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PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CBH-SMT 

- 2021 - 

 

1. Introdução 

Este plano de trabalho apresenta um levantamento das demandas de atividades a 

serem desenvolvidas no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio 

Tietê (CBH-SMT). 

A partir desse levantamento, são apresentados as atividades e respectiva proposta de 

cronograma de execução. As atividades propostas correspondem ao planejamento anual do 

CBH-SMT, ou seja, janeiro a dezembro de 2021.  

Atualmente, o CBH-SMT conta com o apoio de 04 Câmaras Técnicas temáticas e 06 

Grupos Técnicos de trabalho, a saber: 

• Câmara Técnica de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (CT-PLAGRHI) 

o Grupo Técnico – Unidade Gestão de Projetos (GT-UGP) 

o Grupo Técnico da Cobrança pelo Uso da Água (GT-Cobrança) 

o Grupo Técnico – Critérios (GT-Critérios) 

o Grupo Técnico de Regimento das Câmaras Técnicas (GT-Regimento) 

o Grupo Técnico de Enquadramento (GT-Enquadramento) 

• Câmara Técnica de Eventos e Educação Ambiental (CT-EEA) 

• Câmara Técnica de Proteção das Águas (CT-PA) 

o Grupo Técnico de Pagamento por Serviços Ambientais (GT-PSA) 

o Grupo Técnico Itupararanga (GT-I) 

o Grupo Técnico Pirajibu-Mombaça (GT-Pirajibu-Mombaça) 

• Câmara Técnica de Saneamento (CT-SAN) 

 

 

2. Objetivos 

O planejamento das atividades do Comitê de Bacias tem papel fundamental para a 

organização e eficiência dos trabalhos a serem desenvolvidos, além de auxiliar o cumprimento 

das disposições do Plano da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. 
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3. Atividades a serem desenvolvidas 

3.1. Atividades ordinárias 

a) Reuniões Plenárias: 26/3, 18/6, e 3/12; 

b) Reuniões de Câmaras Técnicas 

Câmara Técnica 

Número de 

reuniões 

Previstas * 

Datas a definir * 

CT-PLAGRHI 10 Quarta semana de cada mês 

CT-EEA 5 Terceira semana dos meses pares 

CT-SAN 5 Terceira semana dos meses ímpares 

CT-PA 5 Segunda semana dos meses pares 

GT-Cobrança 5 Segunda semana dos meses ímpares 

GT-Critérios 3 Mês de setembro 

GT-Itupararanga 5 Primeira semana dos meses pares 

GT-Pirajibu-Mombaça 5 Primeira semana dos meses ímpares 

GT-UGP 2 Mês de junho 
*definir com os coordenadores das respectiva CTs e GTs se especifica data ou período. 

c) Acompanhamento dos empreendimentos FEHIDRO; 

d) Ações visando análise técnica preliminar dos empreendimentos (Deliberação 

COFEHIDRO n° 217/2020); 

e) Continuidade das ações previstas no Plano de Ações Coletivas e Solidárias Comitês de 

Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê; 

f) Execução das ações previstas pelos Grupos de Trabalhos criados no âmbito do Fórum 

Paulista de Comitês. 

 

3.2. Planejamento 

a) Elaboração do regimento interno das câmaras e grupos técnicos, incluindo a 

necessidade da elaboração de planos anuais de trabalho compatíveis com o plano de 

bacias do CBH-SMT e relatórios anuais de atividades, para verificação do 

cumprimento das metas e objetivos planejados; 

b) Acompanhar o reenquadramento do ribeirão Lavapés, localizado no município de 

Botucatu, com a elaboração de relatório de avaliação e propostas de metas 

progressivas; 
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c) Estabelecer condições de qualidade da água do rio Tietê na entrada e na saída da bacia 

SMT; 

d) Propor regras operacionais para as barragens no rio Tietê situadas na sub-bacia Alto 

Médio-Tietê; 

e) Propor regras operacionais para a barragem de Itupararanga, no rio Sorocaba, situada 

na sub-bacia Alto Sorocaba. 

 

3.3. Comunicação e capacitação 

a) Aprovação e execução das atividades previstas no Plano de Comunicação; 

b) Apresentação dos resultados obtidos no GT Itupararanga; 

c) Participação de membros do CBH-SMT em cursos de capacitação no âmbito do 

programa CAPACITA-SIGRH e outras instituições não vinculadas a ele; 

d) Realização de curso de capacitação em águas subterrâneas IG-Fapesp; 

e) Workshops de acompanhamento de projetos Fehidro concluídos na bacia; 

f) Workshop de Pagamento por Serviços Ambientais e Ecossistêmicos; (Verificar) 

g) Seminário científico da APA de Itupararanga. (verificar) 

 

3.4. Implementação de instrumentos de gestão 

a) Elaboração do relatório de situação 2021 (dados de 2020); 

b) Discussões referentes à atualização do valor da cobrança pelo uso da água; 

 

4. Cronograma de trabalho 

O Cronograma a seguir contempla as atividades previstas neste Plano de Trabalho.
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CRONOGRAMA 2021 

 Mês/2021 

Atividades J F M A M J J A S O N D 

3.1. Atividades ordinárias  

a) Reuniões Plenárias: 26/03, 18/06 e 03/12             

b) Reuniões de Câmaras Técnicas             

c) Acompanhamento dos empreendimentos FEHIDRO             

d) Ações visando análise técnica preliminar dos empreendimentos 

(Deliberação COFEHIDRO n° 217/2020) 
            

e) Continuidade das ações previstas no Plano de Ações Coletivas e Solidárias 

Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê 
            

f) Execução das ações previstas pelos Grupos de Trabalhos criados no âmbito 

do Fórum Paulista de Comitês 
            

3.2. Planejamento  

a) Elaboração do regimento interno das câmaras e grupos técnicos, incluindo a 

necessidade da elaboração de planos anuais de trabalho compatíveis com o 

plano de bacias do CBH-SMT e relatórios anuais de atividades, para 

verificação do cumprimento das metas e objetivos planejados 

            

b) Acompanhar o reenquadramento do ribeirão Lavapés, com a elaboração de 

relatório de avaliação e propostas de metas progressivas 
            

c) Estabelecer condições de qualidade da água do rio Tietê na entrada e na 

saída da bacia SMT 
            

d) Propor regras operacionais para as barragens no rio Tietê situadas na sub-

bacia Alto Médio-Tietê 
            

e) Propor regras operacionais para a barragem de Itupararanga, no rio 

Sorocaba, situada na sub-bacia Alto Sorocaba 
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 Mês/2021 

Atividades J F M A M J J A S O N D 

3.3. Comunicação e capacitação  

a) Elaboração e execução das atividades previstas no Plano de Comunicação             

b) Apresentação dos resultados obtidos no GT Itupararanga             

c) Seminário científico da APA de Itupararanga  (verificar)             

d) Workshop Pagamento por Serviços Ambientais e Ecossistêmicos (verificar)             

e) Realização de curso de capacitação em águas subterrâneas IG-Fapesp             

f) Participação de membros do CBH-SMT em cursos de capacitação no 

âmbito do programa CAPACITA-SIGRH 
            

g) Workshops de acompanhamento de projetos Fehidro concluídos na bacia             

3.4. Implantação dos instrumentos de gestão  

a) Elaboração do relatório de situação 2021 (dados de 2020)              

b) Discussões referentes à atualização do valor da cobrança pelo uso da água;             

 

 

 


