em 

todas as peças impressas do projeto, inclusive placas e deverão ser mencionados como 

patrocinadores em entrevistas, artigos e outras peças de difusão e promoção do projeto. O proponente 

poderá adicionar informação extra que julgar pertinente. 
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8. ESTRATÉGIAS PARA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

8.3. Indicadores de resultados 

 Os indicadores devem refletir como será mensurado, registrado e avaliado o progresso na realização dos 

objetivos. 
 

 Para cada atividade principal, identifique os indicadores quantitativos e qualitativos de progresso do projeto e 

ainda, os meios de verificação das informações, ou seja: onde, quando e como as informações serão coletadas e 

analisadas. 

 

9. ANÁLISE DE RISCOS 

  

Realize uma avaliação de riscos à execução do projeto e estratégicas de minimização ou equacionamento  

 De acordo com fatos que não estão sob controle ou influência direta das organizações envolvidas, tais   

 como sazonalidade, legislação, fatores climáticos, etc. 

 Estabelecer as medidas para prevenir, ou ao menos mitigar (reduzir) o dano potencial dos riscos 
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10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

  

Nesta seção, o proponente deverá apresentar a distribuição das ações ao longo do tempo de execução 

da proposta, bem como dos respectivos valores. Sugere-se replicar a planilha do cronograma físico-

financeiro padrão do FEHIDRO (Anexo VII do MPO). 

  

Recomenda-se muita atenção ao preencher os campos deste Anexo do MPO, devendo o tomador 

verificar manualmente se todos os valores estão corretos, visto que as aproximações de cálculo 

efetuadas em planilhas eletrônicas podem gerar distorções. 

  

11. PLANILHA DE ORÇAMENTO 

  

Anexar a planilha de orçamento (Anexo VIII do MPO). Valem as mesmas recomendações à subseção 

anterior. 
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Modelo básico Termo de Referência (TR) - Deliberação CBH-TJ nº07/2015 - ANEXO I 

  

12. EQUIPE TÉCNICA 

  

Sistematizar os profissionais que irão desempenhar funções técnicas no projeto 

• Nome do profissional: informar o nome completo dos profissionais vinculados à instituição proponente ou 

às parceiras, bem como daqueles que exercerão trabalho técnico voluntário. 

• Prestadores de serviço: os profissionais a serem contratados deverão ser identificados somente por sua 

habilitação (exemplo: biólogo, químico, engenheiro agrônomo, sociólogo), seguida da expressão “a 

contratar”. 

• Função: informe a função que cada técnico da equipe desempenhará no projeto. 

• Dedicação: informar o número de horas a serem dedicadas pelos técnicos ao projeto. 

• Fonte pagadora: informar a origem do recurso (FEHIDRO ou contrapartida) que financiará o serviço do 

técnico em questão. 

  

12. BIBLIOGRAFIA e FONTES CONSULTADAS 

  

Relacionar os documentos, estudos técnicos, livros, textos, normas da ABNT, projetos e outros, consultados 

para a elaboração e fundamentação do projeto. Lembrando que esta relação deve seguir os padrões das 

normas ABNT vigentes. 

  



FEHIDRO 

24 

Quais itens podem ser financiado (item 3.4 MPO) 
 

Itens indispensáveis ao cumprimento do objeto principal do empreendimento, desde que devidamente 

comprovadas, as seguintes despesas com: 

 

1. materiais de escritório e informática quando necessárias para desenvolver o empreendimento, limitadas a 

1% do seu custo global; 

2. locação de salas, de veículos automotores (ônibus, caminhonete para transporte de equipamentos, 

caminhão de som, etc.) e equipamentos audiovisuais quando necessários para a realização de eventos 

específicos e inerentes ao empreendimento, desde que não sejam de propriedade do tomador ou de parceiros; 

3. construção ou reforma de bens imóveis necessários ao empreendimento de interesse do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, com aprovação, verificação e comprovação de resultados pelos agentes 

técnicos para as entidades públicas na 

modalidade não reembolsável; 

4. serviços técnicos imprescindíveis à execução do empreendimento realizados por pessoas físicas ou 

jurídicas (terceirizados), desde que os respectivos valores estejam dentro do limite percentual estabelecido pelo 

Agente Técnico, e respeitem os valores máximos definidos no Anexo XIV; 

5. deslocamentos necessários à execução do empreendimento, previstos na planilha de orçamento, restritos 

ao Estado de São Paulo, condicionadas à aprovação do Agente Técnico e considerando: 

 a) o limite de 12 (doze) UFESPs para refeição(ões) e pernoite em deslocamento superior a 18 horas a cada período de 24 horas; 

 b) o limite de 4 (quatro) UFESPs para refeição(ões) em deslocamento superior a 12 horas e igual ou inferior a 18 horas; 

 c) o limite 2,5 (duas e meia) UFESPs para refeição com deslocamento superior a 6 horas e igual ou inferior a 12 horas; 

 d) o consumo de combustível compatível com o veículo utilizado; 

 e) os pedágios; 
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Itens indispensáveis ao cumprimento do objeto principal do empreendimento, desde que devidamente 

comprovadas, as seguintes despesas com: 

 

6. deslocamentos para fora do Estado exclusivamente no Programa de Duração Continuada (PDC) que prevê 

atividades de articulação com Estados vizinhos e com a União; 

7. táxi e passagens aéreas, mesmo que previstas no orçamento, somente quando o Agente Técnico constatar 

que são necessárias ao cumprimento do objeto; 

 8. hospedagem e locomoção para participantes de cursos ou eventos em geral, de natureza especial e 

relevante interesse para o SIGRH, mediante prévia aprovação do Agente Técnico; 

9. envio de correspondência estritamente relacionada com a execução do empreendimento, desde que seja 

apresentada a lista de todos os destinatários (nome e endereço completo); 

10. construção ou ampliação de viveiros, ou produção de mudas, desde que incluídos: 

 - o plantio das mudas nativas regionais produzidas no primeiro ciclo e os respectivos tratos culturais, para 

 recuperação florestal em áreas não autuadas e sem obrigações administrativas ou judiciais; 

 - a produção de mudas nativas regionais até o final do contrato do FEHIDRO; 

11. importação de equipamentos; 

12. licenciamento ambiental e/ou outorga do direito de uso da água; 

13. material de consumo pertinente ao empreendimento, desde que constante da Planilha de Orçamento; 



Quais itens podem ser financiado (item 3.4 MPO) 
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Itens indispensáveis ao cumprimento do objeto principal do empreendimento, desde que devidamente 

comprovadas, as seguintes despesas com: 

 

14. fornecimento de alimentação aos participantes dos eventos financiados, mediante expressa 

justificativa aprovada pelo Agente Técnico, e limitadas a 0,25 UFESP por pessoa, por período. 

Aplicam-se somente a entidades estaduais e municipais de direito público da administração direta e 

indireta que não possuam receita tarifária: 

15. equipamentos e acessórios de informática; 

16. mobiliário e materiais de escritório em geral; 

17. equipamentos audiovisuais em geral; 

18. automóveis, caminhonetes, furgões e barcos, novos, desde que comprovadamente 

indispensáveis para a implantação de programas, projetos, serviços e obras previstos no PERH; 

19. equipamentos e acessórios para implantação, atualização e ampliação de sistema de 

informações e/ou monitoramento da quantidade e qualidade dos recursos hídricos; 

20. equipamentos indispensáveis ao cumprimento do objeto principal do empreendimento. 



Quais itens NÃO pode ser financiados (item 3.5 MPO) 
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1. administração da execução do empreendimento; 

2. despesas referentes à utilização de mão de obra e de equipamentos próprios do Tomador ou 

de parceiros; 

3. premiações em geral, salvo se aprovado pelo COFEHIDRO; 

4. bolsa de estudos, ou qualquer outro tipo de bolsa; 

5. operação e manutenção de empreendimentos, exceto nos casos previstos no PERH; 

6. procedimento licitatório; 

7. utilização de instalações (sedes, prédios, salas, laboratórios etc.) e de equipamentos 

(veículos, computadores, telefones, fax, copiadoras etc.) pertencentes ao Tomador ou aos 

parceiros; 

8. materiais, serviços e equipamentos provenientes de doações de entidades públicas ou 

repasses não reembolsáveis de recursos públicos; 

9. rescisões de contrato de trabalho; 

10. gastos com bebidas alcoólicas inclusive dentro do limite estabelecido para despesas com 

alimentação; 
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11. produção de Pinus spp e Eucaliptus spp para associações de reposição florestal e demais 

entidades beneficiadas com recursos dos consumidores de produtos florestais, nos termos da 

Resolução Conjunta SMA/IBAMA 04/96 de 

26.04.1996 e da Lei Estadual 10.780 de 09.03.2001; 

12. recuperação florestal em áreas autuadas por supressão de vegetação nativa ou sobre as quais 

existam obrigações administrativas ou judiciais determinando a sua recuperação, na modalidade não 

reembolsável; 

13. produção de mudas que serão doadas para recuperação florestal em áreas autuadas por 

supressão de vegetação nativa ou sobre as quais existam obrigações administrativas ou judiciais 

determinando a sua recuperação, na 

modalidade não reembolsável; 

14. aluguel de instalações, equipamentos ou veículos de qualquer natureza de propriedade do 

Tomador ou de parceiros; 

15. hospedagem e/ou locomoção individual de participantes de cursos ou eventos; 

16. serviços prestados pelos cooperados da Cooperativa que é a tomadora do financiamento. 

17. construções de edificações, aquisições de máquinas e equipamentos, desassociadas de 

empreendimentos de interesse do PERH. 
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Valor mínimo da contrapartida 
 

a) administração direta ou indireta de municípios com até 50 mil habitantes - 2%;  

b) administração direta ou indireta de municípios acima de 50 mil habitantes e até 200 mil habitantes 

- 5%;  

c) administração direta ou indireta de municípios acima de 200 mil habitantes - 10%;  

d) administração direta ou indireta do estado - 10%;  

e) entidades privadas sem fins lucrativos - 10% 

 

 

 

 

As planilhas de custos para elaboração dos orçamentos deverão obrigatoriamente estar 

referenciadas em tabelas tais como: PINI, REVISTA CONSTRUÇÃO & MERCADO, DAEE, SINAPI, 

PMSP, CPOS, SABESP ou FDE.  

Parágrafo Único – Os materiais, serviços e equipamentos que não constam das tabelas deverão 

indicar as fontes dos valores apresentados com razão social da empresa, CNPJ, endereço, fone e 

data. 



O que constitui contrapartida (item 3.6 MPO) 

FEHIDRO 

30 

 

Em áreas 

prioritárias 
 

1. materiais de escritório e informática quando necessários para desenvolver o empreendimento, limitados a 

1% do seu custo global; 

2. locação de salas, de veículos automotores (ônibus, caminhonete para transporte de equipamentos, 

caminhão de som, etc.) e respectivos seguros, e equipamentos audiovisuais quando necessários para a 

realização de eventos 

específicos e inerentes ao empreendimento, desde que não sejam de propriedade do tomador ou de parceiros; 

3. envio de correspondência estritamente relacionada com a execução do empreendimento, desde que seja 

apresentada a lista de todos os destinatários (nome e endereço completo); 

4. despesas gerais de manutenção do Tomador e executor, como contas de telefone, água e luz, limitadas 

a 2% do custo global do empreendimento, que tenham vinculação exclusiva com o mesmo e estejam previstas 

na planilha de 

orçamento, a critério do Agente Técnico; 

5. horas do responsável pelo acompanhamento da implantação do empreendimento, direção técnica, 

coordenação técnica ou denominações equivalentes, em percentual máximo de 10% do total da contrapartida 

oferecida e a critério do Agente Técnico; 

6. fornecimento de bens ou da prestação de serviços provenientes da formalização de convênio, termo 

de compromisso ou de cooperação entre o Tomador e pessoas físicas ou jurídicas de direito privado; 

7. execução da placa informando o suporte do Governo do Estado de São Paulo, através do FEHIDRO, 

com indicação do Colegiado, de acordo com modelo estabelecido pelo órgão competente e fornecido pela 

SECOFEHIDRO (Anexo XV), nos casos de obras; 
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O que constitui contrapartida (item 3.6 MPO) 
 

8. despesas referentes à utilização de mão-de-obra do Tomador condicionadas à apresentação de: 

 a) planilha homem/hora com os nomes dos funcionários envolvidos na execução do empreendimento, 

 quantidade de horas necessárias e respectivo custo, podendo ser incluído o custo referente aos encargos 

 sociais e excluídos os benefícios (seguro de vida, auxílio alimentação, assistência médica etc.), 

obedecidos os  limites estabelecidos no Anexo XIV; 

 b) declaração do responsável legal pelo financiamento atestando o custo homem/hora; 

9. despesas referentes à utilização de equipamentos próprios do Tomador condicionadas à apresentação 

de: 

 a) planilha de horas/equipamentos utilizados na execução, demonstrando os custos envolvidos, sem 

 considerar a Bonificação de Despesas Indiretas (BDI); 

10. serviços prestados pelos cooperados da Cooperativa que é a tomadora do financiamento; 

11. investimentos referentes exclusivamente ao empreendimento, realizados após a deliberação de 

indicação pelo Colegiado, devidamente licenciado, quando couber, e sujeito à aprovação do Agente Técnico. 

12. Administração da execução do empreendimento limitada a 7% do valor global do empreendimento 

13. Despesas administrativas com o processo licitatório (ex. publicação, contratação de serviço de pregão, 

etc) 

 

Todos esses custos devem ser comprovados conforme estabelece este Manual. 
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Não serão aceitas como contrapartida as despesas decorrentes de: 

1. premiações em geral; 

2. bolsa de estudos, ou qualquer outro tipo de bolsa; 

3. operação e manutenção de empreendimentos, exceto nos casos previstos no PERH; 

4. utilização de instalações (sedes, prédios, salas, laboratórios etc.) e de equipamentos (veículos, computadores, telefones, fax, 
copiadoras etc.) pertencentes ao Tomador ou aos parceiros; 

5. materiais, serviços e equipamentos provenientes de doações de entidades públicas ou repasses não reembolsáveis de recursos 
públicos; 

6. rescisões de contrato de trabalho; 

7. gastos com bebidas alcoólicas inclusive dentro do limite estabelecido para despesas com alimentação; 

8. produção de Pinus spp e Eucaliptus spp para associações de reposição florestal e demais entidades beneficiadas com recursos 
dos consumidores de produtos florestais, nos termos da Resolução Conjunta SMA/IBAMA 04/96 de 26.04.1996 e da Lei Estadual 
10.780 de 09.03.2001; 

9. produção de mudas que serão doadas para recuperação florestal em áreas autuadas por supressão de vegetação nativa ou 
sobre as quais existam obrigações administrativas ou judiciais determinando a sua recuperação, na 

modalidade não reembolsável; 

10. aluguel de instalações, equipamentos ou veículos de qualquer natureza de propriedade do Tomador ou de parceiros; 

11. aluguel de instalações, equipamentos ou veículos de qualquer natureza de propriedade do Tomador ou de parceiros; 

12. hospedagem e/ou locomoção individual de participantes de cursos ou eventos; 

13. rendimentos resultantes da aplicação financeira. 
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CARGO  
VALORES EM UFESP (com 

encargos)  

Mão-de-obra para trabalho de campo 3,00 / dia 

Estagiário nível médio 0,30 / hora 

Estagiário nível superior 0,60 / hora 

Técnico nível médio 3,00 / hora 

Técnico nível superior 5,00 / hora 

Consultoria 8,00 / hora 

UFESP 2020 – R$ 29,09 

VALORES MÁXIMOS PARA PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA  

(FINANCIADA OU DE CONTRAPARTIDA)  
 

•Anexo-XIV - Valores máximos para pagamento de mão-de-obra 

http://fehidro.saisp.br/fehidro/gerais/Anexos/Anexo14ValoresMaximosParaPagamentoMaoDeObra.pdf
http://fehidro.saisp.br/fehidro/gerais/Anexos/Anexo14ValoresMaximosParaPagamentoMaoDeObra.pdf
http://fehidro.saisp.br/fehidro/gerais/Anexos/Anexo14ValoresMaximosParaPagamentoMaoDeObra.pdf
http://fehidro.saisp.br/fehidro/gerais/Anexos/Anexo14ValoresMaximosParaPagamentoMaoDeObra.pdf
http://fehidro.saisp.br/fehidro/gerais/Anexos/Anexo14ValoresMaximosParaPagamentoMaoDeObra.pdf
http://fehidro.saisp.br/fehidro/gerais/Anexos/Anexo14ValoresMaximosParaPagamentoMaoDeObra.pdf
http://fehidro.saisp.br/fehidro/gerais/Anexos/Anexo14ValoresMaximosParaPagamentoMaoDeObra.pdf
http://fehidro.saisp.br/fehidro/gerais/Anexos/Anexo14ValoresMaximosParaPagamentoMaoDeObra.pdf
http://fehidro.saisp.br/fehidro/gerais/Anexos/Anexo14ValoresMaximosParaPagamentoMaoDeObra.pdf
http://fehidro.saisp.br/fehidro/gerais/Anexos/Anexo14ValoresMaximosParaPagamentoMaoDeObra.pdf
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Anexo-I - Ficha resumo não estrutural 

Anexo-II - Ficha resumo estrutural 

Anexo-III a - Relação de documentos - municípios (administração direta) 

Anexo-III b - Relação de documentos - municípios (administração indireta) 

Anexo-IV a - Relação de documentos - estado (administração direta) 

Anexo-IV b - Relação de documentos - estado (administração indireta) 

Anexo-V - Relação de documentos - sociedade civil sem fins lucrativos 

Anexo-VI - Relação de documentos - usuários com fins lucrativos 

Anexo-VII - Cronograma Físico-financeiro 

Anexo-VIII - Planilha Orcamentária 

Anexo-IX - Modelo Declaração Municípios Entidades Municipais e Estaduais 

Anexo-X - Modelo Declaração Entidades Sociedade Civil 

 

COMPLEMENTAÇÕES TÉCNICAS PARA APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE FINANCIAMENTO DE 

PROJETOS ESTRUTURAIS DE SANEAMENTO (ANEXO II) 
• projetos de sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário,  

• sistemas de tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos 

• obras de drenagem superficial 

a) Memorial descritivo 

b) Memorial técnico 

c) Desenhos de projeto 

d) Especificações técnicas básicas 

http://fehidro.saisp.br/fehidro/gerais/Anexos/Anexo 01 - Ficha resumo nao estrutural.doc
http://fehidro.saisp.br/fehidro/gerais/Anexos/Anexo 01 - Ficha resumo nao estrutural.doc
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FEHIDRO 

37
6 

Cronograma CBH-TJ 
 12 de Fevereiro - Último dia para Entrega dos Projetos na Secretaria Executiva 

•  1 via impressa e uma digital 

•  A versão digital deverá conter: a Ficha resumo, a Planilha de Orçamento, o Cronograma Físico-financeiro, o Termo de 

Referência Completo e todos os documentos técnicos.  

• A entrega dos arquivos digitais é obrigatória, pois o processo será analisado na via digital, de acordo com o Programa de 

Governo SP Sem Papel  

 

Até 05/03/2021 - Análise prévia da documentação 

 

Até 19/03/2021, para adequações da documentação pelos tomadores 

 

até 09/04/2021, para realização da Reunião das Câmaras Técnicas para Hierarquização dos Projetos. 

 

até 16/04/2021, de prazo para elaboração e encaminhamento de recursos sobre a hierarquização dos projetos. 

 

até 23/04/2021, para Apreciação dos recursos pela Câmara Técnica de Planejamento e Gestão, quando houver recursos para 

analisar. 

 

30/04/2021 - Reunião Plenária de Priorização para Análise e Aprovação dos projetos hierarquizados pelas Câmaras Técnicas. 

 

Os solicitantes poderão apresentar até três propostas por CNPJ desde que sejam em  

sub-PDCs distintos. 
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Hierarquização CBH-TJ 

As solicitações serão analisadas e pontuadas pelas Câmaras 

Técnicas pertinentes, de acordo com os critérios: 
 

 

Execução de Restauração Florestal (sub-PDC 4.2)- Deliberação CBH-TJ nº 11/2020 - ANEXO III ; 

 

PDC 8- Capacitação e Comunicação Social - Deliberação CBH - TJ 11/2020 – ANEXO II; 

 

Demais sub-PDCs - Deliberação CBH - TJ 11/2020 – ANEXO IV; 

 

Projetos de demanda induzida - Fica a Câmara Técnica de Planejamento e Gestão responsável por analisar 

as solicitações de demanda induzida apresentadas e escolher o tomador pelo projeto que mais se adequar ao 

solicitado 

Deliberação CBH - TJ 11/2020, de 11/12/2020 
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Critérios de Pontuação 
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Critérios de Pontuação 
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Critérios de Pontuação 
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Código Empreendimento Parecer CORHI 

2019-TJ-483 

Formação em educação Ambiental para gestores e 

educadores socioambientais da Sub-bacia do Jacaré-

Guaçu 

O PBH da UGRHI contempla em seu planejamento o “Plano Diretor de Educação Ambiental da 

Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré”, que tem como objetivo orientar o CBH-Tietê-Jacaré na 

seleção de propostas de projetos e ações de educação ambiental, a partir do estabelecimento 

de prioridades, de acordo com a situação da bacia, conforme descrito na pp. 85 do PBH. 

2019-TJ-484 

Criação de espaços permanentes de educação 

ambiental nas estações de tratamento de água e 

esgoto do SAAE São Carlos 

O PBH da UGRHI contempla em seu planejamento o “Plano Diretor de Educação Ambiental da 

Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré”, que tem como objetivo orientar o CBH-Tietê-Jacaré na 

seleção de propostas de projetos e ações de educação ambiental, a partir do estabelecimento 

de prioridades, de acordo com a situação da bacia, conforme descrito na pp. 85 do PBH. 

2019-TJ-485 

Permacultura nas escolas: gestão integrada de 

resíduos e implementação de hortas agroecológicas 

como ferramenta de educação ambiental 

Pelo exposto, o empreendimento poderá vir a ser enquadrado no PDC 8, e subPDC 8.2 desde 

que seja providenciado pelo proponente tomador as seguintes adequações: - mostrar o 

impacto positivo das ações e sua correlação direta com a gestão de recursos 

hídricos (artigo 35 da Lei 7.663/1991), através, por exemplo, da identificação 

do(s) corpo(s) d’água beneficiados com a execução do empreendimento. - 

vinculação das ações do empreendimento aos PDCs identificados como 

prioritários no PBH. 

2019-TJ-486 

Serviços de Engenharia para substituição de redes de 

ferro fundido e ferro galvanizado de abastecimento de 

água com método convencional no Município de São 

Carlos – SP. 

A área de abrangência da ação do PA/PI é “municípios identificados como “crítico” ou 

“atenção” no PBH-TJ, em relação a saneamento – perdas no abastecimento de água potável”. 

Conforme Tabela 81, pág. 248 do PBH, o município de São Carlos, de acordo com o indicador 

de perdas de água, encontra-se na classificação “Atenção”, atendendo, portanto, aos critérios 

estabelecidos no PA/PI. 

2019-TJ-487 

Elaboração de projeto básico de implantação de uma 

estação de tratamento de esgotos sanitários na 

margem esquerda do rio Jacaré-Pepira, incluindo 

emissários de encaminhamento de esgoto no 

município de Brotas 

Porém, no item 9.1.3 Classificação da criticidade dos municípios 

frente a cada sub-temática, na Tabela 81 a situação do município na 

subtemática SANEAMENTO-esgoto é considerada como “Boa” (pp. 

247). 

2019-TJ-488 

Controle de processo de erosão em afluente do 

Córrego do Monjolinho - Rodovia SP 310, Km 234 + 

200 

Destaca-se que na justificativa do projeto apresentado a necessidade de 

controle erosões por impactar o sistema de drenagem e “prejudicar 

a qualidade dos recursos hídricos que desaguam no Córrego do 

Monjolinho”. Sendo área contigua a Subárea de Urbanização 

Consolidada (SUC) do Monjolinho-Espraiado que está enquadrada 

por lei como área de proteção e recuperação dos mananciais do 

Município de São Carlos – APREM/SC. 
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Código Empreendimento Parecer CORHI 

2019-TJ-489 
Controle da poluição difusa por meio da implantação da coleta 

mecanizada de resíduos sólidos domiciliares 

Pelo exposto, o empreendimento poderá vir a ser enquadrado no PDC 3, e subPDC 3.2 desde que seja 

providenciado pelo proponente tomador as seguintes adequações: - Explicitar a correlação do 

empreendimento com o comprometimento dos recursos hídricos em 

termos de quantidade e/ou qualidade das águas; - Quantificar os 

benefícios gerados, por exemplo: quantidade de resíduos removida x 

poluição difusa gerada x degradação dos corpos d´agua; mitigação de 

riscos à poluição de águas subterrâneas; - Identificar os trechos de 

cursos d'água beneficiados (extensão) e/ou aquíferos com a futura 

execução do empreendimento. 

2019-TJ-490 

Elaboração de Programa de Restauração Florestal de APPs 

hídricas nas microbacias dos Córregos São João na Sub-

bacia Hidrográfica do rio Jau e Córrego São Mateus na Sub-

bacia Hidrográfica do rio Lençóis 

Como não tivemos acesso ao referido plano, não conseguimos identificar se as microbacias constantes do 

projeto em tela configuram entre as prioritárias para restauração florestal. 

2019-TJ-COB-54 Cílios do Rio II – UGRHI 13 
Como não tivemos acesso ao referido plano, não conseguimos identificar se as microbacias constantes do 

projeto em tela configuram entre as prioritárias para restauração florestal. 

2019-TJ-COB-62 

Serviço de engenharia para substituição de interceptor de 

esgoto do Córrego Monjolinho, trecho compreendido entre o 

Bairro São Carlos VIII e a Captação do Espraiado - 2ª Fase 

No Item 9.1.3 Classificação da criticidade dos municípios frente a cada 

subtemática, na Tabela 81 onde são apresentados os resultados da 

criticidade calculada para cada município da UGRHI 13, na subtemática 

SAN-Esgoto, o município de São Carlos é classificado como “Boa”. 

2019-TJ-COB-63 
Elaboração dos projetos básico e executivo para a ampliação 

da estação de tratamento de esgotos ETE - Araraquara... 

No Item 9.1.3 Classificação da criticidade dos municípios frente a cada subtemática, na Tabela 81 onde 

são apresentados os resultados da criticidade calculada para cada município da UGRHI 13, na 

subtemática SAN-Esgoto, o município de Araraquara é classificado como “Atenção”. 

2019-TJ-COB-64 
Execução de ações de suporte à implantação da coleta 

seletiva 

Pelo exposto, o empreendimento poderá vir a ser enquadrado no PDC 3, e subPDC 3.2 desde que seja 

providenciado pelo proponente tomador as seguintes adequações: - Explicitar a correlação do 

empreendimento com o comprometimento dos recursos hídricos em termos de quantidade e/ou qualidade 

das águas; - Quantificar os benefícios gerados, por exemplo: quantidade de resíduos removida x poluição 

difusa gerada x degradação dos corpos d´agua; mitigação de riscos à poluição de águas subterrâneas; - 

Identificar os trechos de cursos d'água beneficiados (extensão) e/ou aquíferos com a futura execução do 

empreendimento. 
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Apresentação e tramitação de pedidos de 
financiamento 
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RESUMO 
 1. Verificar quais projetos serão financiados pelo CBH-TJ em 2021 - Deliberação CBH - TJ 08/2020 - “Aprova 

a Revisão do PAPI 2020-2023” - ANEXO I  

 

2. Escolher um tipo de projeto e verificar se a área escolhida está entre as prioritárias 

• Para projetos gerais: Deliberação CBH - TJ 08/2020 - “Aprova a Revisão do PAPI 2020-2023” - ANEXO II 

• Para projetos de Restauração Florestal: Deliberação CBH - TJ 08/2020 - “Aprova a Revisão do PAPI 2020-

2023” - ANEXO III 

• Para Projetos de Educação Ambiental: Plano Diretor de Educação Ambiental 

 

3. Escrever o Projeto de acordo com os Modelos de Termo de Referência 

• Projetos Gerais: Deliberação CBH-TJ nº07/2015 - ANEXO I 

• Projetos de Educação Ambiental: Deliberação CBH - TJ 12/2019 - ANEXO I  

• Projetos de Restauração Florestal: Deliberação CBH - TJ 06/2018 - ANEXO III 

• Projeto de Balanço Hídrico da bacia do rio Jacaré-Pepira: Deliberação CBH - TJ 09/2020 - ANEXO I 

• Projeto de Comunicação: Deliberação CBH - TJ 10/2020 - ANEXO I 
 

OBS: Permitido até 3 Projetos por CNPJ desde 

que em sub-PDCs diferentes 
Valor mínimo R$150.000,00 
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4. Montar a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro -  ANEXOS VII e VIII do 

MPO – Verificar quais itens podem ser financiados pelo FEHIDRO e quais podem entrar como 

contra-partida, atentar ao valor de contra-partida mínimo estabelecido pelo MPO 

 

5. Reunir todos os documentos mínimos: 

• Anexo-III - Relação de documentos - municípios e entidades municipais 

• Anexo-IV - Relação de documentos - órgãos estaduais 

• Anexo-V - Relação de documentos - sociedade civil sem fins lucrativos 

• Anexo-VI - Relação de documentos - usuários com fins lucrativos 

 

6. Protocolar na Secretaria Executiva do Comitê – DAEE Araraquara 

• Data Limite: 14/02/2021 

• 1 via impressa e 1 via digital 

 

Onde encontrar as informações:  

• Deliberações do Comitê:  http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhtj/deliberacoes 

• Manual de Procedimentos Operacionais para Investimento 2021 (MPO) e anexos: 

     https://fehidro.saisp.br/fehidro/index.html 

OBS: Permitido até 3 Projetos por CNPJ desde 

que em sub-PDCs diferentes 
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www.sigrh.sp.gov.br/cbhtj/apresentacao 

 
comitetj@yahoo.com.br 
 
cbh_tj 

 
CBHTJ Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré 

 



MUITO OBRIGADO! 

Eng. Érica Rodrigues Tognetti 
 
Secretária Executiva do CBH-TJ 
DAEE – Departamento de Água e Energia Elétrica 
Escritório de Apoio Técnico de Araraquara 
(16) 3333-2525 


