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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 

SECRETARIA EXECUTIVA CBH-SMT 

 

APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta um levantamento das principais atividades realizadas durante o ano de 

2020 no âmbito da Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê 

(CBH-SMT). 

Algumas das atividades desenvolvidas estavam previstas no Plano de Trabalho da Diretoria 

Técnica da FABH-SMT apresentada na 18ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABH-SMT 

realizada em 04 de fevereiro de 2020. Outras atividades foram desenvolvidas espontaneamente ao longo do 

ano. 

 

OBJETIVOS 

O levantamento das atividades desenvolvidas durante o ano de 2020 tem o objetivo de cumprir o 

disposto no Estatuto, dando conhecimento ao Conselho Deliberativo da FABH-SMT quanto às atividades 

desempenhadas pela FABH-SMT. 

 

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. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Diretoria técnica 

 

1. Execução das ações previstas no Termo de Cooperação firmado em janeiro/2020 entre FABH-SMT 

e Agência PCJ 

1.1.1. Seleção, contratação, acompanhamento e supervisão de estagiários – o processo seletivo ocorreu 

de fevereiro a março e as contratações a partir de agosto, devido à pandemia; 
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1.1.2. Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando análise de 

empreendimentos com emissão de pareceres técnicos no âmbito do processo de seleção e indicação, para 

obtenção de recursos do FEHIDRO exercício 2020 – o processo foi muito positivo e, com a melhoria da 

análise técnica dos projetos, o índice de aprovação foi superior aos anos anteriores. 

 

2. Orientação aos potenciais tomadores de recursos do FEHIDRO 

A FABH-SMT dedicou-se fortemente ao contato com os candidatos a tomadores de recursos FEHIDRO, 

de forma a melhorar a qualidade dos projetos apresentados e a redução de pendências documentais junto 

aos agentes técnicos e financeiro. Esta ação teve resultados muito positivos que podem ser notados quando 

comparamos a porcentagem de projetos aprovados pelo sistema em 2019 e 2020. 

 

Situação 2019 2020 

Deliberados pelo CBH-SMT 43 20 

Aprovados por AT e AF 26 (60,5%) 18 (90%) 

Reprovados por AT ou AF 17 (39,5%) 1 (5%) 

Cancelados a pedido dos Tomadores - 1* + 1 (5%) 

* Um empreendimento havia sido aprovado antes do pedido de cancelamento do tomador. 

Foram deliberados R$ 20.757.322,56 em projetos para o ano de 2020. Dos R$18.068.126,23 (valor 

FEHIDRO), R$17.526.595,55 foram aprovados pelo agente técnico, ou seja, 97% dos recursos disponíveis 

para aplicação.  

 

3. Acompanhamento dos projetos FEHIDRO antes e depois das assinaturas dos contratos 

A FABH-SMT iniciou a organização das informações com a elaboração de uma planilha de controle de 

todos os projetos em andamento na bacia, até então inexistente. Além disso, também intensificou o contato 

com os tomadores de projetos FEHIDRO que possuíam os mesmos em andamento, de forma a reduzir o 

período total de execução e aumentar a eficiência na aplicação dos recursos financeiros. 
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4. Análise e acompanhamento técnico do Projeto FEHIDRO “Sala de Situação - desenvolvimento de 

modelo conceitual” 

Este projeto possuía contrato assinado com o FEHIDRO, porém não havia sido iniciado de fato. A FABH-

SMT iniciou em 2020 o andamento deste projeto, que deve ser concluído em 2022. 

 

5. Análise e acompanhamento técnico do Projeto FEHIDRO “Serviços especializados para apoio às 

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

Sorocaba e médio Tietê” 

Este projeto teve contrato assinado com o FEHIDRO em 2020 e a FABH-SMT iniciou o processo 

licitatório, que foi concluído em 2021. 

 

6. Acompanhamento das atividades das câmaras técnicas, grupos de trabalho e reuniões plenárias do 

CBH-SMT 

Com a pandemia de COVID-19, o CBH-SMT precisou adaptar a condução das reuniões para o ambiente 

virtual. Dessa forma, formalizamos um perfil institucional TechSoup* e adotamos o Google Meet como 

ferramenta oficial. Para facilitar o trabalho das CTs, foram criados perfis individuais para cada câmara e 

elaborado e divulgado um tutorial de uso da ferramenta. 

* O Techsoup Brasil é um projeto que oferece Softwares e ferramentas tecnológicas para Organizações sem 

fins lucrativos, através de parcerias e Programas de Doações de Softwares que possibilitam a aquisição de 

produtos e serviços mais baratos ou gratuitos. 

 

7. Elaboração do Relatório de Situação 2020 / Ano base 2019 

A Secretaria Executiva do CBH-SMT ficou responsável pela elaboração deste relatório, evitando gastos de 

contratação de empresa para o serviço. O relatório foi aprovado no âmbito do Grupo de Trabalho GT-UGP 

e da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos CTPLAGRHI. A Deliberação CBH-

SMT que trata da aprovação do relatório foi aprovada na reunião plenária de 04 de dezembro de 2020. 

 

8. Realização do I Workshop FABH-SMT Projetos FEHIDRO executados na Bacia Hidrográfica do 

Sorocaba e Médio Tietê 

A FABH-SMT realizou o Workshop de forma virtual no dia 11/11/2020. O evento contou com a 

apresentação de três empreendimentos concluídos na bacia e financiados pelo FEHIDRO. O workshop foi 
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ministrado por representantes do SAAE de Sorocaba, Fundação Florestal e IPESA. A apresentação 

realizada está disponível no YouTube da FABH-SMT, e pode ser assistida através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TS9A9Jf6Wgc. 

 

9. Elaboração e divulgação de um guia e tutoriais para obtenção de recursos FEHIDRO 

O objetivo deste guia e seus tutoriais integrantes é apresentar as etapas que integram a submissão dos 

projetos e otimizar a gestão dos empreendimentos realizados na bacia, e consequentemente os benefícios 

alcançados através deles. O material está disponível para consulta no site da FABH-SMT. 

 

10. Concepção do sistema de protocolo online FEHIDRO 2021 

Dentre os desafios impostos pela pandemia do COVID-19, um deles foi a entrega de documentos impressos 

à FABH-SMT. Inicialmente, a alternativa adotada foi o envio de e-mails como protocolo, no entanto, o 

processo poderia ser melhorado. Dessa forma, a FABH-SMT demandou à assessoria de tecnologia da 

informação, que possui contrato de prestação de serviços com a mesma, a concepção de um sistema de 

protocolo online para o processo FEHIDRO 2021. O sistema encontra-se disponível no site da FABH-SMT. 

 

11. 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.   

 

12. Plano de comunicação do CBH-SMT 

Atendendo às demandas da CRHi para o Procomitês (ANA), a FABH-SMT iniciou em 2020 o 

desenvolvimento do Plano de Comunicação 2021-2024 do CBH-SMT. O desenvolvimento deste plano teve 

início com a aplicação de um questionário que foi amplamente divulgado nas redes sociais do CBH-SMT 

e da FABH-SMT.  

 

13. Novo logo da FABH-SMT 

A fim de aprimorar a identidade visual da FABH-SMT, o logo da Agência foi atualizado. 

https://www.youtube.com/watch?v=TS9A9Jf6Wgc
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Diretoria administrativa e financeira 

 

1. Fiscalização Ordinária do Tribunal de Contas 

Em 05/10/2020 foi aberta, pelo portal do TCE, auditoria junto às contas do exercício de 2019 da FABH-

SMT, conforme Processo nº TC 003285.989.19-0, tendo suas avaliações registradas no portal do Tribunal 

de Contas. Conforme parecer da Procuradora do Estado – Jéssica Helena Rocha Vieira Couto, em 

14/01/2021, manifestou no sentido da regularidade da matéria em análise. Processo este, em fase de parecer 

pelo Conselheiro Relator. 

 

2. Prestação de Contas junto ao Ministério Publico 

Em 29/09/2020 foi entregue via SICAP (Sistema e Cadastro e Prestação de Contas – Entidades sem fins 

lucrativos) junto ao Ministério Publico de Sorocaba, a prestação de Contas ano base 2019 da FABH-SMT. 

Estamos no aguardo do parecer da entidade. 

 

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

cobrança (outorgas fornecidas pelo DAEE) 

Enviado em Fevereiro de 2020, para o Banco do Brasil, arquivo para emissão dos boletos referente à 

cobrança de 2020, no total boletado de R$ 9.317.181,82,. Foram 1.068 cadastros, cujos pagamentos foram 

divididos em 10 parcelas, sendo o primeiro vencimento para o mês de março de 2020. No fechamento anual, 

foram arrecadados R$ 8.393.386,32, com inadimplência de 9,98%. 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. Prestação de contas 2º semestre de 2019 junto ao Conselho Fiscal da FABH-SMT 

Realizada em 12/03/2020 a 10ª Reunião do Conselho Fiscal, presencial, com a seguinte pauta: 

1) Parecer do Conselho Fiscal sobre o a prestação de contas da FABH-SMT referentes ao 2º semestre de 

2019; 

2) Balanço 2019; 

3) Aprovação da ata da 9ª reunião. 
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5. Prestação de contas 1º semestre de 2020 junto ao Conselho Fiscal da FABH-SMT 

Realizada em 18/12/2020 a 11ª Reunião do Conselho Fiscal, via plataforma digital, com a seguinte pauta: 

1) Aprovação da ata da 10ª reunião; 

2) Parecer do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas da FABH-SMT referentes ao 1º semestre de 

2020. 

 

6. Acompanhamento das reuniões do Conselho Deliberativo da FABH-SMT 

18ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo - 04/02/2020 na sede da FABH-SMT. Pauta: 

1) Posse do Diretor Técnico da FABH-SMT; 

2) Posse novo membro do Conselho Deliberativo – Sociedade Civil. 

 

19ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo – 29/07/2020. Pauta: 

1) Aprovação da Ata da 18 Reunião do Conselho Deliberativo; 

2) Desincompatibilização do Pres FABHSMT; 

3) Relatório de Atividades 2019; 

4) Balanço patrimonial 2019; 

5) Prestações Contas MPE; 

6) Acórdão TCE 2018; 

7) Portarias 003/20 – 004/20 e 005/20; 

8) Piso Salarial Sind Eng SP. 

 

5ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo – 29/10/2020. Pauta: 

1) Eleição de Presidente ad hoc para presidir a atual reunião do Conselho Deliberativo da FABH-SMT; 

2) Eleição do novo Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT; 

3) Posse do novo Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT; 

4) Aprovação da Ata da 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 

5) Apresentação do Anexo II - Plano de Custeio 2020 

 

20ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo – 16/12/2020. Pauta: 

1) Aprovação da Ata da 5ª Reunião Extraordinária da FABHSMT; 

2) Eleição e Posse do Presidente do Conselho Deliberativo da FABHSMT; 
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3) Parecer PGE – Salário Diretores; 

4) Plano de Custeio 2021; 

5) Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do CBH-SMT 

 

6ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo – 23/12/2020. Pauta: 

1) Relatório de Contratação de Diretor Técnico; 

2) Aprovação do Plano de Custeio de 2021 

    

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

001/2020 – CIEE – contratação de (03) estagiários para auxílio nas demandas junto as diretorias 

Financeira/Administrativa e Técnica da FABHSMT; 

002/2020 – Serviço Técnico de Engenharia – empresa especializada para elaboração de revisão e pareceres 

junto aos Pleitos Fehidro 2020. 

 

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

cobrança pelo uso de recursos hídricos 

Em conformidade com o Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006 e a Deliberação Cofehidro 

nr 175 de 09 de março de 2017, elaborou-se o Plano de Aplicação Anual, aprovado pelo Conselho 

Deliberativo durante a 20ª Reunião Ordinária em 16/12/2020, e pelo Conselho Fiscal na 11ª Reunião em 

18/12/2020,  para o ano de 2021. 

 

 

 

 

Roberto Gomes Rodrigues             Natália Zanetti   Jodhi Jefferson Allonso 

Diretor Administrativo e 

Financeiro 

             Diretora Técnica       Secretário Executivo do 

CBH-SMT 

   

   


