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PLANO DE TRABALHO 

FABH-SMT 2021 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Este Plano de Trabalho traz um levantamento da previsão das demandas de atividades planejadas 

pelas diretorias técnica e administrativa e financeira da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio 

Sorocaba e Médio Tietê (FABH-SMT), identificadas em conjunto com a Secretaria Executiva do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT). 

A partir desse levantamento, são apresentados os detalhamentos de cada uma das atividades e 

respectiva proposta de cronograma de execução. As atividades propostas correspondem ao planejamento 

anual da FABH-SMT. 

 

 

OBJETIVOS 

O levantamento das atividades a serem desenvolvidas tem o objetivo de orientar os trabalhos da 

FABH-SMT durante o ano de 2021, além de oferecer transparência das ações para acompanhamento do 

Conselho Deliberativo da FABH-SMT e da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi) da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA). 

 

 

METAS 

Aprimorar o desempenho da FABH-SMT como executora das ações a serem implantadas na bacia 

hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, buscando atender o previsto no Plano da Bacia do SMT 2016-

2027. 
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Diretoria técnica 

 

1. Relatório de Situação 2021 – Ano Base 2020 

O Relatório de Situação é um material que deve, obrigatoriamente, ser produzido e enviado à Coordenadoria 

de Recursos Hídricos (CRHi) da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do Estado. Trata-se 

de uma atualização anual do Plano de Bacias. Em 2020, pela primeira vez, este material foi produzido pela 

FABH-SMT sem a contratação de empresa para este fim, o que deve se repetir em 2021. 

 

2. Plano de comunicação CBH-SMT 2021-2024 

Em função da parceria formalizada entre a SIMA e o Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês 

de Bacias Hidrográficas (Procomitês/ANA), o CBH-SMT recebeu a missão de desenvolver um Plano de 

Comunicação 2021-2024, com o objetivo de melhorar a comunicação com a população da bacia, esclarecer 

suas atribuições para agentes e comunidade em geral, ampliar e qualificar o debate e tomada de decisão 

sobre o uso da água, além de aumentar a participação nos fóruns de discussão sobre o tema. A FABH-SMT, 

em parceria com a Câmara Técnica de Eventos e Educação Ambiental (CT-EEA) é responsável pela 

elaboração, aprovação em plenária e monitoramento deste plano, além também de executar algumas das 

ações inseridas no mesmo.  

 

3. Orientação aos potenciais tomadores de recursos FEHIDRO 2021 

Esta atividade deve ser permanente e envolve a capacitação dos potenciais tomadores de recursos 

financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). Em 2020, a FABH-SMT produziu e 

divulgou tutoriais digitais para este fim, que estão disponíveis em: www.agenciasmt.com.br. 

 

4. Análise prévia de empreendimentos FEHIDRO no CBH-SMT 

A FABH-SMT é responsável pela análise técnica dos empreendimentos candidatos a tomadores de recursos 

financeiros do FEHIDRO anualmente. Esta atividade envolve a contratação de empresa de engenharia, 

recebimento dos documentos referentes aos empreendimentos, envio de comunicados e tratativa com os 
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proponentes e avaliadores, além de análise documental, proposição de hierarquização, apresentação do 

processo às câmaras técnicas e envio das propostas à CRHi. 

 

5. Acompanhamento dos empreendimentos FEHIDRO antes e depois das assinaturas dos contratos 

Esta atividade compreende o monitoramento do andamento dos projetos em execução, contatando 

tomadores que possuem pendências na tratativa com agentes técnicos e financeiro, além de mobilizar os 

tomadores com trabalhos concluídos na bacia, para que apresentem seus resultados à população. 

 

6. Organização e execução dos Workshops FABH-SMT de projetos concluídos na bacia do SMT 

De encontro à demanda levantada no item anterior, os workshops têm permitido a troca de experiências e 

ideias acerca de empreendimentos concluídos na bacia. A FABH-SMT realizou um workshop em 

novembro/2020, um em janeiro/2021 e pretende realizar mais dois em 2021 (o terceiro em julho e o quarto 

em novembro). 

 

7. Elaboração de materiais de divulgação e capacitação 

A FABH-SMT também é responsável pela produção e divulgação de informações nas redes sociais do 

CBH-SMT e FABH-SMT. Atualmente essas redes são o website e Instagram da FABH-SMT e página no 

Facebook do CBH-SMT. Uma vez que a FABH-SMT não possui assessoria de comunicação, o trabalho 

também é desenvolvido pela diretoria técnica. 

 

8. Acompanhamento e suporte das reuniões de câmaras técnicas, grupos de trabalho e reuniões 

plenárias 

Especialmente com a pandemia, a FABH-SMT atuou diretamente no auxílio tecnológico para a viabilidade 

de reuniões virtuais. Este apoio permanece durante o ano de 2021, na criação de link de reuniões, gravação 

para elaboração de atas e memórias de reunião, controle de acesso e elaboração de tutoriais de utilização 

das ferramentas oficialmente utilizadas como o Google Meet.   

 

9. Acompanhamento técnico do empreendimento FEHIDRO “Serviços especializados para apoio às 

atividades de gestão e fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos na bacia do rio 

Sorocaba e Médio Tietê” 
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Empreendimento FEHIDRO 2019-SMT-COB-294, contrato 072/2020, orçado em R$ 1.361.699,52. O 

processo licitatório foi concluído em 2021 e sua execução será iniciada ainda no primeiro semestre deste 

ano, tendo influência no aumento da fiscalização do uso de recursos hídricos na bacia. 

 

10. Acompanhamento técnico do empreendimento FEHIDRO “Sala de Situação – desenvolvimento 

do modelo conceitual” 

Empreendimento FEHIDRO 2019-SMT_COB-290, contrato 250/2019, orçado em R$ 700.000,00. 

O projeto teve o termo de referência revisado em parceria com o Departamento de Águas e Energia Elétrica 

do Estado de São Paulo (DAEE), de forma a atender as demandas do CBH-SMT. Trata-se de um produto 

estratégico para o comitê de bacias e representa uma inovação em termos de sala de situação semi-

automatizada. 

 

11. Acompanhamento técnico do empreendimento FEHIDRO “Desenvolvimento do website e sistema 

de protocolo online de projetos FEHIDRO para o CBH-SMT” 

Este empreendimento foi submetido à análise do CBH-SMT e trata-se de um projeto de demanda induzida, 

que deverá ser deliberado pelo comitê em junho deste ano, seguindo para análise de agente técnico a ser 

atribuído. A FABH-SMT é tomadora do FEHIDRO para este projeto e, portanto, responsável pelo 

acompanhamento.  

 

12. Revisão e atualização do livro “Nossas Águas” 

Livro publicado em 2012 com o objetivo de auxiliar os novos membros do CBH-SMT a atuarem nesta 

instância. Com a posse dos novos membros em abril/2021, o material deve ser divulgado até junho deste 

ano. 

 

13. Parceria Programa Nascentes – fomentar recomposição de áreas de proteção na bacia 

A FABH-SMT também tem buscado atuar em novas frentes ao longo do tempo, divulgando ações de 

interesse para a gestão de recursos hídricos na bacia, como é o caso do Programa Nascentes. Atualmente a 

FABH-SMT atua como fomentadora do programa, que busca estimular o reflorestamento de áreas críticas 

na bacia. Com esse objetivo, foram realizadas reuniões com a equipe do Programa Nascentes e mobilização 
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de agentes atuantes na bacia como prefeituras, ONGs, sindicatos rurais e agricultores, além de um material 

de apoio, que se encontra disponível para consulta no website da FABH-SMT. 

 

14. Seleção de estagiário 

O contrato de estágio existente terá fim em julho/2021, com a conclusão do curso de Engenharia Ambiental 

pela atual contratada. Dessa forma, será necessário realizar novo processo de seleção para contratação de 

estagiário na área técnica. Esta ação também implica o treinamento e acompanhamento das atividades 

desempenhadas pelo estagiário. 

 

15. Colaboração com a mobilização, organização e andamento do curso de transferência de 

conhecimento visando a gestão de águas subterrâneas na bacia hidrográfica do SMT 

Este curso, parceria da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) com o Instituto 

Geológico (IG) e o CBH-SMT oferecido especialmente aos profissionais que atuam nesta bacia, tem o 

objetivo de aprimorar o debate acerca dos recursos hídricos subterrâneos. A FABH-SMT tem apoiado o 

projeto na mobilização dos alunos, definição do conteúdo e logística das atividades. O curso será iniciado 

ainda em 2021. 

 

16. Participação nos Grupos de Trabalho dos Comitês da Bacia do Rio Tietê 

O CBH-SMT é um dos 6 comitês da bacia do rio Tietê. Em 2021 foram criados seis grupos de trabalho para 

viabilizar as ações compactuadas entre os mesmos. A FABH-SMT é membro do GT-Plano, GT-Pesquisas 

e GT-Agência de Bacias. O secretário executivo do CBH-SMT também é membro do GT-Barragens. As 

reuniões de trabalho são periódicas e os grupos possuem metas a serem cumpridas até o final de 2021.  
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Diretoria administrativa e financeira 

 

1. Elaboração das declarações para envio ao TCE conforme Instrução da LC 02/2016, referente ao 

ano de 2020 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com jurisdição, competência, atribuições e composição 

conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Estadual, analisa toda documentação concernente ao ano 

anterior, da FABH-SMT, emitindo pareceres e demonstrando a transparência aos órgãos fiscalizadores. 

 

2. Envio de informações ao Ministério Público, via SICAP, junto à assessoria contábil contratada 

O SICAP (Sistema de Cadastro e Prestação de Contas) é o instrumento de coleta de dados e informações 

utilizado pelos Ministérios Públicos estaduais no velamento das organizações da sociedade civil sem fins 

lucrativos de natureza jurídica fundacional e de entidades de interesse social.  

 

3. Inclusão de novos cadastros de uso de recursos hídricos dos usuários da bacia no sistema de 

cobrança (outorgas fornecidas pelo DAEE) 

Conforme informação cedida pelo DAEE, os novos usuários da bacia devem ser incluídos periodicamente 

no sistema, para efetivação da cobrança pelo uso de recurso hídrico na bacia do SMT. 

 

4. Estabelecer rotina para redução da inadimplência dos usuários de recursos hídricos 

Embora a maioria dos inadimplentes sejam empresas ou usuários de recursos hídricos (pessoas físicas) que 

não possuem mais a outorga, por motivo de desativação ou transferência, a rotina mensal se torna 

imprescindível, para que não ultrapasse o limite considerado aceitável (até 10%). 

 

5. Prestação de contas 1º semestre de 2021 junto ao Conselho Fiscal da FABH-SMT 

Disponibilizar ao Conselho Fiscal, para aprovação, a documentação comprobatória referente aos gastos 

efetuados pela FABH-SMT e CBH-SMT, no tocante aos serviços prestados por terceiros, RH, assessorias 

e bens.  

 

6. Elaboração do Plano de Aplicação Anual dos recursos financeiros do custeio administrativo da 

cobrança pelo uso de recursos hídricos. 
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Trata-se de atividade anual que descreve as demandas previstas para aplicação de recursos financeiros da 

cobrança para gestão e controle do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO)  

 

7. Acompanhamento administrativo do empreendimento FEHIDRO “Sala de Situação – 

desenvolvimento do modelo conceitual” 

Acompanhamento administrativo do empreendimento e prestação de contas das parcelas pagas ao 

FEHIDRO. 

 

8. Acompanhamento técnico do empreendimento FEHIDRO “Serviços especializados para apoio às 

atividades de gestão e fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos na bacia do rio 

Sorocaba e Médio Tietê” 

Acompanhamento administrativo do empreendimento e prestação de contas das parcelas pagas ao 

FEHIDRO. 

 

9. Gestão dos recursos financeiros transferidos para e por outros CBHs para financiamento das ações 

estabelecidas no Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos CBHs da Vertente do Rio Tietê 

As ações estabelecidas pelo Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos CBHs da Vertente do Rio Tietê 

serão executadas por meio das Agências de Bacias existentes (FABH-AT, FABH-SMT e Agência PCJ). 

Dessa forma, os seis CBHs envolvidos farão um rateio dos custos e transferirão os recursos para essas 

agências, de modo a efetivar as ações. 

 

10. Seleção de estagiários 

O contrato de estágio existente terá fim em dezembro/2021, com a conclusão do curso de Administração e 

de Economia pelos atuais contratados. Dessa forma, será necessário realizar novo processo de seleção para 

contratação de estagiários na área administrativa/secretaria executiva e financeira. 

 

11. Reestruturação do quadro funcional da FABH-SMT e aprovação no CODEC (Conselho de Defesa 

dos Capitais do Estado) 

Atualização do quadro funcional previsto em 2011, de forma que atenda as atuais demandas de trabalho 

identificadas pela FABH-SMT, e aprovação dos cargos e salários junto ao CODEC. 
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12. Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de Órgão e Entidades Estaduais - CADIN 

Efetivação da inscrição dos usuários de recursos hídricos inadimplentes junto ao CADIN (após tentativa de 

comunicação oficial com Aviso de Recebimento (AR) e decorrido o prazo de 30 dias para regularização 

dos débitos).  

 

13. Inserir o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) no portal da transparência do site da FABH-

SMT  

A finalidade do SIC é assegurar aos cidadãos o acesso pleno às informações públicas e para isso deverá, 

nos termos da LAI (Lei de Acesso à Informação), ser instalado em local com condições apropriadas, 

infraestrutura tecnológica e equipe capacitada para o exercício de suas atribuições.  

 

14. Disponibilização das atas das reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da FABH-SMT no site 

da FABH-SMT. 

Disponibilizar as Atas para aumentar a transparência das atividades da FABH-SMT, e prover o 

acompanhamento dos conselheiros e dos órgãos fiscalizadores do Estado (TCE e Ministério Publico). 

 

15. Gestão dos contratos existente com a FABH-SMT (assessorias) 

Seguindo as diretrizes da Lei 8666/93 que rege os processos licitatórios, os contratos devem ser analisados 

anualmente, dando transparência à sua continuidade. 

 

16. Preparação dos processos licitatórios para novos contratos  

De acordo com a mesma Lei 8666/93, preparar material obrigatório, incluindo acompanhamento jurídico, 

para andamento dos processos licitatórios necessários à continuidade das atividades da FABH-SMT. 

 

Cronograma de trabalho 

O cronograma que segue contempla as atividades previstas neste Plano de Trabalho distribuídas 

ao longo do ano de 2021. 
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Ações Mês/2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diretoria Técnica  
1. Relatório de Situação 2021 – Ano Base 2020             
2. Plano de comunicação CBH-SMT 2021-2024             
3. Orientação aos potenciais tomadores FEHIDRO 2021             
4. Análise prévia de empreendimentos FEHIDRO              
5. Acompanhamento dos empreendimentos FEHIDRO antes 
e depois das assinaturas dos contratos 

            

6. Organização e execução dos Workshops FABH-SMT             
7. Elaboração de materiais de divulgação e capacitação             
8. Acompanhamento e suporte das reuniões de câmaras 
técnicas, grupos de trabalho e reuniões plenárias 

            

9. Acompanhamento técnico do empreendimento FEHIDRO 
“Serviços especializados para apoio às atividades de gestão 
e fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos 
na bacia do rio Sorocaba e Médio Tietê” 

            

10. Acompanhamento técnico do empreendimento 
FEHIDRO “Sala de Situação” 

            

11. Acompanhamento técnico do empreendimento 
FEHIDRO “(...) website (...) CBH-SMT” 

            

12. Revisão e atualização do livro “Nossas Águas”             
13. Parceria Programa Nascentes             
14. Seleção de estagiários             
15. Colaboração com o curso de águas subterrâneas             
16. Participação nos GTs dos Comitês da Bacia do Rio Tietê             
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Ações Mês/2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diretoria administrativa e financeira  
1. Elaboração das declarações para envio ao TCE            
2. Envio do sistema Siscape ao Ministério Publico             
3. Inclusão de novas outorgas fornecidas pelo DAEE             
4. Estabelecer rotina para redução de inadimplência             
5. Prestação de contas junto ao Conselho Fiscal             
6. Plano de Aplicação anual dos recursos financeiros             
7. Acompanhamento do empreendimento FEHIDRO “Sala 
de Situação” 

            

8. Acompanhamento do empreendimento FEHIDRO “Serv. 
Apoio as atividades de Gestão e fiscalização dos usos e 
interferências na bacia do SMT” 

            

9.  Gestão rec. Financeiros transferidos para outros CBHS -
Plano de Ações Coletivas e Solidarias - CBHs do Rio Tietê 

            

10. Seleção de Estagiários – novo processo de admissão             
11. Reestruturação do quadro funcional da FABH-SMT             
12. Inclusão dos inadimplentes junto ao Cadin             
13. Inserção do Serviço de Informação ao Cliente no portal 
da transparência no site da FABH-SMT 

            

14. Disponibilização das Atas do Conselho Deliberativo e 
Fiscal no site da FABH-SMT 

            

15. Gestão de Contratos existentes com a FABH-SMT             
16. Preparação dos processos licitatórios para novos 
contratos 
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Roberto Gomes Rodrigues             Natália Zanetti   Jodhi Jefferson Allonso 
Diretor Administrativo e 

Financeiro 

             Diretora Técnica       Secretário Executivo do 

CBH-SMT 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


