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APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório de Atividades da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio 

Tietê (FABH-SMT) referente ao exercício 2021 traz um levantamento das principais atividades realizadas 

pelas diretorias técnica e administrativa e financeira da FABH-SMT, identificadas em conjunto com a 

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

A partir das bases do Plano de Trabalho, será realizado o detalhamento das ações, visando nortear 

a equipe da FABH-SMT nas tarefas cotidianas necessárias à implementação dos projetos demandados pelo 

CBH-SMT. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

O levantamento das atividades desenvolvidas durante o ano de 2021, oferece transparência das 

ações para acompanhamento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da FABH-SMT e da Coordenadoria de 

Recursos Hídricos (CRHi) da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

(SIMA), cumprindo o disposto no Estatuto da FABH-SMT: 

• Artigo 15: “Incumbe ao Conselho Fiscal (...) c) manifestar-se sobre o relatório anual de 

atividades, balanço, que serão submetidos à aprovação do Conselho Deliberativo”; 

• Artigo 8°: “O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente (...) para a) tomar 

conhecimento, até 30 de abril de cada ano, do relatório das atividades, da prestação de 

contas e do balanço geral da Agência, no exercício anterior, e sobre ele deliberar”.  

Além disso, este relatório visa ainda aprimorar o desempenho da FABH-SMT com o 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 DESENVOLVIDAS 

 

Diretoria técnica 

 

 Descrição da Ação Comentários/ Justificativa Situação 

1 

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. 

Concluída 

2 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 atuou como 

membro do GT-Plano, GT-Pesquisas e GT-

Agência de Bacias. As reuniões de trabalho 

ocorreram de forma periódica e os grupos 

possuíam metas a serem cumpridas até o final de 

2021. 

Em 

andamento 

3 

Elaboração de Termo de 

Referência para realização de 

estudo visando a definição de 

diretrizes técnicas e estratégias 

institucionais para subsidiar a 

integração do planejamento das 

Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (UGRHIs) da 

Bacia do Rio Tietê. 

Trata-se de item presente no Plano de Ações 

Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê e no PA/PI 

2020-2023 do CBH-SMT. 

As atividades foram desenvolvidas no âmbito do 

GT-Plano do grupo de Comitês da Bacia 

Hidrográfica do Rio Tietê. 

Concluída 

4 

Elaboração de Termo de 

Referência e protocolo para 

obtenção de recursos do 

FEHIDRO da segunda fase do 

empreendimento “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” 

A ações constam no PA/PI CBH-SMT 2020-

2023 para atendimento das demandas do CBH-

SMT e como demanda priorizada pela 

Deliberação CBH-SMT no 437/2021 

Concluída 
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5 

Elaboração de Termo de 

Referência em parceria com a CT-

EEA do CBH-SMT e protocolo 

para obtenção de recursos do 

FEHIDRO de projeto de 

comunicação social voltado à 

gestão de recursos hídricos  

Concluída 

6 

Acompanhamento do Acordo de 

Cooperação Técnica entre FABH-

SMT e Agência PCJ 

Troca de informações e fortalecimento das 

entidades para aprimoramento de procedimentos 

operacionais. A ação também pode ser 

considerada um desdobramento do Plano de 

Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê 

Contínua 

7 

Elaboração do Relatório de 

Situação 2021/Ano base 2020 

Atualização anual do Plano de Bacias. 

Competência da FABH-SMT, conforme previsto 

nas políticas de recursos hídricos 

Concluída 

8 

Suporte técnico e de infraestrutura 

das reuniões plenárias do CBH-

SMT, eventos no âmbito das 

Câmaras Técnicas do CBH-SMT 

e outras instâncias 

Assessoria relativa às reuniões do CBH-SMT que 

passaram a ser virtuais em 2020 e assim 

permaneceram durante o ano de 2021, o que 

demanda o apoio para transmissões via internet. 

Contínua 

9 

Gerenciamento de informações 

técnicas e administrativas no 

âmbito do CBH-SMT 

Suporte ao funcionamento do CBH-SMT 

Contínua 

10 

Relatório de atividades do CBH-

SMT 2021 

Elaboração do relatório de atividades do CBH-

SMT para subsídio ao Relatório de Situação da 

CRHi e atendimento ao ProComitês. 

Concluída 

11 

Acompanhamento técnico do 

empreendimento “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” 

Empreendimento 2019-SMT-COB-294, Contrato 

FEHIDRO 072/2020. Valor licitado: R$ 

1.361.699,52. O empreendimento teve sua 

execução iniciada em 2021 e tem previsão de 

duração de 24 meses. 

Em 

andamento 

12 

Acompanhamento técnico do 

empreendimento “Sala de 

Situação – desenvolvimento do 

modelo conceitual” 

Empreendimento 2019-SMT_COB-290, Contrato 

FEHIDRO 250/2019, orçado em R$ 700.000,00 

em execução. Trata-se de demanda da CRHi aos 

CBHs. 

Em 

andamento 
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13 

Orientação aos potenciais 

tomadores de recursos FEHIDRO 

2021 e realização do 1º Programa 

de Orientação FEHIDRO do 

CBH-SMT 

Atividade permanente que envolve a capacitação 

dos potenciais tomadores de recursos financeiros 

FEHIDRO. 

A FABH-SMT realizou, também, 1º Programa de 

Orientação FEHIDRO do CBH-SMT em 19 e 

20/01/2021. 

Contínua 

14 

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. 

Contínua 

15 

Análise prévia de 

empreendimentos protocolados 

no CBH-SMT para recebimento 

de recursos financeiros do 

FEHIDRO. Esta ação envolve a 

contratação de empresa de 

engenharia, recebimento dos 

protocolos, envio de comunicados 

e tratativa com os proponentes e 

avaliadores, além de análise 

documental, proposição de 

hierarquização, apresentação do 

processo às câmaras técnicas e 

envio das propostas à CRHi. 

A FABH-SMT é responsável pela análise técnica 

dos empreendimentos candidatos a tomadores de 

recursos financeiros do FEHIDRO anualmente. 

Concluída 

16 

Colaboração com a mobilização, 

organização e andamento do curso 

de transferência de conhecimento 

visando a gestão de águas 

subterrâneas na bacia hidrográfica 

do SMT 

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 na 

bacia, tem o objetivo de aprimorar o debate acerca 

dos recursos hídricos subterrâneos. A FABH-

SMT tem apoiado, desde 2021 o projeto na 

mobilização dos alunos, definição do conteúdo e 

logística das atividades virtuais e presenciais. 

Em 

andamento 

17 

Apoio ao desenvolvimento do 

plano de comunicação do CBH-

SMT 2021-2024 

Fortalecimento e aprimoramento da comunicação 

entre FABH-SMT, CBH-SMT e população da 

bacia, esclarecer suas atribuições para agentes e 

Contínua 
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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 CT-EEA do CBH-SMT é 

responsável pela elaboração, aprovação em 

plenária e monitoramento deste plano, além 

também de executar algumas das ações inseridas 

no mesmo. 

18 

Realização dos Workshops 

FABH-SMT de projetos 

FEHIDRO concluídos na bacia do 

SMT 

Com o propósito de viabilizar a troca de 

experiências e ideias acerca de empreendimentos 

concluídos na bacia do SMT, a FABH-SMT 

realizou em 2021 o segundo (20/01/2021) e 

terceiro (21/07/2021) Workshops. 

Contínua 

19 

Parceria Programa Nascentes – 

fomentar recomposição de áreas 

de proteção na bacia 

A FABH-SMT realizou, no dia 23/02/2021, uma 

reunião com a equipe do Programa Nascentes, 

representado por duas especialistas ambientais, a 

qual teve como teve como objetivo expor um 

panorama geral do programa e a importância de 

desenvolver estas ações na UGRHI 10. 

Concluída 

20 

Seleção de estagiário – área 

técnica 

O contrato de estágio existente no início de 2021 

teve fim no mês de julho, com a conclusão do 

curso de Engenharia Ambiental pela então 

contratada. Dessa forma, foi 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. 

Concluída 

21 

Facilitar a execução do Plano de 

Bacia e planejamento quadrienal 

Foi realizada a revisão do Plano de Ação e 

Programa de Investimentos - PA/PI 2020-2023 do 

CBH-SMT, aprovado pela Deliberação CBH-

SMT n° 439/2021. 

Concluída 
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Diretoria Administrativa e Financeira 

 

 Descrição da Ação Justificativa Situação 

1 

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 

COFEHDIRO 175 de 09 de março de 2017, o 

Plano de Aplicação Anual de 2021 foi aprovado 

pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho 

Fiscal 

Concluída 

2 

Realização de licitações para 

contratação de bens e serviços 

Em atendimento às demandas da diretoria, foi 

necessário realizar o planejamento e a execução 

dos processos licitatórios respeitando as 

exigências legais para contratação das 

assessorias jurídica e contábil.  

Concluída 

3 

Gestão dos contratos existentes com 

a FABH-SMT 

Assessoria jurídica, contábil, serviços de TI, 

locação de veículo e serviços de 

telefonia/internet. 

Contínua 

4 

Gestão administrativa e financeira 

do Empreendimento FEHIDRO em 

parceria com o DAEE: 2019-SMT-

COB-294, contrato 072/2020 

O projeto “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” foi licitado 

(R$1.361.699,52), em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Tatuí/SP, e as atividades iniciadas 

ainda no primeiro semestre de 2021. Empresa 

vencedora: REGEA Geologia, Engenharia e 

Estudos Ambientais.  Periodicamente são 

realizadas prestações de contas com os agentes 

técnico e financeiro do FEHIDRO. 

Em 

andamento 

5 

Gestão administrativa e financeira 

do Empreendimento FEHIDRO em 

parceria com o DAEE: 2019-SMT-

COB-290, contrato 250/2019 

O projeto “Sala de Situação: desenvolvimento 

de modelo conceitual” encontra-se em 

andamento e periodicamente são realizadas 

prestações de contas com os agentes técnico e 

financeiro do FEHIDRO. 

Em 

andamento 

6 

Contratação e gestão do contrato 

com empresa de engenharia visando 

a análise de empreendimentos com 

emissão de pareceres técnicos no 

âmbito do processo de seleção e 

Esta medida visa atender à Deliberação 

COFEHIDRO 232/2021, que recomenda às 

secretarias executivas dos CBHs “realizar 

análise técnica preliminar dos 

empreendimentos com objetivo de obter, para os 

Concluída 
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indicação para obtenção de recursos 

do FEHIDRO  

projetos e demais documentos técnicos, 

qualidade minimamente aceitável” 

7 

CIEE Tratativas para encerramento de contrato de 

estágio e abertura de contrato de estágio, bem 

como gerenciamento financeiro das tarifas do 

CIEE e de bolsa estágio. Houve também 

tratativas para firmar termo aditivo de contrato 

entre FABH-SMT e CIEE. 

Contínua 

8 

Gerenciamento dos recursos 

oriundos da Cobrança Estadual 

Paulista e do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (FEHIDRO)  

Necessário o gerenciamento dos recursos a fim 

de que sejam aplicados de forma coerente e 

viável, conforme demandado nas legislações 

pertinentes. 

Contínua 

9 

Execução de ações de prestação de 

contas aos órgãos competentes 

(TCE-SP, Conselhos Deliberativo e 

Fiscal e Ministério Público) 

Atendimento às demandas dos órgãos de 

controle dentro dos prazos estipulados. 
Concluída 

10 

Gerenciamento de rotinas 

administrativas, de pessoal e 

patrimonial 

Em atendimento às demandas da diretoria, é 

necessário gerenciar manutenção e conservação 

de bens patrimoniais, bem como, conferência e 

fechamento de folha de pagamento e demais 

rotinas administrativas. 

Contínua 

11 

Operacionalização da cobrança 

estadual paulista, envolvendo 

cadastro de usuários pagadores, 

cálculo da cobrança, registro de 

dados para emissão dos lotes de 

cobrança, acompanhamento e 

controle da inadimplência 

As rotinas da cobrança estadual paulista devem 

estar bem definidas e organizadas a fim de que 

os objetivos de boa gestão dos recursos 

financeiros, gestão dos usuários e controle da 

inadimplência sejam alcançados 

Contínua 

12 

Acompanhamento do Acordo de 

Cooperação Técnica entre FABH-

SMT e Agência PCJ 

Troca de informações e fortalecimento das 

entidades para aprimoramento de procedimentos 

operacionais. A ação também pode ser 

considerada um desdobramento do Plano de 

Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê 

Contínua 

 

 

 

 

 

 


