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  Apresentação 

 

Este material apresenta os resultados obtidos com a execução do Primeiro Termo Aditivo do 

Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – exercício 2013, assinados entre a Agência Nacional 

de Águas – ANA e a Fundação Agência das Bacias PCJ. 

 

Além dos resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão apresentamos um 

resumo das atividades desenvolvidas pela Fundação Agência das Bacias PCJ, bem como 

pelos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ,  

PCJ Federal e CBH-PJ), ou seja, os Comitês PCJ,  no ano de 2013.  
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1. DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA: 

 

1.1. Nome Completo: 

 

Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – 

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ. 

 

1.2. Número do CNPJ: 

 

11.513.961/0001-16. 

 

1.3. Natureza Jurídica: 

 

Fundação de direito privado, sem fins lucrativos, com estrutura administrativa e financeira 

próprias, instituída com a participação do Estado de São Paulo, dos Municípios e da 

Sociedade Civil, conforme consta de sua escritura pública de constituição. 

 

1.4. Endereço/telefone: 

 

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ: 

Rua Alfredo Guedes, 1949 – Higienópolis – Edifício Racz Center – Sala 604 

Piracicaba/SP – Brasil - CEP: 13416-901 

Fone: (19) 3437.2100. 

 

1.5. Endereço da página institucional na Internet: 

 

www.agenciapcj.org.br 

 

www.comitespcj.org.br, opção Comitês PCJ 

 

1.6. Normas de Criação e Finalidade da Unidade Jurisdicionada: 

 

Norma de criação - estatuto social. 

 

A Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ), constituída em 05 de novembro de 2009, é pessoa jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos, com estrutura administrativa e financeira próprias, 

instituída com a participação do Estado de São Paulo, dos Municípios e da Sociedade Civil, 

conforme consta de sua escritura pública de constituição. A sede e foro da AGÊNCIA DAS 

BACIAS PCJ reside na cidade Piracicaba e tem área de atuação nas bacias hidrográficas 

dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ) e com seu prazo de duração 

indeterminado. 

 

A AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos - CNRH, em sua Resolução n° 111 de 13 de Abril de 2010, como entidade 

delegatária de funções de Agência de Água das bacias hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, e em 2011, com a interveniência dos Comitês das Bacias Hidrográficas 

http://www.agenciapcj.org.br/
http://www.comitespcj.org.br/
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dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, firmou o Contrato de Gestão n° 003/ANA/2011 com 

a Agência Nacional de Águas – ANA, nos termos da Lei Federal n° 10.881 de 06 de junho 

de 2004, visando o exercício das funções de competência de Agência de Água nas bacias 

hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

 

Ressalta-se que a AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ tem como princípio organizacional a 

manutenção de estruturas técnicas e administrativas de dimensões reduzidas, com 

prioridade à execução descentralizada de obras e serviços, os quais serão atribuídos a 

órgãos e entidades, públicos e privados, capacitados para tanto. 

 

A estrutura organizacional é dividida em: Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal. 

O regime jurídico do pessoal é o da legislação trabalhista (CLT) e a contratação de 

empregados, salvo para as funções de confiança definidas no Regulamento Interno, é 

precedida de concurso público, nos termos da Constituição Federal. 

 

Tem, ainda, como princípio de atuação o seguimento das diretrizes, orientações e normas 

estabelecidas por meio de Deliberações dos COMITÊS PCJ, da mesma forma que a sua 

gestão apresenta a composição paritária tripartite entre o Estado, os Municípios e a 

Sociedade Civil, com direito a voz e voto de todos os seus membros. 

 

São funções da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ proporcionar o apoio financeiro aos planos, 

programas, serviços e obras aprovadas pelos COMITÊS PCJ, a serem executados nas 

Bacias PCJ; promover a capacitação de recursos humanos para o planejamento e 

gerenciamento de recursos hídricos, de acordo com programa aprovado pelos COMITÊS 

PCJ; apoiar e incentivar a educação ambiental e o desenvolvimento de tecnologias que 

possibilitem o uso racional dos recursos hídricos; incentivar, na área de sua atuação, a 

articulação dos participantes dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos com os demais sistemas setoriais, com os municípios, com o setor 

produtivo e com a sociedade civil; e praticar, no campo dos recursos hídricos, ações que lhe 

sejam delegadas ou atribuídas pelos detentores do domínio de águas públicas. 

 

A AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ não distribui lucros, dividendos ou quaisquer outras 

vantagens a seus instituidores, mantenedores ou dirigentes e emprega toda a renda 

auferida no cumprimento das suas finalidades. 

 

Os recursos destinados ao custeio de pessoal e das atividades desenvolvidas pela 

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ são providos anualmente pela ANA, oriundos da cobrança 

federal pelo uso de recursos hídricos dos rios Atibaia, Camanducaia, Jaguari e Piracicaba, 

conforme determinado no Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 e, também, até 10% das 

arrecadações pelo uso de recursos hídricos nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, provenientes da cobrança PCJ paulista. 

 

Destacamos que a participação do Estado de São Paulo na AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ foi 

autorizada pelo art. 1º, da Lei nº 10.020, de 03/07/98, sendo dispensada qualquer outra 

formalidade legal para que ele integre a entidade. 
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1.7. Normas que estabelecem a estrutura orgânica no período de gestão: 

 

Estatuto Social: Constituição da Fundação da Agência das Bacias PCJ – 05 de Novembro 

de 2009 - http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/institucional-pcj/estatuto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/institucional-pcj/estatuto
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2. OBJETIVOS E METAS: 

 

2.1. Identificação do Programa Governamental (ANA): 

 

Programa: 1107 – Pró-bacias 

Contrato (Contrato de Gestão): nº 003/ANA/2011. 

 

2.2. Descrição do Programa: 

 

O Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, celebrado entre a ANA e 

a Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ), com a interveniência dos Comitês PCJ em 03 de abril de 

2012, tem por objeto o alcance pela AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, das metas constantes no 

Programa de Trabalho, Anexo I, do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, no exercício das 

funções de Agência de Água nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí. 

 

O Programa de Trabalho contempla o detalhamento dos objetivos estratégicos, metas e 

resultados a serem alcançados pela AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, mensurados por meio de 

indicadores de desempenho. 

 

A área de atuação da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ é a bacia hidrográfica dos rios 

Piracicaba, Jundiaí e Capivari envolvendo os Estados de São Paulo e de Minas Gerais, 

numa extensão territorial de 15.320 km2. As Bacias PCJ abrangem áreas territoriais de 77 

municípios, dos quais 62 possuem sede municipal dentro destas bacias hidrográficas. 

Destes, 59 estão no Estado de São Paulo e 04 no Estado de Minas Gerais. 
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3. INDICADORES DE DESEMPENHO: 

 

3.1. Critérios de Avaliação: 

 

Programa de trabalho: 

 

INDICADORES CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1 
DISPONIBILIZAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES 

1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado na página 
eletrônica dos COMITÊS PCJ ou da CONTRATADA 

2 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

2A. Plano de Aplicação Plurianual. 
2B. Enquadramento 
2C. Implementação das ações do Plano das Bacias 
PCJ 

3 
COBRANÇA PELO USO 
DOS RECURSOS HÍDRICOS 

3A. Índice de desembolso anual  

3B. Índice de desembolso acumulado  

3C. Avaliação da cobrança pelo uso de recursos 
hídricos na Bacia pelos usuários 

4 
OPERACIONALIZAÇÃO DA 
COBRANÇA 

4A. Atendimento ao usuário em cobrança.  

4B. Manter o Cadastro de Usuários de Recursos 
Hídricos 

5 RECONHECIMENTO SOCIAL 
5A. Avaliação da Entidade Delegatária pelos membros 
dos COMITÊS PCJ 

 

3.1.1 Disponibilização de Informações – indicador 1: 

Esse indicador tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre os Comitês 

PCJ, a AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, sobre Legislação de Recursos Hídricos, Central de 

Documentação, Plano de Aplicação, Cadastro de Usuários, Cobranças e Arrecadações e 

sobre o Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, bem como do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), nas Bacias PCJ.  

 

3.1.2 Planejamento e Gestão – indicador 2: 

Esse indicador tem por finalidade a elaboração do Plano de Aplicação Plurianual 2013-2016, 

contendo: 

 Os programas e subprogramas priorizados no período, com alcance de metas para 

2016, contendo os tipos de ações possíveis de serem financiadas; 

 A estimativa da disponibilidade de recursos financeiros para aplicação em cada 

programa/subprograma discriminado por fonte; e  

 Os critérios para hierarquização das demandas de ações e projetos. 

 

3.1.3 Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos – indicador 3: 

O indicador 3, Cobrança pelo uso dos recursos hídricos objetiva desenvolver metas 

progressivas visando maior eficiência na aplicação do valor repassado pela ANA à 

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ e proporcionar o aumento da aplicação de recursos externos 

(contrapartida) em ações voltadas para a melhoria dos recursos hídricos. Esse indicador 

visa ainda alocar os recursos financeiros com a finalidade de atingir as metas progressivas, 

objetivando a eficiência administrativa da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ na execução das 

ações previstas no Plano de Aplicação. 
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3.1.4 Operacionalização da Cobrança – indicador 4: 

Com esse indicador visa o fornecimento do serviço de atendimento aos usuários em 

cobrança pelo uso de recursos hídricos nas Bacias PCJ, com conhecimento técnico 

suficiente para sanar eventuais dúvidas e orientar os usuários no acesso e preenchimento 

do Cadastro Nacional de Recursos Hídricos (CNARH), bem como fornecer os serviços de 

atualização dos dados cadastrais de usuário com problemas de endereço. Além do 

atendimento ao usuário em cobrança este indicador visa manter atualizado cadastro dos 

usos e usuários de recursos hídricos interestaduais nas Bacias PCJ, e apresentar relatório 

anual com o estado da arte do cadastro. 

 

3.1.5 Reconhecimento Social – indicador 5: 

No âmbito desse indicador procura-se avaliar, por meio da opinião do membros dos Comitês 

PCJ, as atividades exercidas pela AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, considerando os aspectos 

técnicos e administrativos e, ainda, aumentando a inserção do tema “Gestão de Recursos 

Hídricos” nos órgãos de imprensa ou na mídia das Bacias PCJ, por meio de reportagens e 

artigos, espaços para divulgação de notícias e elaboração de programas (com ou sem 

parcerias) sobre temas específicos. 

 

3.1.6 Conclusão:  

A cada INDICADOR estão associados seus correspondentes sub-indicadores e metas, 

conforme apresentaremos a seguir. Aos sub-indicadores estão associados pesos, 

estabelecidos como indicação de sua relevância para o indicador correspondente. As metas 

estão associadas aos sub-indicadores, de maneira que, em função do desempenho 

conseguido e pesos atribuídos a cada sub-indicador, obtém-se uma nota final para o 

desempenho dos respectivos indicadores. O que permite definir uma nota final para o 

desempenho da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ em cada indicador. 

 

Essa estrutura está demonstrada nas planilhas que constituem o Anexo I do Contrato de 

Gestão nº 003/ANA/2011, e permite que seja estabelecido um conceito para o desempenho 

conseguido em cada indicador, dependendo da nota calculada, sendo considerado: Ótimo 

(nota maior ou igual a 9); Bom (nota entre 7 e 8,99); Regular (nota entre 5 e 6,99) e 

Insuficiente (nota menor que 5). 
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3.2. Análise dos resultados alcançados: 

 

INDICADOR 1 – Disponibilização de informações: 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DETALHAMENTO 

1A 

CONTEÚDO 
DISPONIBILIZADO E 
ATUALIZADO NA 
PÁGINA ELETRÔNICA 
DO CÔMITE OU DA 
CONTRATADA 

1) COMITÊS PCJ: decreto de criação, regimento interno e 

alterações, composição, deliberações, moções, atas das 
reuniões. 

2) Entidade Delegatária: resolução de delegação, estatuto e 
alterações, associados. 

3) Legislação de Recursos Hídricos: leis e decretos relativos a 

recursos hídricos no âmbito federal e dos estados de SP e 
MG; portarias dos órgãos gestores estaduais; resoluções da 
ANA, do CNRH e dos Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos que tenham pertinência com as atividades definidas 
no Plano de Recursos Hídricos da bacia, contrato de gestão, 
cadastro e cobrança. 

4) Centro de Documentação: Estudos, projetos, relatórios e 

demais documentos técnicos produzidos sobre a Bacia. 

5) Plano de Aplicação: Relatório anual de acompanhamento 

das ações executadas com os recursos da cobrança. 

6) Cadastro de Usuários: relação dos usuários da bacia dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí em cobrança pela ANA e pelos 
órgãos gestores estaduais, no exercício corrente, contendo 
nome, município, UF, finalidade de uso, vazões e valor 
cobrado. 

7) Cobrança e Arrecadação: valores cobrados, arrecadados e 

transferidos à Entidade Delegatária e rendimentos financeiros 
anuais. 

8) Contrato de Gestão: contrato e seus aditivos, Relatórios de 

Gestão, Relatórios de Avaliação e prestações de contas 
apresentadas. 

 

AVALIAÇÃO 

1A 

NOTA FINAL (NF) PESO 

1 

2012 

META 8  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2013 

META 8  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2014 

META 8  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2015 

META 8  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2016 

META 8  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2017 

META 8  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2018 

META 8  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2019 META 8  
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3.2.1. INDICADOR 1A. – CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO: 

1) Dados Institucionais dos Comitês PCJ: 

Os dados institucionais dos Comitês PCJ, decreto de criação, regimento interno e 

alterações, composição, deliberações, moções, atas das reuniões, mecanismo de 

funcionamento das Câmaras Técnicas, características das bacias PCJ e demais 

informações e materiais, encontram-se disponíveis para consulta no site 

http://www.comitespcj.org.br 

  

 Dados Institucionais:  

- CBH/PCJ (Paulista) 

 Decreto de Criação: 

 http://www.comitespcj.org.br/images/Download/Lei7663-91.PDF 

 Estatuto do CBH/PCJ:  

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=214&Itemid=219 

 Composição: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=256&Itemid=354 

 Deliberações: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=181&Itemid=223 

 Atas: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=167&Itemid=229 

 Moções: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=168&Itemid=230 

 

- PCJ Federal 

 Decreto de criação: 

http://www.comitespcj.org.br/images/Download/Decreto-PCJ-FEDERAL-20-

03-02.pdf 

http://www.comitespcj.org.br/images/Download/Resolucao05-2000.PDF 

 Regimento PCJ Federal:  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2020 

META 8  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS 

Para o indicador 1A, será atribuindo um ponto para cada um dos oito itens 

descritos no detalhamento. 

NP = 10 * RESULTADO / META 
0 ≤ NP ≤ 10 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 

http://www.comitespcj.org.br/
http://www.comitespcj.org.br/images/Download/Lei7663-91.PDF
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=214&Itemid=219
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=214&Itemid=219
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=256&Itemid=354
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=256&Itemid=354
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=223
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=223
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=229
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=229
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=230
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=230
http://www.comitespcj.org.br/images/Download/Decreto-PCJ-FEDERAL-20-03-02.pdf
http://www.comitespcj.org.br/images/Download/Decreto-PCJ-FEDERAL-20-03-02.pdf
http://www.comitespcj.org.br/images/Download/Resolucao05-2000.PDF
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http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=31&Itemid=111 

 Composição: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=257&Itemid=355 

 Deliberações: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=181&Itemid=223 

 Atas: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=167&Itemid=229 

 Moções: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=168&Itemid=230 

 

- CBH/PJ (Mineiro) 

 Decreto de criação e Regimento do CBH/PJ: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=242&Itemid=220 

 Composição: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=258&Itemid=356 

 Deliberações: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=181&Itemid=223 

 Atas: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=167&Itemid=229 

 Moções: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=168&Itemid=230 

 

 

2) Dados Institucionais da Entidade Delegatária: 

Os dados institucionais da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, tais como: resolução de delegação, 

estatuto e suas alterações, associados, estão disponíveis nos links a seguir: 

 Resolução de Delegação:  

http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/80-institucional/institucional-

pcj/resolucao-de-delegacao  

(http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/gestao/CNRH_111_2010.pdf) 

 Conselho Deliberativo:  

http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/13-institucional/institucional-

pcj/conselho-deliberativo  

 Conselho Fiscal: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/14-institucional/institucional-

pcj/conselho-fiscal 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=111
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=111
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=257&Itemid=355
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=257&Itemid=355
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=223
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=223
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=229
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=229
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=230
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=230
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=220
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=220
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=356
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=356
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=223
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=223
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=229
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=229
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=230
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=230
http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/80-institucional/institucional-pcj/resolucao-de-delegacao
http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/80-institucional/institucional-pcj/resolucao-de-delegacao
http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/gestao/CNRH_111_2010.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/13-institucional/institucional-pcj/conselho-deliberativo
http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/13-institucional/institucional-pcj/conselho-deliberativo
http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/14-institucional/institucional-pcj/conselho-fiscal
http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/14-institucional/institucional-pcj/conselho-fiscal
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 Diretoria:  

http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/institucional-pcj/diretoria 

 Estatuto: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/institucional-pcj/estatuto 

 O que é a Agência: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/institucional-pcj/o-que-e-a-agencia   

 

 

3) Legislação de Recursos Hídricos: 

É possível encontrar no site da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, bem como no site dos 

COMITÊS PCJ toda a base legal que subsidia a implementação da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos de domínio da União, além das Políticas Estaduais (São Paulo e Minas 

Gerais), Política Nacional de Recursos Hídricos, Deliberações, Decretos e Resoluções 

pertinentes aos recursos hídricos, cobrança pelo uso de recursos hídricos, Comitês e gestão 

de recursos hídricos no âmbito das Bacias PCJ. 

 

 No site da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, as informações citadas podem ser 

encontras nos links: Contrato de Gestão e Base Legal 

 Decretos: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/contrato-de-gestao-e-base-legal/decretos 

 Deliberações:  

  www.agenciapcj.org.br/novo/contrato-de-gestao-e-base-legal/deliberacoes 

 Legislações: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/contrato-de-gestao-e-base-

legal/legislacoes  

 Resoluções 

  http://www.agenciapcj.org.br/novo/contrato-de-gestao-e-base-legal/resolucoes 

 

 No site dos Comitês PCJ, as informações citadas podem ser encontras nos links: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=245&It

emid=240 

 

 

4) Centro de Documentos: 

Todos os estudos, projetos, relatórios e demais documentos técnicos produzidos sobre as 

Bacias PCJ poderão ser acessados através dos seguintes links: 

 

 No site da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, as informações citadas podem ser 

encontras nos links: 

 

o Informações sobre as Bacias PCJ:  

Características Climáticas: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/caracteristicas-

climaticas 

Disponibilidade Hídrica: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/28-

http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/institucional-pcj/diretoria
http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/institucional-pcj/estatuto
http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/institucional-pcj/o-que-e-a-agencia
http://www.agenciapcj.org.br/novo/contrato-de-gestao-e-base-legal/decretos
http://www.agenciapcj.org.br/novo/contrato-de-gestao-e-base-legal/deliberacoes
http://www.agenciapcj.org.br/novo/contrato-de-gestao-e-base-legal/legislacoes
http://www.agenciapcj.org.br/novo/contrato-de-gestao-e-base-legal/legislacoes
http://www.agenciapcj.org.br/novo/contrato-de-gestao-e-base-legal/resolucoes
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=240
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=240
http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/caracteristicas-climaticas
http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/caracteristicas-climaticas
http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/28-informacoes-das-bacias/disponibilidade-hidrica
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informacoes-das-bacias/disponibilidade-hidrica  

Localização: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/29-

informacoes-das-bacias/localizacao 

Uso da Água: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/30-informacoes-das-

bacias/uso-da-agua 

Características Físicas: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/45-

informacoes-das-bacias/caracteristicas-fisicas  

Características Geopolíticas: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/caracteristicas-

geopoliticas/46-informacoes-das-bacias/caracteristicas-geopoliticas 

Relatórios de Gestão Bacias PCJ – 2012: 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/relatoriodegestaodasbaciaspcj2012 

Relatórios de Situação – Bacias PCJ – Estado de São Paulo – 2013: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-situacao-2013.pdf 

 

o Transparência: Cargos, salários, licitações e contratos: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/transparencia/79-cargos-e-salarios  

http://www.agenciapcj.org.br/novo/transparencia/contratos 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/transparencia/licitacoes 

 

o Imprensa: 

 http://www.agenciapcj.org.br/novo/imprensa  

            http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional - vídeo institucional;  

 

TV PCJ:  

Em 2012, a TV PCJ apresentou seis edições do programa “O Valor da Água”. 

Em 2013, foram criados mais 15 (quinze) programas e mais 1 (uma) edição 

especial em comemoração aos 20 anos dos Comitês PCJ, ou seja, 16 

programas, totalizando 22 programas produzidos. Todos os programas 

poderão ser visualizados através do link 

http://www.youtube.com/user/agenciadasbaciaspcj. Abaixo destacamos os 

vídeos referente 2013: 

 

Programa O Valor da Água 7 – publicado em 21/01/2013 

 http://www.youtube.com/watch?v=ZkTHjaGTvVI 

 

Programa O Valor da Água 8 – publicado em 04/02/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=VePCtsWvqSA 

 

Programa O Valor da Água 9 - publicado em 14/02/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=ys8EdH5Zslk 

 

Programa O Valor da Água 10 - publicado em 28/02/2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=nfE65qhmkk8 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/29-informacoes-das-bacias/localizacao
http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/29-informacoes-das-bacias/localizacao
http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/30-informacoes-das-bacias/uso-da-agua
http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/30-informacoes-das-bacias/uso-da-agua
http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/45-informacoes-das-bacias/caracteristicas-fisicas
http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/45-informacoes-das-bacias/caracteristicas-fisicas
http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/caracteristicas-geopoliticas/46-informacoes-das-bacias/caracteristicas-geopoliticas
http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/caracteristicas-geopoliticas/46-informacoes-das-bacias/caracteristicas-geopoliticas
http://issuu.com/pcjdigital/docs/relatoriodegestaodasbaciaspcj2012
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-situacao-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/transparencia/79-cargos-e-salarios
http://www.agenciapcj.org.br/novo/transparencia/contratos
http://www.agenciapcj.org.br/novo/transparencia/licitacoes
http://www.agenciapcj.org.br/novo/imprensa
http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional
http://www.youtube.com/user/agenciadasbaciaspcj
http://www.youtube.com/watch?v=ZkTHjaGTvVI
http://www.youtube.com/watch?v=VePCtsWvqSA
http://www.youtube.com/watch?v=ys8EdH5Zslk
http://www.youtube.com/watch?v=nfE65qhmkk8


 

 

 

 

17 

 

 

Programa O Valor da Água 11 - publicado em 15/03/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=hKgLtvecN8s 

 

Programa O Valor da Água 12 - publicado em 01/04/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=fY6qca7Atrk 

 

 Programa O Valor da Água 13- publicado em 23/04/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=sFcAtkZpTjA 

 

 Programa O Valor da Água 14- publicado em 14/05/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=5e_Cy2W7fvc 

 

 Programa O Valor da Água 15 - publicado em 19/06/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=22RrWOD2NpM 

 

 Programa O Valor da Água 16 - publicado em 01/07/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=aKW7YexMbyI 

 

 Programa O Valor da Água 17 - publicado em 22/07/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=xB71Y4JjJdo 

 

 Programa O Valor da Água 18 - publicado em 06/08/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=0WDIeSD49OM 

 

 Programa O Valor da Água 19 - publicado em 24/09/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=45LBLhuhDVU 

 

 Programa O Valor da Água 20 - publicado em 15/10/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=pH62hasCS1o 

 

 Programa O Valor da Água - TV PCJ (Especial 20 anos) - publicado em    

     23/11/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=KMvlGFRcCtY&feature=youtu.be 

 

 Programa Valor da Água 21 - publicado em 09/12/2013: 

 http://www.youtube.com/watch?v=n-Z5qNl41uM 

 

 
O  Informativos >> Institucional>> Folder Digital: 

Cobrança Paulista PCJ – Exercício 2014 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/cobranca-paulista-2014?e=6318376/1884736 

 

Agência das Bacias PCJ e os Comitês de Bacias  

http://issuu.com/pcjdigital/docs/folderpcj-digital?e=6318376/1151930 

 

Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - 2010 

http://www.youtube.com/watch?v=hKgLtvecN8s
http://www.youtube.com/watch?v=fY6qca7Atrk
http://www.youtube.com/watch?v=sFcAtkZpTjA
http://www.youtube.com/watch?v=5e_Cy2W7fvc
http://www.youtube.com/watch?v=22RrWOD2NpM
http://www.youtube.com/watch?v=aKW7YexMbyI
http://www.youtube.com/watch?v=xB71Y4JjJdo
http://www.youtube.com/watch?v=0WDIeSD49OM
http://www.youtube.com/watch?v=45LBLhuhDVU
http://www.youtube.com/watch?v=pH62hasCS1o
http://www.youtube.com/watch?v=KMvlGFRcCtY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=n-Z5qNl41uM
http://issuu.com/pcjdigital/docs/cobranca-paulista-2014?e=6318376/1884736
http://issuu.com/pcjdigital/docs/folderpcj-digital?e=6318376/1151930
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– 2020  

http://issuu.com/pcjdigital/docs/pcj_readequado_2013?e=6318376/1186601 

 

Informativo Comitês PCJ Jan/Mar - 2013 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/info_unidades 

 

A Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos nas Bacias PCJ  -  Edição 2013  

http://issuu.com/pcjdigital/docs/folder_web_-

_cobran__as?workerAddress=ec2-23-23-6-215.compute-1.amazonaws.com 

 

Documentos Básicos sobre Constituição e Funcionamento dos Plenários e 

Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/apostila_pcj_-

_visualiza____o?workerAddress=ec2-23-22-206-140.compute-

1.amazonaws.com 

 

Renovação da Outorga do Sistema Cantareira – Documentos para Consulta e 

download 

 http://www.agenciapcj.org.br/novo/component/content/article/8-

institucional/219-outorga-2014-renovacao 

 

Os Comitês PCJ e as Competências das suas Câmaras Técnicas 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/folder_comites_-_web 

 

Informativo Comitês PCJ Abr/Jun -  2013 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/informativo_abr_4_-

_web?workerAddress=ec2-107-22-119-106.compute-1.amazonaws.com 

 

Relatório de Gestão das Bacias PCJ – 2012 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/relatoriodegestaodasbaciaspcj2012 

 

Relatório de Fundamentação 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-fundamentacao-pcj.pdf 

 

Informativo Comitês PCJ Jul/Set -  2013 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/informativoweb 

 

Comitês PCJ 1993 – 2013 

http://www.agenciapcj.org.br/fotos/folder-20anos.pdf 

 

Informativo Comitês PCJ Out/Dez – 2013 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/informativo_out_nov_dez_2013_-_web 

 

 

 

 

 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/pcj_readequado_2013?e=6318376/1186601
http://issuu.com/pcjdigital/docs/info_unidades
http://issuu.com/pcjdigital/docs/folder_web_-_cobran__as?workerAddress=ec2-23-23-6-215.compute-1.amazonaws.com
http://issuu.com/pcjdigital/docs/folder_web_-_cobran__as?workerAddress=ec2-23-23-6-215.compute-1.amazonaws.com
http://issuu.com/pcjdigital/docs/apostila_pcj_-_visualiza____o?workerAddress=ec2-23-22-206-140.compute-1.amazonaws.com
http://issuu.com/pcjdigital/docs/apostila_pcj_-_visualiza____o?workerAddress=ec2-23-22-206-140.compute-1.amazonaws.com
http://issuu.com/pcjdigital/docs/apostila_pcj_-_visualiza____o?workerAddress=ec2-23-22-206-140.compute-1.amazonaws.com
http://www.agenciapcj.org.br/novo/component/content/article/8-institucional/219-outorga-2014-renovacao
http://www.agenciapcj.org.br/novo/component/content/article/8-institucional/219-outorga-2014-renovacao
http://issuu.com/pcjdigital/docs/folder_comites_-_web
http://issuu.com/pcjdigital/docs/informativo_abr_4_-_web?workerAddress=ec2-107-22-119-106.compute-1.amazonaws.com
http://issuu.com/pcjdigital/docs/informativo_abr_4_-_web?workerAddress=ec2-107-22-119-106.compute-1.amazonaws.com
http://issuu.com/pcjdigital/docs/relatoriodegestaodasbaciaspcj2012
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-fundamentacao-pcj.pdf
http://issuu.com/pcjdigital/docs/informativoweb
http://www.agenciapcj.org.br/fotos/folder-20anos.pdf
http://issuu.com/pcjdigital/docs/informativo_out_nov_dez_2013_-_web
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o Projetos: 

Mapa dos projetos: 

Conforme a demanda referente ao Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 

003/ANA/2011 – indicador 1 Disponibilização de Informações, iniciamos a 

disponibilização das informações físicas e financeiras sobre estudos e projetos em 

andamento e finalizados afim de que a sociedade em geral e, em especial os atores 

das bacias PCJ, acompanhem a evolução das ações contratadas -      

http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos 

 

Captação de Recursos: HOME/ PROJETOS 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/captacao-de-recursos  

 

Mecanismo de abatimento: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/mecanismo-de-abatimento 

 

Relatório de empreendimentos: (Andamento de todos os projetos indicados) 

No relatório de empreendimentos pode-se verificar o andamento de todos os projetos 

indicados e financiados com recursos das cobranças PCJ pelos Comitês. Para ter 

acesso se faz necessário apenas digitar a sigla do tomador, como por exemplo, no 

caso do tomador ser uma prefeitura basta digitar o nome do município (aparecerá 

uma informação de que é necessário indicar o período, porém ao dar OK é possível 

ter acesso ao gráfico da situação de todos os empreendimentos do referido tomador. 

Neste mesmo espaço é possível se ter acesso a mais informações sobre o 

empreendimento/ tomador, basta clicar no nome do tomador, à esquerda do gráfico). 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/mecanismo-de-abatimento/70-

projetos/relatorio-de-empreendimentos  

 

 No site dos Comitês PCJ, as informações citadas podem ser encontras nos links: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=

101 

 

o Documentos:  

Produtos elaborados com recursos do FEHIDRO 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=category&l

ayout=blog&id=61&Itemid=117 

EIAs/RIMAS na área do PCJ 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=

159&Itemid=118 

Publicações teses sobre as Bacias PCJ 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=

160&Itemid=376 

Downloads diversos 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=

172&Itemid=239 

 

 

 

 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos
http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/captacao-de-recursos
http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/mecanismo-de-abatimento
http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/mecanismo-de-abatimento/70-projetos/relatorio-de-empreendimentos
http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/mecanismo-de-abatimento/70-projetos/relatorio-de-empreendimentos
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=117
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=117
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=118
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=118
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=376
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=376
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=239
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=239
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5) Plano de Aplicação:  

Trata-se de relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da 

cobrança nas Bacias PCJ. Este relatório contem: Identificação do programa/subprograma 

em que a ação se enquadra; objeto e valor da ação; modalidade de aplicação: direta, 

indireta (contrato de transferência) e financiamento, sendo no caso de execução indireta, o 

tomador dos recursos e, no caso de financiamento, o mutuário; código da ação no Plano de 

Aplicação Plurianual; prazos previstos x prazos realizados: contratação (assinatura do 

contrato de repasse), realização de licitação (quando houver), inicio das atividades e entrega 

do produto;  prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-financeiro; e 

identificação dos principais atrasos e justificativas. 

 

O Plano de Aplicação das Bacias PCJ referente o ano de 2013  disponível no site da 

AGENCIA DAS BACIAS PCJ, no menu: Contrato de Gestão e Base Legal – Contrato de 

Gestão >>  Contrato - 2013 >>  Plano de Aplicação:  

 

 Pode, também, ser acessado pelo Link:  

http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/1a-5-plano-aplicacao-2013.pdf 

 

 

6) Cadastro de Usuários:  

A relação de usuários das Bacias PCJ em cobrança cadastrados no CNARH em todos os 

domínios (Federal e Estadual) com nome, município, UF, finalidade de uso, vazões e valor 

cobrado estão disponíveis no site da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, no menu: Instrumentos 

de Gestão >> Outorga e Cadastro >> Informações sobre Captações e Lançamentos (ref.: 

2013) - http://www.agenciapcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/outorga-e-cadastro/35-

instrumentos-de-gestao/outorga-e-cadastro 

 

 O Cadastro de Usuários em Cobrança Estadual Paulista – 2013 pode também, ser 

acessado pelo Link: (home/instrumentos de gestão/ outorga e cadastro) 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/cadastro-cobranca-paulista-2013.pdf 

 

 O Cadastro de Usuários em Cobrança Federal – 2013 podem também, ser acessado 

pelo Link: (home/instrumentos de gestão/ outorga e cadastro) 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/cadastro-cobranca-federal-2013.pdf 

 

 O Cadastro de Usuários em Cobrança Estadual Mineira – 2013 pode também, ser 

acessado pelo Link: (home/instrumentos de gestão/ outorga e cadastro) 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/cadastro-cobranca-mineira-2013.pdf 

 

 

7) Cobrança e Arrecadação:  

Dados relacionados à cobrança e à arrecadação, no período de 2013, tais como: valores 

cobrados, arrecadados e transferidos para a entidade Delegatária, bem como os 

rendimentos financeiros, estão disponíveis no site da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, no 

menu: Instrumentos de Gestão >> Cobrança pelo uso da água >> Cobrança Federal >> 

Arrecadação - http://www.agenciapcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/outorga-e-

http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/1a-5-plano-aplicacao-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/outorga-e-cadastro/35-instrumentos-de-gestao/outorga-e-cadastro
http://www.agenciapcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/outorga-e-cadastro/35-instrumentos-de-gestao/outorga-e-cadastro
http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/cadastro-cobranca-paulista-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/cadastro-cobranca-federal-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/cadastro-cobranca-mineira-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/outorga-e-cadastro/33-instrumentos-de-gestao/cobranca-pelo-uso-da-agua
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cadastro/33-instrumentos-de-gestao/cobranca-pelo-uso-da-agua 

 

 Pode ser acessado pelo Link: 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/BaciaPCJ_Arrecada

caoeRepasse.aspx 

 

 

8) Contrato de Gestão: 

Por tempo determinado, através do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, firmado em 24 de 

janeiro de 2011 com a Agência Nacional de Águas (ANA), a FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS 

BACIAS PCJ exerce as funções de Agência de Água, previstas nos artigos Nº 41 e Nº 44 da 

Lei Federal nº 9.433/97, prestando apoio técnico, administrativo e financeiro para o bom 

funcionamento dos Comitês PCJ. 

 

Para 2012, a AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ assinou com a Agência Nacional de Águas o 

Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão. O contrato prevê inicialmente que a 

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ exerça as funções de Agência de Água como entidade 

delegatária pelo período de dez anos. 

 

 O Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 e seu anexo podem ser acessados pelo 

Link: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/gestao/contrato-003-2011.pdf 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/gestao/contrato-003-2011-anexos.pdf 

 

 O Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, assinado em 

2012 pode ser acessado pelo link: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/gestao/aditivo1_2011.pdf 

 

 O Relatório de Gestão 2013 está disponível através do link: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-gestao-2013.pdf 

 

As prestações de contas apresentadas podem ser acessadas através do link abaixo 

relacionados: 

 

 Diário Oficial da União Demonstrativo de execução Físico-Financeira: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/diarios-oficiais/dou-28-03-13.pdf 

 

 Ofício no 029/2013 – Encaminhamento da Minuta do Termo Aditivo ao Contrato de 

Gestão 003/ANA/2011: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/gestao/1%20-

%20Ofcio%20n%20428_2011%20-

%20Encaminhamento%20da%20Minuta%20do%20Termo%20Aditivo%20ao%20Contrato%2

0de%20Gesto%20003-ANA-2011.pdf 

 

 Ofício n° 029/20113 – Encaminhamento do Relatório de Gestão referente ao ano de 

2012 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/oficios/oficio-pcj-29-13.pdf 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/BaciaPCJ_ArrecadacaoeRepasse.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/BaciaPCJ_ArrecadacaoeRepasse.aspx
http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/gestao/contrato-003-2011.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/gestao/contrato-003-2011-anexos.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/gestao/aditivo1_2011.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-gestao-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/diarios-oficiais/dou-28-03-13.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/gestao/1%20-%20Ofcio%20n%20428_2011%20-%20Encaminhamento%20da%20Minuta%20do%20Termo%20Aditivo%20ao%20Contrato%20de%20Gesto%20003-ANA-2011.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/gestao/1%20-%20Ofcio%20n%20428_2011%20-%20Encaminhamento%20da%20Minuta%20do%20Termo%20Aditivo%20ao%20Contrato%20de%20Gesto%20003-ANA-2011.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/gestao/1%20-%20Ofcio%20n%20428_2011%20-%20Encaminhamento%20da%20Minuta%20do%20Termo%20Aditivo%20ao%20Contrato%20de%20Gesto%20003-ANA-2011.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/gestao/1%20-%20Ofcio%20n%20428_2011%20-%20Encaminhamento%20da%20Minuta%20do%20Termo%20Aditivo%20ao%20Contrato%20de%20Gesto%20003-ANA-2011.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/oficios/oficio-pcj-29-13.pdf
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 Ofício n° 057/2013 – Encaminha prestação de contas Exercício 2012 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/oficios/oficio-pcj-57-13.pdf 

 

 Ofício n° 140/2013 – Envio de documentos – Prestação de contas 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/oficios/oficio-pcj-140-13.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/oficios/oficio-pcj-57-13.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/oficios/oficio-pcj-140-13.pdf
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3.3. Planejamento e Gestão: 

 

INDICADOR 2 – Publicação e Relatório: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DETALHAMENTO 

2A 
PLANO DE APLICAÇÃO 
PLURIANUAL  
 

Para o exercício de 2012: 

1.     Elaboração de Proposta de Plano de Aplicação Plurianual 
2013-2016, contendo: 

 Programas e subprogramas priorizados no período, 
com alcance de metas para 2016, contendo os tipos 
de ações possíveis de serem financiadas; 

 Estimativa da disponibilidade de recursos financeiros 
para aplicação em cada programa/subprograma 
discriminado por fonte); e 

 Critérios para hierarquização das demandas de ações 
e projetos. 

 
Para o exercício de 2016: 

1.     Elaboração da Proposta de Plano de Aplicação Plurianual 
2017-2020, contendo: 

 Programas e subprogramas priorizados no período, 
com alcance de metas para 2016, contendo os tipos 
de ações possíveis de serem financiadas; 

 Estimativa da disponibilidade de recursos financeiros 
para aplicação em cada programa/subprograma 
discriminado por fonte);e 

 Critérios para hierarquização das demandas de ações 
e projetos. 

 
Para os exercícios de 2013 a 2020: 

1. Relatório anual de mapeamento de fontes de recursos 
disponíveis: identificação dos recursos que podem ser 
acessados para aplicação na Bacia, de forma a se avaliar 
os investimentos em andamento e dimensionar os 
principais avanços e gargalos para a concretização do 
Plano de Recursos Hídricos da bacia. 

 
2. Relatório anual de acompanhamento das ações 

executadas com os recursos da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos na Bacia, descrevendo por ação, quando 
couber: 

 Identificação do programa/subprograma em que a 
ação se enquadra; 

 Objeto e valor da ação; 

 Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato de 
transferência) e financiamento; 

 No caso de execução indireta, o tomador dos recursos 
e, no caso de financiamento, o mutuário; 

 Código da ação no Plano de Aplicação Plurianual; 

 Prazos previstos x prazos realizados: contratação 
(assinatura do contrato de repasse); realização da 
licitação (quando houver); início das atividades e 
entrega do produto; 

 Prazos médios de execução: andamento do 
cronograma físico-financeiro; e, 

 Identificação dos principais atrasos e justificativas. 

2B ENQUADRAMENTO 

 
Para o exercício de 2014: 

1.     Aprovação pelo CNRH do enquadramento dos corpos 
d’água interestaduais da bacia nas classes de uso 
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2C 
 

 
IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANO DAS BACIAS PCJ 
 

Relatório bianual de avaliação da execução das ações 
previstas no Plano (com recursos da cobrança pelos usos de 
recursos hídricos e outras fontes), descrevendo o cumprimento 
do cronograma de investimentos, contendo principalmente: 

  As providências adotadas pela CONTRATADA para a 
execução das ações previstas no Plano (inclusive 
articulação com outros entes do SINGREH): 

  Identificação do programa/subprograma executados 
(descrevendo objeto e valor da ação) e deficiências 
encontradas; 

 Recomendação de ações com vista à aceleração da 
implementação do Plano 

AVALIAÇÃO 

2A 2B 2C 

NOTA FINAL (NF) PESO 

4 2 4 

2012 

META 1 0 0  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2013 

META 2 0 1  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2014 

META 2 1 0  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2015 

META 2 0 1  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2016 

META 3 0 0  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2017 

META 2 0 1  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2018 

META 2 0 0  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2019 

META 2 0 1  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2020 

META 2 0 0  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS 

Para o indicador 2A, será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração do Plano de 

Aplicação Plurianual nos exercícios de 2012 e 2016; e 1 (um) ponto para 
elaboração de cada um dos relatórios nos exercícios de 2013 a 2020, 

descriminados no detalhamento do indicador. 

Para o indicador 2B, será atribuído 1 (um) ponto para a Resolução CNRH 

publicada.  

Para o indicador 2C, será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração do Relatório. 

 
NP= 10 * RESULTADO / META 

0 ≤ NP ≤ 10 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 
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3.3.1. INDICADOR 2A.– PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL: 

Em 2012, a AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ elaborou o Plano de Aplicação Plurianual para o 

período de 2013 a 2016, contendo: programas e subprogramas priorizados no período, com 

alcance de metas para até 2016, com os tipos de ações possíveis de serem financiadas; 

estimativa da disponibilidade de recursos financeiros para aplicação em cada 

programa/subprograma discriminado por fonte e critérios para hierarquização das demandas 

de ações e projetos. O Plano de Aplicação Plurianual 2013-2016 foi analisado e aprovado 

pelos Comitês PCJ por meio da Deliberação dos Comitês PCJ nº 163/2012, de 14 de 

dezembro de 2012, a qual se encontra publicada nos sites dos Comitês PCJ e da AGÊNCIA 

DAS BACIAS PCJ. 

 

 Plano de Aplicação Plurianual - PAP (Deliberação dos Comitês PCJ nº 163/2012) 

poderá ser acessado através do link: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/gestao/2A_-

_Plano_de_Aplica%C3%A7%C3%A3o_Plurianual_-_Bacias_PCJ_-_2013-2016.pdf 

 

Para o exercício 2013 a 2020, temos a destacar: 

 

Atenção: Conforme orientações recebidas, em reuniões de avaliação do Contrato de 

Gestão, realizadas durante o ano de 2013 (CACG com a Agência PCJ) informamos que os 

arquivos linkados nos indicadores 2A item 1 e 2C são os mesmos, pois se completam e 

também atendem as solicitações de ambos indicadores. 

 

Item 1 - Relatório anual de mapeamento de fontes de recursos disponíveis: identificação dos 

recursos que podem ser acessados para aplicação na Bacia, de forma a se avaliar os 

investimentos em andamento e dimensionar os principais avanços e gargalos para a 

concretização do Plano de Recursos Hídricos das Bacias PCJ: 

 Avaliação da Implementação do Plano de Bacias 2010-2020: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/avaliacao-implementacao-plano-

bacias-pcj-2010-2020.pdf 

 Monitoramento das Metas do Plano de Recursos Hídricos das Bacias PCJ 2010-

2020: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/monitoramento-metas-plano-bacias-

pcj-2010-2020.pdf 

 

o Mapeamento de fontes: 

A partir de 2013, a Agência das Bacias PCJ 

realiza pesquisa de fontes de recursos 

financeiros para captação de recursos visando 

complementar os recursos necessários para o 

atendimento das ações e metas previstas no 

Plano de Bacias PCJ 2010-2020. As fontes 

pesquisadas em 2013 poderão ser acessadas 

através do link: 

 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/gestao/2A_-_Plano_de_Aplica%C3%A7%C3%A3o_Plurianual_-_Bacias_PCJ_-_2013-2016.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/gestao/2A_-_Plano_de_Aplica%C3%A7%C3%A3o_Plurianual_-_Bacias_PCJ_-_2013-2016.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/avaliacao-implementacao-plano-bacias-pcj-2010-2020.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/avaliacao-implementacao-plano-bacias-pcj-2010-2020.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/monitoramento-metas-plano-bacias-pcj-2010-2020.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/monitoramento-metas-plano-bacias-pcj-2010-2020.pdf
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http://www.agenciapcj.org.br/novo/component/content/article/8-institucional/298-

fontes-recursos 

 

Editais vencidos (2013)  

http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/fontes-recursos-2013-editais-

vencidos.pdf 

 

Editais em vigência:  

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/fontes-recursos-editais-vigentes-

2013.pdf 

 

Item 2 - Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da 

Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ: 

 Demanda espontânea:  

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-anual-acomapanhamento-de-

2013.pdf 

 Plano de Aplicação Plurianual: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-anual-acomapanhamento-pap-

2013.pdf 

 

 

 

3.3.2. INDICADOR 2C.– IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DAS BACIAS PCJ: 

Para 2013, a Agência PCJ em cumprimento as metas do Primeiro Termo Aditivo – Contrato 

nº 003/ANA/2011 apresenta relatório bianual de avaliação da execução das ações previstas 

no Plano (com recursos da Cobrança pelos Usos de Recursos Hídricos e outras fontes), 

descrevendo o cumprimento do cronograma de investimentos. O referido relatório poderá 

ser acessado através dos links: 

 

 Avaliação da Implementação do Plano de Bacias 2010-2020: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/avaliacao-implementacao-plano-bacias-

pcj-2010-2020.pdf 

 Monitoramento das Metas do Plano de Recursos Hídricos das Bacias PCJ 2010-

2020: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/monitoramento-metas-plano-bacias-pcj-

2010-2020.pdf 

 

Observação: Lembrando que os relatórios linkados nos indicadores 2A item 1 e 2C são os 

mesmos, pois se completam e também atendem as solicitações de ambos indicadores. 

 

OBSERVAÇÃO: O indicador 2B. não se aplica para o ano de 2013. 

 

 

 

 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/component/content/article/8-institucional/298-fontes-recursos
http://www.agenciapcj.org.br/novo/component/content/article/8-institucional/298-fontes-recursos
http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/fontes-recursos-2013-editais-vencidos.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/fontes-recursos-2013-editais-vencidos.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/fontes-recursos-editais-vigentes-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/fontes-recursos-editais-vigentes-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-anual-acomapanhamento-de-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-anual-acomapanhamento-de-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-anual-acomapanhamento-pap-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-anual-acomapanhamento-pap-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/avaliacao-implementacao-plano-bacias-pcj-2010-2020.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/avaliacao-implementacao-plano-bacias-pcj-2010-2020.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/monitoramento-metas-plano-bacias-pcj-2010-2020.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/monitoramento-metas-plano-bacias-pcj-2010-2020.pdf
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3.4. Cobrança: 

 

INDICADOR 3 – Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos: 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DETALHAMENTO 

3A 
ÍNDICE DE DESEMBOLSO 
ANUAL (%) 

Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste 
Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de 
apuração), e o valor anual repassado pela ANA, incluindo 
os rendimentos financeiros. 
 
Fórmula de cálculo  

ID (%) = (VD / VR) *100 
 
Sendo: 
     ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100% 

VD = valor desembolsado, em reais por ano; 
VR = valor repassado, em reais por ano. 

3B 
ÍNDICE DE DESEMBOLSO 
ACUMULADO (%) 

Proporção (%) entre o valor desembolsado acumulado 
neste Contrato (desde o primeiro repasse até o mês de 
apuração), e o valor acumulado repassado pela ANA, 
incluindo os rendimentos financeiros. 

Fórmula de cálculo  

IDA (%) = (VDa / VRa)*100 
 
Sendo: 
     IDA = Índice de Desembolso Acumulado; 

VDa = valor desembolsado acumulado, em reais; 
VRa = valor repassado acumulado, em reais. 

3C 
AVALIAÇÃO DA COBRANÇA 
PELOS USUÁRIOS  

Aplicação de pesquisa sobre o atendimento dos objetivos 
da cobrança pelo uso de recursos hídricos, a ser feita junto 
aos usuários em cobrança, e apresentação de relatório de 
avaliação dos resultados. 

AVALIAÇÃO 

3A 3B 3C 
NOTA FINAL 

(NF) 

PESO 

4 4 2  

2012 

META 10 30 0  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2013 

META 20 30 0  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2014 

META 35 35 1  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2015 

META 50 35 0  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2016 

META 55 40 0  
RESULTADO     
NOTA (NP)     

2017 
META 60 45 0  
RESULTADO     
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NOTA (NP)     

2018 

META 65 50 1  
RESULTADO     
NOTA (NP)     

2019 

META 70 55 0  
RESULTADO     
NOTA (NP)     

2020 

META 75 60 0  
RESULTADO     
NOTA (NP)     

FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS 

 

Para o indicador 3A o resultado será equivalente ao Índice de Desembolso Anual - ID, 

conforme detalhamento do indicador. 

Para o indicador 3B o resultado será equivalente ao Índice de desembolso Acumulado - 

IDA, conforme detalhamento do indicador. 

Para o indicador 3C, será atribuído 1 ponto para a aplicação da pesquisa, conforme 

estabelecido no detalhamento do indicador. 

 
NP= 10 * RESULTADO / META 

0 ≤ NP ≤ 10 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 
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3.4.1. INDICADOR 3.A – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%): 

Desde 201, a AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ assumiu as funções de Agência de Água para as 

Bacias PCJ. Em 2013 de o índice de desembolso anual foi de 94% em relação ao total 

repassado pela Agência Nacional de Águas ANA (valor repassado (exercício 2013) + 

rendimentos), conforme mostra tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1 – Índice de Desembolso Anual (%): 
 

Repasses, rendimentos de aplicação financeira e desembolso 

*INDICADOR 
3                  

COBRANÇA 
PELO USO 

DOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

 

 

(3A)                                   
Índice de 

Desembolso 
Anual  

PERÍODO REPASSE  RENDIMENTO  
REPASSE + 

RENDIMENTO  
DESEMBOLSO  

Índice de 
Desembolso 

Anual 

jan/13 R$ 690.744,79 R$ 316.366,35 R$ 1.007.111,14 R$ 1.404.680,21 139,48% 

fev/13 R$ 0,00 R$ 316.398,16 R$ 316.398,16 R$ 1.038.390,72 328,19% 

mar/13 R$ 0,00 R$ 316.565,97 R$ 316.565,97 R$ 1.672.381,62 528,29% 

abr/13 R$ 1.614.831,83 R$ 317.869,71 R$ 1.932.701,54 R$ 1.649.888,22 85,37% 

mai/13 R$ 1.392.150,83 R$ 341.513,74 R$ 1.733.664,57 R$ 1.960.516,28 113,09% 

jun/13 R$ 1.751.923,56 R$ 304.125,28 R$ 2.056.048,84 R$ 1.403.576,54 68,27% 

jul/13 R$ 0,00 R$ 310.641,53 R$ 310.641,53 R$ 1.336.419,77 430,21% 

ago/13 R$ 3.684.993,32 R$ 327.295,88 R$ 4.012.289,20 R$ 2.986.616,69 74,44% 

set/13 R$ 2.787.650,71 R$ 310.865,57 R$ 3.098.516,28 R$ 1.676.486,52 54,11% 

out/13 R$ 0,00 R$ 344.296,99 R$ 344.296,99 R$ 1.610.165,84 467,67% 

nov/13 R$ 3.665.355,34 R$ 366.618,94 R$ 4.031.974,28 R$ 1.360.755,08 33,75% 

dez/13 R$ 1.788.371,83 R$ 344.387,67 R$ 2.132.759,50 R$ 1.851.387,47 86,81% 

TOTAL  R$ 17.376.022,21 R$ 3.916.945,79 R$ 21.292.968,00 R$ 19.951.264,96 93,70% 

 

 
Quanto ao desempenho da Agência das Bacias PCJ no cumprimento da meta segue abaixo 
quadro com o percentual.  

 
Quadro 1 – Desempenho da Agência das Bacias PCJ em relação a meta contratual (%): 
 

Quadro de Desempenho da Agência em relação a meta contratual (%) 

PERÍODO 
Meta do 

Contrato 

Índice de Desembolso 

Anual 
Desempenho Anual  

2006 
 

14,82% 
 

2007 
 

22,27% 
 

2008 
 

25,20% 
 

2009 
 

39,06% 
 

2010 
 

54,32% 
 

2011 
 

57,37% 
 

2012 10% 109,81% 1098% 

2013 20% 93,70% 468% 

OBS.: Para os anos de 2006 a 2011 não existiam o indicador de desembolso anual. 
 

 A tabela e o quadro acima poderão ser acessados através do link: 
http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/indice-desembolso-anual-2013.pdf 

 
 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/indice-desembolso-anual-2013.pdf
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Repasses, rendimentos de aplicação financeira e desembolso 

*INDICADOR 3                  
COBRANÇA 

PELO USO DOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

(3B)                                   
Índice de 

Desembolso 
Acumulado 

PERÍODO 
(ano) 

REPASSE  RENDIMENTO  
REPASSE + 

RENDIMENTO  
DESEMBOLSO  

Índice de 
Desembolso 
Acumulado 

2006 10.366.779,37 405.414,95 10.772.194,32 1.596.813,88 15% 

2007 13.599.321,85 1.322.359,22 14.921.681,07 3.323.304,94 19% 

2008 17.038.837,82 2.585.485,71 19.624.323,53 4.944.355,14 22% 

2009 16.955.757,89 3.063.268,68 20.019.026,57 7.818.897,93 27% 

2010 17.608.136,90 4.024.991,40 21.633.128,30 11.750.662,60 34% 

2011 16.525.414,95 4.069.349,03 20.594.763,98 11.814.946,86 38% 

2012 18.116.075,82 4.147.634,17 22.263.709,99 24.448.572,39 51% 

2013 17.376.022,21 3.916.945,79 21.292.968,00 19.951.264,96 57% 

TOTAL 127.586.346,81 23.535.448,95 151.121.795,76 85.648.818,70 57% 

Saldo 65.472.977,06 

 

3.4.2. INDICADOR 3.B – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%): 

Em 2013 de o índice de desembolso Acumulado foi de 57% em relação ao total repassado 

pela Agência Nacional de Águas ANA (valor repassado + rendimentos), conforme mostra 

tabela 2, a seguir: 

 
 
Tabela 1 - Índice de Desembolso Acumulado (%): 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto ao desempenho da Agência das Bacias PCJ no cumprimento da meta segue abaixo 

quadro com o percentual. 

 

Quadro 1 – Desempenho da Agência das Bacias PCJ em relação a meta contratual (%): 
 

Quadro de Desempenho da Agência em relação a meta contratual (%) 

PERÍODO (ano) Meta do Contrato 

Índice de 

Desembolso 

Acumulado 

Desempenho 

Acumulado 

2006 
 

15% 
 

2007 
 

19% 
 

2008 18% 22% 121% 

2009 23% 27% 118% 

2010 45% 34% 75% 

2011 40% 38% 96% 

2012 30% 51% 169% 

2013 30% 57% 189% 

OBS.: Para os anos de 2006 a 2007 não existiam o Índice de desembolso acumulado e sim 

o valor contratado sobre o valor repassado. 

 

 A tabela e o quadro acima poderão ser acessados através do link: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/indice-acumulado-2013.pdf 

 

OBSERVAÇÃO: O indicador 3C. não se aplica para o ano de 2013. 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/indice-acumulado-2013.pdf


 

 

 

 

31 

 

3.5. Gerenciamento Interno: 

 

INDICADOR 4 – Gerenciamento Interno: 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DETALHAMENTO 

4A 
ATENDIMENTO AO USUÁRIO 
EM COBRANÇA 

Fornecimento do serviço de atendimentos aos usuários em 
cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, com 
conhecimento técnico suficiente para sanar eventuais 
dúvidas, e orientar os usuários no acesso e preenchimento do 
CNARH, no período de segunda à sexta-feira (exceto 
feriados). Deverá ser fornecido também serviço de 
atualização dos dados cadastrais de usuários com problemas 
de endereço. 

4B CADASTRO DE USUÁRIOS 
Manter atualizado o cadastro dos usos e usuários de recursos 
hídricos de corpos de água interestaduais na bacia, e 
apresentar Relatório Anual com o estado da arte do cadastro 

 

 

AVALIAÇÃO 

4A 4B 

NOTA FINAL (NF) PESO 

5 5 

2012 

META 12 0  

RESULTADO    

NOTA (NP)    

2013 

META 12 1  

RESULTADO    

NOTA (NP)    

2014 

META 12 1  

RESULTADO    

NOTA (NP)    

2015 

META 12 1  

RESULTADO    

NOTA (NP)    

2016 

META 12 1  

RESULTADO    

NOTA (NP)    

2017 

META 12 1  

RESULTADO    

NOTA (NP)    

2018 

META 12 1  

RESULTADO    

NOTA (NP)    

2019 

META 12 1  

RESULTADO    

NOTA (NP)    

2020 

META 12 1  

RESULTADO    

NOTA (NP)    

FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS 

 
Para o indicador 4A será atribuído 1 ponto para cada mês de funcionamento da Central de 

Atendimento ao Usuário. 
 

Para o indicador 4B, será atribuído 1 ponto para a apresentação do Relatório. 

 
NP = 10 * RESULTADO / META 

0 ≤ NP ≤ 10 



 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. INDICADOR 4A – ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA: 

A Fundação Agência das Bacias PCJ, em 2013, 

realizou atendimentos aos usuários das 

Cobranças Federal e Estadual Paulista. 

 

Para esclarecimentos, os atendimentos aos 

usuários da Cobrança Estadual Mineira, não 

são realizados pela Fundação Agência das 

Bacias PCJ. Os atendimentos aos usuários são 

realizados pelo Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas – IGAM que é o órgão arrecadador da 

Cobrança Estadual Mineira e também pelo fato 

desta Fundação não ser a entidade equiparada 

das funções de Agência de Bacias. 

 

A Central de Atendimento aos Usuários das Cobranças PCJ está estruturada e em 

perfeito funcionamento desde o segundo semestre de 2011. Os atendimentos iniciaram-

se primeiramente aos usuários da Cobrança Estadual Paulista e, posteriormente, em 

janeiro de 2012, aos usuários da Cobrança Federal, conforme meta estabelecida no 

Indicador 4A do Primeiro Termo Aditivo - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - ano 

2013. 

 

O período de atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados e finais de 

semana, das 8h00 as 12h00 e das 13h30 às 17h30. 

 

Quanto aos meios de contatos e atendimentos, estes são realizados por telefone, via 

mensagem eletrônica e atendimento pessoal. 

 

Os atendimentos são registrados em planilhas (Excel), conforme processo metodológico 

desenvolvido internamente. Por meio destas planilhas, foi possível computar quantos 

atendimentos que foram realizados por dia, por semana, por mês e por ano, bem como, 

registrar o assunto, o usuário (por meio de razão social, nome do contato, e-mail e 

telefone), nome do atendente e data do atendimento. 

 

 Os Relatórios de Atendimentos aos Usuários da Cobrança Federal – 2013 poderão 

ser acessados através do link:  

  http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/atendimento-cobranca-federal-2013.pdf 
 
 

 

 

 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/atendimento-cobranca-federal-2013.pdf
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3.5.2. INDICADOR 4B – CADASTRO DE USUÁRIOS: 

Para 2013, como meta deste indicador a Agência das Bacias PCJ apresenta o relatório 

com o estado da arte dos cadastros dos usos e usuários em Cobrança Federal, Estadual 

Paulista, nas Bacias PCJ. Quanto ao cadastro dos usos e usuários em Cobrança 

Estadual Mineira informamos que a Agência das Bacias PCJ não tem acesso ao mesmo 

no âmbito do Estado de Minas Gerais e não exerce o papel de Entidade Equiparada das 

funções de Agência de Bacias. Os dados apresentados no relatório foram fornecidos 

pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, em janeiro de 2014. Para 

apresentação dos dados foram considerados os usuários com cadastro ativo na 

Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos e a classificação de finalidades utilizada pelo 

IGAM. 

 

 O relatório sobre o estado da arte dos cadastro poderá ser acessado através do link: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/4b-cadastro-usuarios-2013.pdf 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/contratos/4b-cadastro-usuarios-2013.pdf
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3.6. Reconhecimento Social: 

 

INDICADOR 5 – Reconhecimento Social: 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DETALHAMENTO 

5A RECONHECIMENTO SOCIAL 

Aplicação de pesquisa anual sobre o desempenho da 
Entidade Delegatária no exercício de suas atribuições, 
aplicada junto aos COMITÊS PCJ, conforme metodologia a 
ser definida pela ANA em conjunto com os órgãos gestores 
estaduais, tendo por foco: 

 Cumprimento do contrato de gestão; 

 Ações tomadas com vista à implementação do Plano 
de Recursos Hídricos da Bacia 

 Atuação como secretaria-executiva dos COMITÊS 
PCJ. 

 

 

AVALIAÇÃO 

5ª 

NOTA FINAL (NF) PESO 

1 

2012 

META 10  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2013 

META 10  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2014 

META 10  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2015 

META 10  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2016 

META 10  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2017 

META 10  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2018 

META 10  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2019 

META 10  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2020 

META 10  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS 

 
Para o indicador 5A o resultado será equivalente à média aritmética das avaliações 

respondidas pelos membros dos COMITÊS PCJ, podendo a nota de cada avaliação variar de 0 
(zero) a 10 (dez). 

 
Média maior ou igual a 9 é considerada 10 
Média maior ou igual a 8 é considerada 9 
Média maior ou igual a 7 é considerada 8  
Média maior ou igual a 6 é considerada 7 
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3.6.1. INDICADOR 5A – RECONHECIMENTO SOCIAL: 

De acordo com o Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 é 

necessário avaliar as atividades exercidas pela AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ durante o 

período, 2013. Para tal, foi utilizada a metodologia de inferir por amostragem a satisfação ao 

Sistema de Gestão pela AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, conforme exposto no link: 

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/pesquisas/5a-metodologia-comites-pcj-%202013.pdf 

 

Foram distribuídos, no dia 7 de novembro de 2013, durante a 12ª Reunião Ordinária dos 

Comitês PCJ (Reunião Plenária dos CBH-PCJ, PCJ Federal e CBH-PJ), na cidade de 

Campinas(SP), para a avaliação das atividades da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, formulários 

de pesquisa, conforme modelo encaminhado pela ANA, para os membros titulares e 

suplentes do Plenário dos Comitês PCJ. 

 

Para efeito de cumprimento das metas do Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão, 

consideramos os seguintes formulários preenchidos por 28 membros titulares de plenário 

dos Comitês PCJ 24 membros suplentes de plenário dos Comitês PCJ, totalizando 52 

(cinquenta e dois) questionários respondidos. 

 

Para tratamento dos dados foi utilizado banco de dados em sistema Microsoft Excel, no qual 

foram internalizados e processados os dados referentes à pesquisa. Através do 

processamento dos dados da pesquisa foi possível obter a nota final de 9,13 junto aos 

membros dos Comitês PCJ. 

 
 

Gráfico com resumo da 
Pesquisa Aplicada: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fundação Agência das Bacias 

PCJ (2013) 

Média inferior a 6 – valor apurado será igual à média calculada 
 

 
NP = 10 * RESULTADO / META 

0 ≤ NP ≤ 10 
 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 
 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/pesquisas/5a-metodologia-comites-pcj-%202013.pdf
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O conteúdo da pesquisa aplicada, com os membros dos Comitês PCJ, pode ser obtido no 

site da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ através do link: , 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/pesquisas/5a-questionario-comites-pcj-2013 

 

A compilação dos dados da pesquisa aplicada, resultado final, poderá ser acessada através 

do link abaixo no site da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ:  

http://www.agenciapcj.org.br/docs/pesquisas/5a-resultado-comites-pcj-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/pesquisas/5a-questionario-comites-pcj-2013
http://www.agenciapcj.org.br/docs/pesquisas/5a-resultado-comites-pcj-2013
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4. JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR DISFUNÇÕES 

DETECTADAS: 

 

As justificativas para os casos de não atendimento da meta estão descritas nos respectivos 

itens específicos anteriores. E informamos que não foram registradas disfunções durante o 

processo. 
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5. RELATÓRIO CONTRATO DE GESTÃO 2013: 

MPROVAÇÃO DOS RESULTADOS: 

Os demonstrativos e documentos que comprovam o alcance das metas e objetivos estão 

disponíveis no site da FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ (www.agenciapcj.org.br), 

no Link “Relatório de Gestão - Relatório – Ano de 2013” e nos arquivos junto à sede da 

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ. 

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-gestao-2013.pdf 

 

 

 

 

 

Piracicaba, janeiro de 2014 

 
FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ 

Entidade Delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, conforme previsto na Política Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, 

Lei nº 9.433, de 1997. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-gestao-2013.pdf
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ANEXOS 
 

 

Seguem informações complementares e relevantes referentes a Fundação Agência das 

Bacias PCJ e os Comitês PCJ em 2013: 
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          RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA 

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ: 
 

    

JANEIRO 
 

 

No dia 17 de janeiro estiveram reunidos na Fundação Agência das Bacias PCJ integrantes do 

chamado GT-Eleições, grupo que trabalha integrado ao processo eleitoral dos Comitês PCJ. As 

eleições para o cargo de presidente dos Comitês, entidades diversas e demais segmentos acontecem 

a cada dois anos e demandam acompanhamento dos trabalhos por parte de integrantes dos Comitês 

que já conheçam previamente a dinâmica do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITO DE SÃO PEDRO VISITOU AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ 

 
No dia 21 de janeiro de 2013, o Prefeito de São Pedro, Hélio Zanatta, esteve na Agência das 

Bacias PCJ, para solicitar apoio técnico e financeiro ao, então, Presidente da entidade, Barjas Negri, 

bem como ao Diretor Administrativo e Financeiro, Sérgio Razera e à Diretora Técnica, Patrícia Gobet 

de Aguiar Barufaldi.  

O prefeito Hélio Zanatta estava acompanhado da equipe que presta assessoria para o 

município, José Augusto Seydell e Tiago Seydell, ambos da Saaesp. 

Durante a visita foram discutidos, ainda, itens já em andamento nos Comitês como: 

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de São Pedro; Elaboração de Projeto 

Executivo para o Sistema de Tratamento da Fase Sólida da Estação de Tratamento de Água – ETA 

de São Pedro e Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem urbana e manejo de águas pluviais 

no município de São Pedro. 

 

    Grupo acompanha processo eleitoral dos Comitês PCJ 
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ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ PJ EM CAMANDUCAIA 

 
No dia 22 de janeiro, estiveram reunidos no escritório do CBH-PJ, em Camanducaia, a 

Coordenadora de Gestão da Agência das Bacias PCJ, Kátia Rossi Gotardi Piccin e o Diretor 

Administrativo e Financeiro, Sergio Razera. Na oportunidade parte da equipe da Fundação Agência 

das Bacias PCJ se deslocou para o escritório avançado a fim de realizar esclarecimentos sobre o 

funcionamento dos Comitês PCJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção da Agência das Bacias PCJ recebeu Prefeito de São Pedro e consultores 

   Reunião em Camanducaia esclareceu funcionamento do CBH-PJ 
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INTEGRANTES DA EQUIPE DA SANASA ESTIVERAM NA AGÊNCIA 

DAS BACIAS PCJ 
 

No dia 23 de janeiro, dois diretores da Sanasa visitaram as dependências da Agência das 

Bacias PCJ. Fernando Rossilho, Diretor Financeiro e Paulo Tinel, Consultor Operacional Sr. 

Recepcionados pelo Diretor-Presidente, Barjas Negri; Diretor Administrativo e Financeiro, Sérgio 

Razera e a Diretora Técnica, Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi ambos vieram discutir a disposição 

de lodos de ETEs tanto na região de Campinas quanto nas Bacias PCJ como um todo. 

Paulo Tinel comentou que face à experiência técnica e administrativa dos diretores da 

Agência das Bacias PCJ ‘seria interessante articular regionalmente soluções para a destinação final 

de lodos de ETEs e das ETAs’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Direção da Agência das Bacias PCJ recebeu funcionários da Sanasa  
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FEVEREIRO 
 

CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA 

DAS BACIAS PCJ ESTIVERAM REUNIDOS NA SEXTA EM 

PIRACICABA 
 

No dia 8 de fevereiro, estiveram reunidos em Piracicaba, os Conselhos Fiscal e Deliberativo 

da Fundação Agência das Bacias PCJ. Com a presença do Presidente da Fundação Agência das 

Bacias PCJ, Barjas Negri, a reunião teve início com o agradecimento do Presidente do Conselho 

Deliberativo, Luiz Alberto Buschinellli Carneiro que agradeceu a presença de todos e deu 

prosseguimento à reunião. 

Buschinelli comunicou que a Prefeitura de Holambra havia indicado Petrus Bartholomeus 

Weel para compor o Conselho Fiscal, presença que foi comemorada por todos os presentes. 

Em seguida, Buschinelli, solicitou ao Diretor Administrativo e Financeiro da Agência das 

Bacias PCJ, Sergio Razera, que fizesse os informes, o qual comunicou que o Relatório de Gestão – 

com os documentos que comprovam o andamento dos trabalhos, no que se refere às metas do 

referido contrato - já havia sido encaminhado à ANA – Agência Nacional de Águas, para análise, 

sendo que a Agência das Bacias PCJ está aguardando as considerações da comissão de 

acompanhamento.  Outro dado importante é que os documentos encaminhados anualmente para o 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Unidades Araras) também já foram encaminhados para 

análise. 

Após tais informes, Sergio Razera, convidou a Diretora Técnica da Agência PCJ, Patrícia 

Gobet de Aguiar Barufaldi, para fazer uma breve apresentação sobre a situação dos 

empreendimentos financiados com recursos das cobranças PCJ e Fehidro. 

Na sequência, o Presidente do Conselho Fiscal, colocou em apreciação o Balanço 

Patrimonial do exercício de 2012. Sendo que o Diretor Administrativo e Financeiro da Agência PCJ, 

Sergio Razera, informou que a arrecadação com a cobrança paulista foi de R$ 17.677.619,98 – 

sendo que deste montante o valor transferido para a Agência PCJ foi de R$ 1.486.687,84. E o 

arrecadado com a cobrança federal foi de R$ 18.116.075,82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião do Conselho Fiscal foi realizada na Agência PCJ 
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REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO REALIZADA EM EXTREMA 

CONTOU COM REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA PARCELA 

MINEIRA 

 

Em reunião realizada no dia 15 de fevereiro na Oficina Ambiental de Extrema – local de 

reuniões e encontros diversos de representantes de entidades da parcela mineira das Bacias PCJ, foi 

realizada uma sessão de esclarecimentos para aqueles que, na ocasião, pleitearam uma vaga como 

representantes no Comitê Mineiro, o CBH-PJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião do Conselho Deliberativo foi realizada no Auditório do Museu da Água 

em Piracicaba 

    Reunião em Extrema contou com Diretor da Agência das Bacias PCJ 
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OFICINA PREPARATÓRIA FEHIDRO/COBRANÇAS PCJ 

ACONTECEU EM CAMPINAS 

 

A 3º Edição da Oficina Preparatória Fehidro/Cobranças PCJ foi realizada no dia 20 de 

fevereiro, em Campinas no IAC. 

Os assuntos abordados foram: Indicadores de acompanhamento das Bacias PCJ; Plano de 

Aplicação; Deliberação 164 sobre projetos de demanda espontânea; Manual Orientativo e Regras 

para captação de recursos; Documentos inseridos no site da Agência PCJ e o Plantão de 

Atendimento PCJ. 

O Coordenador de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ, Eduardo Cuoco Léo, 

falou sobre os indicadores de acompanhamento das Bacias PCJ. “Para iniciar esta nossa oficina, 

diante de algumas colocações que tivemos nos Comitês PCJ, principalmente aquelas que foram 

elencadas na Câmara Técnica do Plano de Bacias, decidimos que seria preciso divulgar alguns 

indicadores sobre a situação das Bacias PCJ. Sobretudo, porque nós temos um norte a ser 

perseguido, que é o nosso Plano de Bacias Hidrográficas. E a nossa visão é de que os tomadores 

que estão captando recursos são parceiros que estão viabilizando melhorias para toda a Bacia”. 

Em seguida, a Coordenadora de Gestão da Agência das Bacias PCJ, Kátia Rossi Gotardi 

Piccin, falou sobre fontes disponíveis para investimento nas Bacias PCJ. “Então foi realizada uma 

pesquisa para realização do levantamento financeiro e também para verificar de que forma nós 

iríamos trabalhar este ano de 2013 com a aplicação e destinação de recursos das cobranças PCJ e 

do Fehidro. Assim, consultamos 18 fontes de recursos financeiros para entender de onde os 

municípios captavam recursos para investir em saneamento. E, o montante levantado foi de R$ 2,8 

bilhões de reais, investidos em saneamento – um valor significativo. Levantamos ainda a situação de 

cada município: quais são os municípios que precisam de plano de combate à perda, plano de 

saneamento básico, ou seja, quais são os municípios que precisam de apoio para desenvolver o 

projeto executivo para alavancar suas estações de tratamento de esgoto. Elencamos dados que 

apontam diversas demandas e, agora, é preciso trabalhar com tais dados”. 

Na sequência, o Coordenador Administrativo e Financeiro da Agência das Bacias PCJ, Sergio 

Razera, falou sobre o Plano de Aplicação. “O Plano Plurianual modifica a forma de trabalho realizado 

nas Bacias PCJ porque a maioria dos projetos serão realizados através de demanda induzida e não 

mais por demanda espontânea”. 

A fala seguinte, diz respeito à deliberação 164/2012 dos Comitês PCJ e define o cronograma 

e as regras para seleção de empreendimentos de Demanda Espontânea. A Coordenadora de Projeto, 

Elaine Franco de Campos, falou ainda sobre o Manual Orientativo – uma material mais detalhado do 

que a apostila distribuída no local da oficina e que está disponível para consulta no site da Agência 

das Bacias PCJ. 

Elaine comenta que a “deliberação foi construída pelo GT-Critérios – com novidades e 

supressões necessárias para esta nova fase de distribuição de recursos. É um trabalho que remonta 

ao passo-a-passo para a captação de recursos das cobranças PCJ”. 

Outro dado importante são as datas para inscrição de projetos, as datas das análises e 

verificação de documentação e em seguida o material segue para uma das doze Câmaras Técnicas 

dos Comitês PCJ – são câmaras técnicas segmentadas por temas de trabalho. 

A Agência das Bacias PCJ também analisará os projetos da seguinte forma, “o tomador será 

chamado e haverá uma conversa, seu projeto está ok, ou não falta um determinado documento, 

enfim, uma análise detalhada que demandará grande esforço da equipe competente”. 
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REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 

ACONTECEU EM BRASÍLIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ANA 

 

A reunião de avaliação do contrato de gestão – estabelecido entre a Agência Nacional 

de Águas e a Fundação Agência das Bacias PCJ – ocorreu no dia 21 de fevereiro para 

verificação do andamento do contrato que estabelece anualmente metas que devem ser 

cumpridas a fim de que as mesmas possam garantir o bom andamento da entidade e sua 

equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Preparatória realizadas em Campinas no IAC teve como ponto central a 

elaboração de projetos 

Diretoria da Agência das Bacias PCJ esteve em Brasília para reunião de acompanhamento do 

contrato de gestão 
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MARÇO 
 

REUNIÃO PLENÁRIA DOS COMITÊS PCJ FOI REALIZADA EM 

PIRACICABA 
 

No dia 27 de março de 2013 foi realizada em Piracicaba a 11ª Reunião Ordinária dos Comitês 

PCJ. O evento será na Faculdade Anhanguera de Piracicaba a partir das 9h30. Na abertura foi 

veiculado mais um programa O Valor da Água – exibido quinzenalmente na TV PCJ.  

Na oportunidade, foram deliberados os seguintes assuntos: posse dos novos membros eleitos 

da Sociedade Civil (usuários e organizações civis) e indicados pelos órgãos governamentais 

(municípios, estados e União); eleições e posses de: Diretorias dos Comitês PCJ; municípios com 

direito a voto nos plenários; membros da CT-PL; representantes no CRH/SP, CONESAN/SP e 

Conselho Estadual (SP) de Mudanças Climáticas; Rede Brasil de Organismos de Bacias 

Hidrográficas –REBOB e Fóruns Nacional, Paulista e Mineiro de CBHs; aprovação do Relatório Anual 

da Situação dos Recursos Hídricos nas Bacias PCJ 2012 – ano base 2011; aprovação das 

adequações do CBH-PCJ quanto à participação do segmento Universidades, Institutos de Ensino 

Superior e Entidades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, vinculados à Administração 

Pública, nas Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ e o Prêmio Yara de Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião Plenária dos Comitês PCJ realizadas em Piracicaba definiu composição dos membros e 

diretoria para o biênio 2013-2015 
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ABRIL 
 

INSCRIÇÃO DE PROJETOS OCORREU NAS DEPENDÊNCIAS DA 

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ 
 

No mês de abril ocorreu entre os dias 1º a 3 das 8h às 17h00 a inscrição de 

empreendimentos de Demanda Espontânea, na Agência das Bacias PCJ, para a fase de pré-

qualificação com a entrega dos documentos constante dos documentos necessários para a referida 

inscrição, conforme Deliberação dos Comitês PCJ. 

E, entre os dias 4 a 18 de abril ocorreu a análise para a pré-qualificação dos 

empreendimentos pela Agência das Bacias PCJ e Órgãos Licenciadores e Outorgantes.  

Já entre os dias 19 de abril a 03 de maio ocorreu a análise de pré-qualificação dos 

empreendimentos pelas Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop realizado pela 

TNC em Atibaia discutiu 

andamento do Produtor de 

Água  
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MAIO 
 

Realizado nos dias 14 e 15 de maio em Atibaia o workshop ‘Lições Aprendidas’, que discutiu 

o Projeto Piloto ‘Produtor de Água’ reuniu técnicos e especialistas durante dois dias para debater o 

andamento do projeto que foi implantado em municípios das Bacias PCJ.  

No evento, os participantes foram divididos em quatro grupos para avaliar o projeto em quatro 

eixos, concepção, articulação, implementação e monitoramento.  

A Fundação Agência das Bacias PCJ representada pela Coordenadora de Projetos, Elaine 

Franco de Campos, proferiu palestra como forma de colaborar com as discussões e apresentar 

alternativas para o andamento do ‘Produtor de Água’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE AMBIENTAL REALIZOU 

SEMINÁRIO EM PIRACICABA PARA DISCUTIR QUALIDADE DA 

ÁGUA 

 
Realizado no dia 24 de maio, o Seminário de Saúde Ambiental reuniu cerca de 200 

pessoas na Câmara Municipal de Vereadores de Piracicaba. O encontro sobre saúde 

ambiental apresentou alternativas sobre a qualidade da água para abastecimento público, 

formas de avaliação e verificação da sua qualidade, reuniu especialistas e técnicos para 

exposição do tema durante o dia todo, ao final das apresentações foi realizado um debate 

para esclarecimento de dúvidas do público. 

As apresentações do período da manhã foram mediadas pelo Presidente do 

Comdema Piracicaba, Renato Morgado. Os debatedores, Eduardo Mazzolenis (CETESB), 

Eduardo Cuoco Léo (Agência das Bacias PCJ), Renato Rosseto (Sanasa Campinas) e 

Marcos Assenburg (Aquapolo) reforçaram em suas falas a importância do gerenciamento 

adequado dos recursos hídricos. 

No período da tarde, a mediadora dos debates foi a Diretora da Divisão Regional de 

Saúde de Piracicaba, Cléia Bauer.  

Coordenadora de Projetos da Agência PCJ palestrou em Atibaia 
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Os debatedores falaram sobre o tema, Plano de Segurança da Água e os mananciais 

regionais para abastecimento público.  

O assunto foi exposto por: Luiz Sérgio Ozório Valentim (Diretor Técnico da Divisão 

de Ações de Meio Ambiente SES – SP), Mariely Daniela (Departamento de Vigilância em 

Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde) e Gisela de Aragão 

Umbuzeiro (Faculdade de Tecnologia – Unicamp). 

Promover a discussão do tema foi uma forma de levar à população e aos técnicos 

que cuidam da água para abastecimento público dos municípios a oportunidade de que as 

pessoas que dependem da água para viver entendam porque esta deve apresentar 

qualidade química e biológica, o que garantirá a segurança alimentar da população.  

Acrescenta-se ainda, a preocupação quanto a real qualidade da água, um bem precioso do 

cidadão.  

Vale ressaltar que nas Bacias PCJ, os Comitês das Bacias Hidrográficas dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Comitês PCJ, promovem a participação do Poder Público, 

dos Usuários e das Comunidades, na gestão dos recursos hídricos, atuando como um 

‘Parlamento das Águas’. E, dada a intensidade de utilização e reutilização das águas nos 

Comitês PCJ,  instituiu-se um grupo de trabalho denominado Câmara Técnica de Saúde 

Ambiental (CT-SAM) cujas principais atribuições são: aumento e integração, quanto à 

detecção de fatores que influenciam a qualidade dos recursos hídricos.  

A responsabilidade dos Comitês PCJ é organizar e orientar processos decisórios e 

participativos a fim de assegurar benefícios para todos os usurários de recursos hídricos das 

Bacias PCJ, buscando avaliar a quantidade e qualidade de água disponível e as 

necessidades características dos diversos usuários de modo a garantir seu uso racional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário da Câmara Municipal ficou lotado durante seminário da CT-SAM. 
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INTEGRANTES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO 

CONHECERAM A ESTRUTURA DOS COMITÊS PCJ 

 
A Agência das Bacias PCJ, recebeu no dia 27 de maio, o diretor-presidente Dionei Minuzzi 

Delevati, Verushka Goldschmidt Xavier e Julio César Salecker, integrantes da diretoria do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (RS). O encontro teve a finalidade de apresentar de forma objetiva a 

estrutura organizacional da Agência das Bacias PCJ e os Comitês PCJ e mostrar como são 

deliberados recursos para investimentos em projetos e obras nas Bacias PCJ. 

Participaram do encontro, a Diretora Técnica e Presidente em exercício, Patrícia Gobet de 

Aguiar Barufaldi; o diretor Administrativo e Financeiro, Sergio Razera; o Coordenador Administrativo, 

Ivens de Oliveira; o Coordenador de Sistema de Informações, Eduardo Cuoco Léo; a Coordenadora 

do Sistema de Apoio ao Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos, Vanessa Cristina Bortolazzo 

Longato. Além do secretário-executivo dos Comitês PCJ, Luiz Roberto Moretti, que iniciou a reunião 

explicando a estrutura dos Comitês PCJ e dos Plenários, as formas de captação de recursos e 

instrumentos de gestão, mostrando todo o trabalho realizado pelos Comitês PCJ que prima pela 

transparência de dados, que estão disponíveis online, no site dos Comitês PCJ – 

www.comitepcj.sp.gov.br e www.agenciapcj.org.br. 

Posteriormente, o Diretor administrativo e financeiro da Agência PCJ, Sergio Razera, 

esclareceu dúvidas em relação aos projetos em andamento, diferenças legislativas entre os Comitês 

estadual (CBH-PCJ) e federal (PCJ FEDERAL). 

Eduardo Léo, Coordenador de Sistemas de Informações, logo em seguida apresentou o 

Plano de Bacias PCJ à diretoria do Comitê Pardo, que compreendeu todos os desafios enfrentados 

pela Agência PCJ e Comitês PCJ para atendimento das metas até o ano de 2020 com proposta de 

efetivação do enquadramento dos corpos d’água até 2035. 

No dia 28 de maio, houve mais um encontro intermediado pelo Coordenador administrativo da 

Agência PCJ, Ivens de Oliveira, sobre o funcionamento da Administração dos Recursos Financeiros 

da Secretaria Executiva, encerrando assim a programação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comitepcj.sp.gov.br/
http://www.agenciapcj.org.br/
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JUNHO 
 

CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ ELEGEM NOVOS 

COMPONENTES 
 

Os Comitês PCJ escolheram entre os dias 3 e 7 de junho, membros das Câmaras Técnicas 

dos Comitês PCJ. Os encontros coordenados pelo secretário-executivo dos Comitês PCJ, Luiz 

Roberto Moretti, pela Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos e 

colaboradores da Agência das Bacias PCJ, foram sediados em Piracicaba, no Auditório do Armazém 

14 do Engenho Central. 

  As reuniões tiveram como objetivo eleger os novos coordenadores, cordenadores-adjuntos e 

secretários de suas respectivas Câmaras Técnicas e oficializar a posse de seus membros para 

gestão de 2013-2015; definir as agendas para as próximas reuniões e aprovar atas de encontros 

realizados anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrantes das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ conhecem a dinâmica de trabalho 
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Foram eleitos Coordenadores, Coordenadores-adjuntos e secretários para as 12 CTs. 
 

CÂMARA TÉCNICA COORDENADOR COORDENADOR 
ADJUNTO 

SECRETÁRIO 

Câmara Técnica de 
Educação Ambiental 

Maria Luiza Bonazzi 
Palmieri 

Dorisney Ribeiro de 
Campos  

Carlos Henrique de 
Oliveira 

Câmara Técnica de 
Conservação e Proteção 
dos Recursos Naturais 

Rinaldo de Oliveira 
Calheiros 

Claudia Grabher  Sérgio Zanin  

Câmara Técnica de Uso e 
Conservação da Água no 
Meio Rural 

João Primo Baraldi  Nilton Piccin Denis Herisson da Silva 

Câmara Técnica de Saúde 
Ambiental 

Lúcia Vidor de Sousa 
Reis 

Dejanira de 
Franceschi de Angelis  

Maria Aparecida Benedita 
Bortolazzo 

Câmara Técnica do Plano 
de Bacias 

Regina Aparecida Ribeiro Harold Gordon Fowler Mona Lisie Pavan Ribeiro  

Câmara Técnica de 
Integração e Difusão de 
Pesquisas e Tecnologias 

Luiz Antônio de Carvalho 
e Silva Brasi  

Almir Aparecido de S. 
Andrade 

Natássia Bonini Vidas 

Câmara Técnica de 
Saneamento 

Célia Maria Campos  Adilson José Rossini Helen Luzia Bressan 
Damiano 

CT-Indústria Jairo Alves Júnior  Leandro Zanini Santos  Em aberto 

Câmara Técnica de Águas 
Subterrâneas 

Vinicius Rosa Rodrigues Sibele Ezaki Wagner Antônio de Marco 
Bassinello 

Câmara Técnica de 
Outorgas e Licenças. 

Sebastião Bosquilia  Cecília de Barros 
Aranha  

João Marcos Alves de 
Oliveira 

Câmara Técnica de 
Monitoramento Hidrológico. 
 

Astor Dias de Andrade  Graziela Lopes 
Bertolino  

Wagner L. Barbosa 
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JULHO 
 

No dia 2 de julho foi realizada em Piracicaba, a coletiva de imprensa para o lançamento do 

Prêmio Yara de Comunicação 2013. O evento que ocorreu nas dependências do Buffet Andarela 

reuniu representantes dos Comitês PCJ, Agência das Bacias PCJ e jornalistas. 

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí completam em 

2013 duas décadas de intenso trabalho no sistema de gestão dos recursos hídricos. Há 20 anos, os 

Comitês PCJ acompanham e avaliam as políticas e tomadas de decisões em benefício das Bacias 

dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ).  

Vale lembrar que além da comemoração dos 20 anos de instalação do Comitê das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ), este ano também se comemorou os 

10 anos de instalação do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(PCJ FEDERAL) e os 5 anos de instalação do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba-

Jaguari (CBH-PJ).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITA DE PIRACAIA CONHECEU O TRABALHO DA AGÊNCIA 

DAS BACIAS PCJ 

 
No dia 11 de julho esteve em Piracicaba para conhecer mais detalhadamente o 

trabalho desenvolvido pela Agência das Bacias PCJ, a prefeita de Piracaia – SP, Teresinha 

das Graças da Silveira Peçanha. 

O encontro reuniu técnicos da Agência para discussão sobre o andamento dos 

trabalhos do Canal de Piracaia e outras demandas.  

 

 

 

 

 

                Coletiva de lançamento do Prêmio Yara de Comunicação 2013 
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PRESIDENTE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRAVATAÍ 

CONHECEU A AGÊNCIA PCJ 

 
No dia 23 de julho esteve na Agência das Bacias PCJ, o Presidente do Comitê de 

Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, Paulo Robinson da Silva Samuel, o Comitê do 

Rio Gravataí tem 23 anos de existência, tendo sido o primeiro Comitê do Estado do Rio Grande do 

Sul a ter concluído o seu Plano de Bacia na íntegra. 

O encontro nas Bacias PCJ contou com a presença de técnicos da Agência das Bacias PCJ 

que explicaram o funcionamento da entidade e a dinâmica estabelecida para atender aos Comitês 

PCJ, o Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020 com efetivação do enquadramento dos corpos d’água até 

2035. 

Além disso, Paulo R. da S. Samuel conheceu a estrutura administrativa da entidade e os 

desdobramento do trabalho dos profissionais da Agência PCJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Diretoria da Agência PCJ e Comitês PCJ recebeu prefeita de Piracaia 

Diretoria da Agência das Bacias PCJ e técnicos recebeu representante 

do Comitê do Rio Gravataí 
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CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ REALIZARAM 

ENCONTRO PARA DISCUTIR PLANO DE TRABALHO 

 

No dia 26 de julho nas dependências da Sanasa em Campinas foi realizado um 

encontro com os novos integrantes das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ para discussão 

do Plano de Trabalho que compreende o biênio 2013-2015. 

Integrantes das 12 Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ discutiram o 

encaminhamento dos trabalhos para o período citado a fim de equacionar as diversas 

demandas dos mais variados segmentos que participam das CTs representando a 

sociedade. 

Além disso, foram discutidos outros temas como a participação dos membros das 

Câmaras Técnicas em encontros – como o ENCOB – que promove troca de conhecimento e 

experiências na área de gestão dos recursos hídricos. 

O secretário-executivo dos Comitês PCJ, Luiz Roberto Moretti, explicou o 

funcionamento das 12 Câmaras e as atribuições de cada uma para o bom andamento dos 

trabalhos dos Comitês PCJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS BÁSICOS DAS BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES 

FORAM ENTREGUES 
 

No dia 30 de julho, foram entregues no Gabinete do Secretário de Saneamento e Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo, Edson de Oliveira Giriboni, os Projetos Básicos das Barragens de 

Pedreira e Duas Pontes. 

Estiveram presentes na entrega do documento o Presidente do CBH-PCJ e PCJ FEDERAL, 

Sr. Gabriel Ferrato dos Santos, Prefeito de Piracicaba; o Vice-Presidente do CBH-PCJ, Sr. Marco 

Antonio dos Santos; o Secretário-executivo dos Comitês PCJ, Sr. Luiz Roberto Moretti e a Diretora-

Secretário-executivo falou para os integrantes das Câmaras Técnicas dos 

Comitês PCJ. 
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presidente em exercício da Agência PCJ, Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi. Também 

prestigiaram o evento os senhores Francisco Nascimento Brito, prefeito de Embu das Artes e 

presidente do CBH-AT e o Sr. Richard Hiroshi Ouno, da CETESB, representando o Secretário 

Executivo do CBH-AT. 

As cópias dos projetos básicos das barragens Pedreira e Duas Pontes foram entregues 

diretamente ao Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Sr. Edson 

de Oliveira Giriboni, e ao Superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado 

de São Paulo (DAEE), Sr. Alceu Segamarchi Jr, e foram solicitadas as providências necessárias 

visando ao prosseguimento dos estudos, aos licenciamentos cabíveis e à viabilização dos recursos 

financeiros necessários à implantação das duas barragens propostas, tendo em vista o compromisso 

público firmado pelo Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, 

perante os Comitês PCJ, durante a realização do “1º Simpósio dos Comitês PCJ - Gestão das Águas: 

Construindo um Futuro Sustentável”, ocorrido na cidade de São Pedro, em 31/07/12. Os Comitês 

PCJ, desde a sua instalação, em novembro de 1993, vêm enfrentando o problema da disponibilidade 

hídrica (qualitativa e quantitativa) nas Bacias PCJ, destacadamente à jusante do Sistema Cantareira. 

A partir de 2006, com o apoio financeiro da empresa Petróleo Brasileiro S.A./Petrobras, 

devido à ampliação da vazão outorgada a essa empresa, foram intensificados os estudos visando à 

construção de barragens à jusante do Sistema Cantareira. 

Recentemente, foram concluídos os projetos básicos das barragens Pedreira e Duas Pontes, 

pela empresa Projectus Consultoria Ltda., os quais foram submetidos à análise e aprovação das 

Câmaras Técnicas de Monitoramento Hidrológico e de Planejamento, dos Comitês PCJ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega dos Projetos Básicos de duas barragens contou com a 

participação de autoridades e integrantes dos Comitês PCJ 
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AGOSTO 
 

RENOVAÇÃO DA OUTORGA DO SISTEMA CANTAREIRA JÁ TEM 

AGENDA DEFINIDA 

 
 

Em reunião realizada na quarta-feira, 7 de agosto, nas dependências da Agência Nacional de 

Águas (ANA), em Brasília, foi debatido o calendário e o material técnico de referência para apoiar as 

discussões sobre a renovação da outorga do Sistema Cantareira. 

Participaram das discussões, o Prefeito de Piracicaba e Presidente dos Comitês PCJ Gabriel 

Ferrato; o Diretor-Presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu Guillo; o Secretário de 

Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo, Edson Giriboni; o Superintendente do DAEE-SP, 

Alceu Segamarchi Jr. e o Prefeito de Indaiatuba e Presidente do Consórcio PCJ, Reinaldo Nogueira. 

Também participaram demais dirigentes dos Comitês PCJ, da Agência das Bacias PCJ, do Consórcio 

PCJ e técnicos dos órgãos envolvidos (ANA, SSRH e DAEE). 

O material técnico de referência reúne as informações mais relevantes e atualizadas para 

embasar as discussões, quais sejam: a caracterização do sistema; a outorga emitida em 2004; dados 

hidrológicos e de operação; estimativa de demandas de água; dados de qualidade; balanço hídrico e 

cenários de referências. 

Para o presidente dos Comitês PCJ e prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato, “a discussão foi 

muito importante, pois estabeleceu um calendário, possibilitando a participação de todos os 

envolvidos no assunto, sendo que os Comitês PCJ já mobilizaram suas câmaras técnicas e a Agência 

das Bacias PCJ para o estudo do assunto e, com o “documento de referência” fornecido pelos órgãos 

gestores (ANA e DAEE), a discussão se dará sob as mesmas bases técnicas, fato este que não 

existia em 2004”. 

Ao final da reunião foi aprovado o seguinte calendário de discussões: até 8 de novembro de 

2013 as entidades envolvidas, incluindo os Comitês PCJ e o Comitê do Alto Tietê, devem encaminhar 

sugestões e justificativas sobre a outorga. De 9 de novembro de 2013 a 6 de dezembro de 2013 os 

órgãos outorgantes (ANA, DAEE/SP e IGAM/MG) devem compilar os dados e apresentar a proposta 

base para os trabalhos e para novas discussões nos comitês de bacias. Até o dia 22 de março de 

2014 deverá ocorrer a conclusão do processo. O material técnico de referência está disponível nos 

sites: www.comitespcj.org.br e www.agenciapcj.org.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunião realizada na ANA definiu agenda para 

renovação da outorga do Sistema Cantareira 
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CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ DISCUTEM 

CALENDÁRIO PARA A RENOVAÇÃO DA OUTORGA DO SISTEMA 

CANTAREIRA 

 
Em reunião realizada no dia 13 de agosto, nas dependências da Agência das Bacias PCJ em 

Piracicaba representantes das 12 Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ discutiram entre outros 

assuntos, o cronograma de trabalho para atendimento à renovação da outorga do Sistema 

Cantareira, que expira em 2014.  

O objetivo das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ foi cumprir o cronograma acordado em 

reunião realizada no dia 7 de agosto, nas dependências da Agência Nacional de Águas (ANA), em 

Brasília, quando foi debatido o calendário e o material técnico de referência para apoiar as 

discussões sobre a renovação da outorga do Sistema Cantareira. 

O calendário de discussões aprovado na Agência Nacional de Águas já havia definido as 

seguintes datas: até 8 de novembro de 2013 as entidades envolvidas, incluindo os Comitês PCJ e o 

Comitê do Alto Tietê,  deveriam encaminhar sugestões e justificativas sobre a outorga. De 9 de 

novembro de 2013 a 6 de dezembro de 2013 os órgãos outorgantes (ANA, DAEE/SP e IGAM/MG) 

deveriam compilar os dados e apresentaram a proposta base para os trabalhos e para novas 

discussões nos comitês de bacias. Até o dia 22 de março de 2014 deverá ocorrer a conclusão do 

processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERÊNCIA REGIONAL DO MEIO AMBIENTE FOI REALIZADA 

EM PIRACICABA 
 
           O professor Paulo Affonso Leme Machado fez palestra de abertura sobre a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos - Lei 12.305, durante a 2ª Conferência Regional do Meio Ambiente que ocorreu 

em Piracicaba.  

             Na sequência, foi proferida uma palestra pelo gerente da Agência Ambiental de Limeira 

(CETESB), Adilson José Rossini, sobre a disposição dos resíduos sólidos nas Bacias PCJ. Adilson 

chamou a atenção para o fato de que na região das Bacias PCJ hoje já temos um cenário mais 

confortável, pois as políticas públicas têm incentivado a coleta seletiva e outras formas de 

Coordenadores da CTs elaboraram agenda para discussão de outorga 
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aproveitamento de materiais recicláveis, fator que contribui para a minimização dos problemas 

envolvendo aterros sanitários e lixões. 

           A 2ª Conferência Regional do Meio Ambiente (CRMA/PCJ) realizada em Piracicaba no dia 30 

de agosto reuniu cerca de 200 pessoas na Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP/FUMEP). 

Promovida pelos Comitês PCJ com apoio da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente da Prefeitura do 

Município de Piracicaba, a conferência teve como tema central: “A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos”. 

          Aberta à comunidade em geral, a conferência teve por objetivo debater a implementação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, com base em quatro eixos temáticos: a produção e consumo 

sustentáveis; a redução dos impactos ambientais; a geração de emprego e renda e a educação 

ambiental. Para cada eixo temático se formou um grupo de trabalho, que teve um orientador e um 

relator para conduzirem a discussão, coletarem propostas, submetê-las à votação e encaminhá-las à 

Comissão Organizadora Regional, para serem submetidas à Plenária.  

          A 2ª Conferência Regional de Meio Ambiente/PCJ elegeu, ainda, delegados, por segmentos 

(poder público, sociedade civil e setor empresarial) e encaminhou até 20 propostas à Conferência 

Estadual do Meio Ambiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferência Regional do Meio Ambiente discutiu temas da atualidade sobre a 

questão ambiental 

Grupos definiram delegados para representar Piracicaba na 

Conferência Estadual de Meio Ambiente 
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SETEMBRO 

 
No dia 2 de setembro teve início na Agência das Bacias PCJ a primeira discussão sobre 

Declarações Corporativas. Os trabalhos conduzidos pelo psicólogo Merando Santana Boaventura 

pretende elencar a Missão, Visão de Futuro e os Valores da Agência das Bacias PCJ. 

O trabalho está sendo desenvolvido pelos diretores e coordenadores com o objetivo de fixar 

os pontos que deverão nortear os trabalhos da Agência das Bacias PCJ até 2035 – horizonte do 

Plano das Bacias PCJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ FIRMOU PARCERIA COM A FUMEP 
 

O Curso de Especialização em Gerenciamento de Recursos Hídricos, promovido pela 

Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (FUMEP), em Piracicaba, tem por objetivo qualificar e 

especializar profissionais das mais variadas áreas do conhecimento para atuarem em sistemas, 

processos e funções definidos nas Políticas de Gerenciamento de Recursos Hídricos vigentes no 

Brasil. O tema “recursos hídricos” não é novo no Brasil.  

Contudo, o atual Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos está em processo de 

implantação em todo o território brasileiro. A primeira legislação estadual sobre o tema é a de São 

Paulo (Lei nº 7.663, de 1991), sendo o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí (CBH-PCJ) o primeiro a ser implantado no país, em novembro de 1993.  

É nesse contexto que a proposta deste curso está inserida, com vistas a propiciar ao público 

dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos o aprimoramento dos conhecimentos e das 

técnicas de gerenciamento de recursos hídricos, para a melhoria da qualidade das decisões e das 

ações, em todos os níveis de atuação. 

Acreditando na busca pela de qualificação e conhecimento, a Fundação Agência das Bacias 

PCJ, firmou parceria com a FUMEP, pois entendeu que este seria o momento ideal para oferecer aos 

Trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Acompanhamento sobre Declarações 

Corporativas teve início em setembro 



 

 

 

 

62 

 

seus funcionários e aos membros das câmaras técnicas dos Comitês PCJ a oportunidade de uma 

especialização na área de recursos hídricos.  

Assim, o Curso de Especialização em Gerenciamento de Recursos Hídricos da FUMEP, com 

duração de dois anos, já previsto o prazo para entrega do trabalho final para a sua conclusão, 

reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo, com uma grade cuidadosamente 

montada e um quadro de professores com titulação de mestres e doutores se mostrou apto a abordar 

os diversos aspectos da gestão dos recursos hídricos atendendo à demanda de capacitação dos 

membros dos Comitês PCJ, nos moldes aprovados no PAP PCJ 2013-2016. 

As aulas quinzenais ocorrem em Piracicaba sempre às sextas-feiras após as 19h00 e aos 

sábados das 8h00 às 18h00. Os alunos vêm de diversas partes das Bacias PCJ para estudar a 

gestão dos recursos hídricos. Sidnei José da Rosa encara horas de estrada de Itapeva (Minas 

Gerais) até Piracicaba, formando esse primeiro grupo de 13 alunos, que está empolgado com o 

curso, que teve início em março de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÊS PCJ REALIZARAM O 1º INTERCÂMARAS PARA DEBATER A 

RENOVAÇÃO DA OUTORGA DO SISTEMA CANTAREIRA 
 

Os Comitês PCJ (CBH-PCJ, PCJ FEDERAL e CBH-PJ) realizaram, em 17 de setembro nas 

dependências do DAE Jundiaí, o 1º INTERCÂMARAS; atividade que discutiu a renovação da outorga do 

Sistema Cantareira. 

O evento teve a participação de cerca de 200 pessoas entre representantes dos Comitês PCJ 

e entidades parceiras que atenderam ao calendário definido em reunião na Agência Nacional de Águas. 

O Coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos Comitês PCJ, Astor 

Dias de Andrade falou sobre as regras operacionais do Sistema Cantareira, as discussões para a 

aprovação da outorga atual, o Banco de Águas e outros assuntos pertinentes ao tema. Vale ressaltar que 

o processo histórico que definiu a outorga em 2010 teve início em 1974. 

Eduardo Cuoco Léo, Coordenador de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ, 

também colaborou com a apresentação e comentou alguns pontos sobre o Plano das Bacias PCJ 2010 a 

Especialização em recursos hídricos garante experiência e troca de conhecimento em 

Universidade de Piracicaba (EEP/FUMEP) 
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2020 que apresenta cenários tendenciais de crescimento populacional e demanda de água para as Bacias 

PCJ como um todo, sendo que tal cenário foi modelado para um quadro de ponderação e um cenário  que 

exigiria maior quantidade de água. Ressalta-se que desde a aprovação do Plano, em 2008, até hoje, 

houve um censo demográfico que trouxe informações relevantes para as Bacias PCJ, já que o censo 

aponta uma tendência de crescimento populacional acelerada na região.  

A Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Monitoramento das Águas do IGAM – Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas, Jeane Dantas de Carvalho, também apresentou dados sobre a parcela 

mineira das Bacias PCJ, com os cinco municípios de Minas Gerais que integram as Bacias PCJ, Extrema, 

Camanducaia, Toledo, Itapeva e Sapucaí Mirim, sobretudo,  os dois com maior desenvolvimento, Extrema 

e Camanducaia, que já apontam demanda crescente de água tanto para o abastecimento como para a 

indústria. O encontro que reuniu vários segmentos das Bacias PCJ foi o primeiro momento para 

discussões sobre a renovação da outorga do Sistema Cantareira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ REALIZOU APRESENTAÇÃO PARA INÍCIO 

DOS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

 
Agência das Bacias PCJ realizou apresentação, no dia 25 de setembro, do plano de trabalho 

das empresas que estão elaborando os Planos Municipais de Saneamento Básico dos municípios das 

Bacias PCJ que ainda não possuem o PMSB. 

O trabalho é resultado de uma pesquisa realizada em meados de 2012 pela Agência das 

Bacias PCJ para saber quais eram os municípios da área de abrangência das Bacias PCJ que ainda não 

haviam elaborado seus Planos Municipais de Saneamento Básico.  

Ressaltamos então que de modo geral a pesquisa realizada pela Agência PCJ, identificou 24 

municípios que demandavam o PMSB – Rafard, Elias Fausto, Jaguariúna, Charqueada, Louveira, Jarinu, 

Valinhos, Morungaba, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Vargem, Joanópolis, Pedra Bela, Ipeúna, 

Saltinho, Toledo, Tuiuti, Bragança Paulista, Itatiba, Pinhalzinho, Extrema, Itapeva, Camanducaia e 

1º Intercâmaras realizado em Jundiaí deu início aos debates sobre a Renovação 

da Outorga do Sistema Cantareira 
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Sapucaí-Mirim. 

Diante deste quadro, a Fundação Agência das Bacias PCJ ponderou que era preciso auxiliar 

os municípios na elaboração do já citado Plano Municipal de Saneamento Básico, já que se trata de uma 

exigência da lei nº 11.405/2007, a qual determina que todos os municípios precisam ter a lei aprovada até 

dezembro de 2013, a fim de que possam captar recursos financeiros junto ao governo federal para 

investimento em obras e projetos de saneamento básico. 

Todos os trâmites para aprovação da citada lei e aprovação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) dos municípios serão acompanhados pelos procuradores do Ministério 

Público da região compreendida pelas Bacias PCJ, o processo demandará inclusive, audiências públicas 

nos municípios. 

Identificada, portanto, tais demandas e visando cooperar com os municípios, a Fundação 

Agência das Bacias PCJ elaborou um termo de referência – baseado em técnica e preço – para 

contratação dos Planos Municipais de Saneamento e Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O 

processo finalizado no dia 16 de setembro. Sendo que a empresa B&B Engenharia Ltda foi a vencedora 

dos Lotes 1, 2e 3. E a empresa NS Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda foi a vencedora do Lote 4. 

Os referidos Lotes são: Lote 1 (Rafard, Elias Fausto, Jaguariúna, Charqueada, Louveira e 

Jarinu); Lote 2 (Valinhos, Morungaba, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Vargem e Joanópolis); 

Lote 3 (Pedra Bela, Ipeúna, Saltinho, Toledo, Tuiuti e Bragança Paulista); Lote 4 (Itatiba, Pinhalzinho, 

Extrema, Itapeva, Camanducaia e Sapucaí-Mirim). 

Todas as atividades serão acompanhadas por um Grupo de Trabalho que será composto por 

profissionais da Agência das Bacias PCJ e técnicos dos municípios escolhidos entre as secretarias de 

governo, saneamento, saúde, defesa civil, meio ambiente, agricultura, educação, obras, habilitação e 

organizações civis relacionados ao tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGÊNCIA PCJ RECEBE INTEGRANTES DO COMITÊ DO RIO 

PARAÍBA DO SUL 
 

No dia 30 de setembro foi realizada uma reunião de apresentação da Agência PCJ aos 

representantes do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul – CBH-PS.  

Os responsáveis pela apresentação foram o Secretário-executivo dos Comitês PCJ, Luiz 

Roberto Moretti, a Diretora-Técnica da Agência das Bacias PCJ, Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, o 

      Dinâmica sobre os Planos de Saneamento Básico foi apresentada em Campinas 
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Diretor Administrativo e Financeiro, Sergio Razera, e também a Coordenadora de Apoio ao Sistema 

de Gestão dos Recursos Hídricos, Vanessa Bortolazzo Longato.  

 

O objetivo da visita foi apresentar toda a história e o funcionamento da Agência PCJ aos  

membros do Comitê do Rio Paraíba do Sul, devido ao fato de estarem implantando uma agência de 

água na região.  

Luiz Roberto Moretti apresentou a história da implantação da Fundação Agência das Bacias 

PCJ. Além de detalhar as leis, deliberações, e ações realizadas após a criação da Agência. 

Na parte final da reunião foi apresentado o organograma de funcionamento e a infraestrutura 

da Agência PCJ pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sergio Razera. 

 

 

ESTUDANTE DE DOUTORADO RECEBE AUXILIO DA AGÊNCIA PCJ 

PARA TESE SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS. 
 

Por sugestão de um professor, a doutorando da Escola Politécnica da USP, Luciana 

Spigolon, procurou a Agência das Bacias PCJ para receber auxilio e coletar dados para sua Tese de 

Doutorado na área de logística sobre resíduos sólidos. 

O encontro aconteceu no dia 20 de setembro, no oitavo andar da Agência PCJ, com a 

participação do Coordenador de Sistema de Informações, Eduardo Léo; e das Analistas Técnicas 

Maria Eugenia e Helena. 

Luciana Spigolon procura estudar melhor a localização dos aterros sanitários para consórcios 

municipais. Sabendo que a Agência poderia auxiliar com as informações georreferenciadas. 

A tese é importante, pois busca otimizar os locais dos aterros sanitários. Para isso, ela vai 

considerar os fatores econômicos e ambientais. Que devem auxiliar na gestão ambiental da UGRHI 

5, que é a parte paulista das Bacias PCJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe da Coordenação do Sistema de Informações recepcionou aluna de doutorado 
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OUTUBRO 
 

GOVERNO DO ESTADO APRESENTOU NAS BACIAS PCJ ESTUDO 

QUE APONTA ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO PARA A 

MACROMETRÓPOLE PAULISTA 
 

O Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(DAEE), e sob coordenação das Secretarias de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, Meio 

Ambiente e Planejamento e Desenvolvimento Regional, contratou no ano de 2008 os estudos do 

Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista, com o 

objetivo de analisar alternativas de novos mananciais para o suprimento de água para a região até o 

ano de 2035.  

O trabalho que foi concluído em 2013 foi apresentado na região das Bacias PCJ no dia 2 de 

outubro, nas dependências do IAC em Campinas. 

Estiveram presentes na cerimônia os representantes do grupo coordenador criado para a 

condução e o acompanhamento desses trabalhos, por meio do Decreto nº 52.748/2008, Carmem  

Granziera, representante da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional; Rui Brasil 

Assis, representante da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e Laura Estela Perez, 

representante da Secretaria de Meio Ambiente; além do operador do contrato, o representante do 

Departamento de Águas e Energia Elétrica, Giuliano Deliberador e o Presidente dos Comitês PCJ 

(CBH-PCJ e PCJ FEDERAL), o prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato dos Santos e o Secretário de 

Meio Ambiente de Campinas, Rogério Menezes. 

A apresentação do Plano foi realizada inicialmente por um dos Diretores da Cobrape, Carlos 

Alberto Pereira, que aponta: “A discussão sobre as alternativas para abastecimento nesta região da 

Macrometrópole não se esgotam neste momento, muito pelo contrário, ainda temos um longo 

caminho pela frente de discussões para que consigamos aprimorar o suprimento de água dessa 

região, sendo a água um insumo absolutamente essencial para a qualidade de vida da população e o 

desenvolvimento econômico da região como um todo. O nosso trabalho começou em novembro de 

2008 e, encerramos agora, com série de seminários relevantes do ponto de vista da importância dos 

recursos hídricos e da disponibilidade de água para esta região.  

O primeiro foco do nosso trabalho foi a compreensão de que nós deveríamos nos concentrar 

na ideia de garantir até 2035 – o horizonte de planejamento do trabalho – a segurança hídrica dessa 

região, porque logo no começo dos trabalhos, nós verificamos que, ainda não havia, uma cultura na 

gestão de recursos hídricos voltada para a questão de enfrentamento dos períodos mais críticos, 

mais desfavoráveis hidrológicos que ocorrem na região, quando se observa as séries históricas 

hidrológicas disponíveis. Então, o foco do nosso trabalho foi este, como garantir a segurança hídrica 

para esta região”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação de alternativas de abastecimento para São Paulo reuniu autoridades e 

técnicos em Campinas 
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IV ENCOB REALIZADO EM CUIABÁ CONTOU COM 

REPRESENTANTES DOS COMITÊS PCJ 
De 14 a 18 de outubro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi realizado o XV Encob - 

Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas que tem como foco a busca de alternativas 

para a boa gestão dos recursos hídricos. Uma das iniciativas brasileiras nesta luta é a criação dos 

comitês de bacias hidrográficas. 

Estiveram participando do Encob representantes das 12 Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ. 

Anualmente, o encontro reúne especialistas e técnicos do segmento da gestão dos recursos hídricos 

para discutir o processo de gerenciamento dos recursos hídricos nas Bacias Hidrográficas do país. 

Em 2013 com o tema “Comitês de Bacias: Ponte para cooperação pelas águas” o encontro 

reuniu centenas de pessoas para debater assuntos pertinentes ao tema que preocupam os grandes 

especialistas e revelam a maturidade dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Brasil. 

Integrantes dos Comitês PCJ comentam que o ENCOB vem melhorando a cada edição e que os 

Comitês PCJ destacam-se por seu pioneirismo no quesito implantação dos instrumentos de gestão e 

capacidade de consenso na tomada de decisões, quando da utilização de recursos advindos da 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, entre outras questões pertinentes à gestão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor Presidente da Agência Nacional de Águas falou 

durante abertura do XV Encob 

Representantes dos Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ durante o 

XV Encob em Porto Alegre 
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CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA 

DAS BACIAS PCJ SE REUNIRAM EM OUTUBRO 
 

Nesta quinta-feira, 10 de outubro, foi realizada no Auditório do Museu da Água em Piracicaba, 

a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ A abertura foi 

realizada pelo Presidente do Conselho, Luiz Roberto Moretti, que passou a palavra aos diretores da 

Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera, Diretor Administrativo e Financeiro e a Diretora Técnica e 

Diretora Presidente em exercício, Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi. 

A Coordenadora de Projetos, Elaine Franco de Campos, informou a situação dos 

empreendimentos contratados com recursos do Fehidro e das cobranças PCJ, bem como os valores 

desembolsados com recursos da cobrança federal, desembolsados até o momento, totalizando 

R$60.193.592,21 (sessenta milhões, cento e noventa e três mil e quinhentos e noventa e dois reais e 

vinte e um centavos), sendo que R$13.021.220,10 (treze milhões, vinte e um mil e duzentos e vinte 

reais e dez centavos) somente no exercício de 2013.  

Na sequencia foram deliberados os seguintes assuntos: Plano de Trabalho 2014, sendo que 

a Diretora Presidente passou a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro, Sérgio Razera, para 

apresentação do Plano de Trabalho da Agência das Bacias PCJ para o exercício de 2014. Ele 

comentou as principais atribuições e desafios de cada coordenação e chamou os coordenadores para 

as devidas apresentações. Após alguns comentários o Plano de Trabalho 2014, foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade.  

Na sequencia, foi colocada em discussão, a proposta orçamentária 2014, com remuneração 

dos membros da diretoria. O Presidente do Conselho, Luiz Roberto Moretti passou a palavra ao 

Coordenador Administrativo, Ivens de Oliveira, que ressaltou a necessidade de aprovação do 

orçamento para atender ao estatuto da entidade e fez os esclarecimentos necessários, 

destacadamente quanto aos limites legais para custeio da Agência PCJ em relação à cobrança, que 

serão plenamente utilizados no exercício de 2014. Ivens comentou que a previsão de receitas é de: 

R$19.512.000,00 (dezenove milhões e quinhentos e doze mil reais) provenientes da cobrança 

federal; rendimentos financeiros da cobrança federal estimados em R$4.500.000,00 (quatro milhões e 

quinhentos mil reais); R$18.970.000,00 (dezoito milhões e novecentos e setenta mil reais) 

provenientes da cobrança estadual paulista e R$300.000,00 (trezentos mil reais) para custeio da 

Secretaria Executiva dos Comitês PCJ oriundos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos do 

Estado de São Paulo), totalizando R$43.282.000,00 (quarenta e três milhões e duzentos e oitenta e 

dois mil reais) de receitas. Desta previsão de receita poderá ser utilizado para o custeio da Agência 

das Bacias PCJ o valor máximo de R$3.997.900,00 (três milhões e novecentos e noventa e sete mil e 

novecentos reais).  

Na mesma data, 10 de outubro, o Conselho Fiscal da Agência das Bacias PCJ realizou 

reunião para discutir as mesmas pautas, as quais foram acatadas pelos conselheiros que, após a 

aprovação dos temas, elogiaram o trabalho da entidade e sua equipe. 
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RENOVAÇÃO DA OUTORGA DO SISTEMA CANTAREIRA FOI 

DISCUTIDA NO CENTRO DE CONHECIMENTO DAS ÁGUAS EM 

CAMPINAS 

A Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ consolidou no dia 25 de outubro, os 

itens para Renovação da Outorga do Sistema Cantareira, que foram levados para apreciação e 

votação em reunião plenária dos Comitês PCJ no dia 7 de novembro. 

Dentre alguns pontos discutidos por representantes das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ, 

que também contou com participação dos promotores do Gaema PCJ, representantes do Ministério 

Público Federal, do Consórcio PCJ e de outras entidades das Bacias PCJ, tendo por base as 

contribuições recebidas das Câmaras Técnicas de Águas Subterrâneas (CT-AS), de Educação 

Ambiental (CT-EA), de Monitoramento Hidrológico (CT-MH), do Plano de Bacias (CT-PB), de 

Proteção e Conservação de Recursos Naturais (CT-RN), de Saneamento (CT-SA), de Saúde 

Ambiental (CT-SAM) e de Uso e Conservação da Água no Meio Rural (CT-Rural) e de outras 

entidades, foram avaliadas a real necessidade de um aumento da disponibilidade hídrica nas Bacias 

PCJ, conforme projeções do Plano das Bacias PCJ 2010-2020 e a necessidade de manutenção da 

gestão compartilhada das águas do Sistema Cantareira. 

Assim, foi elaborada proposta para que a próxima renovação da outorga do Sistema 

Cantareira, válida a partir de 2014, contemple prazo de validade da outorga de 10 anos, ou seja, de 

agosto/2014 a agosto/2024, com revisão em 5 anos; reformulação do “Banco de Águas” com a 

criação de um limite superior para o volume de água nele armazenado, igual a 120 hm³, sendo que o 

volume assim reservado será denominado “Reserva Estratégica”. 

Outro ponto apresentado pelos participantes da construção do documento, diz respeito à 

SABESP que deverá, após a publicação da outorga, apresentar, aos órgãos outorgantes e aos 

Comitês PCJ, Planos de Contingência e Emergência, para situações de cheias e estiagens, que 

contemplem a execução, pela SABESP, de diversas ações. 

Além disso, pretende-se exigir da SABESP a instalação, operação e manutenção de 

equipamentos de monitoramento dos níveis dos reservatórios e dos dispositivos hidráulicos de 

Conselho Deliberativo aprovou Plano de 

Trabalho da Agência das Bacias PCJ 

Conselho Fiscal aprovou orçamento da 

Agência das Bacias PCJ para 2014 
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descarga de vazões para jusante das barragens e de transferência de vazões para a bacia do rio 

Juqueri, com os dados coletados automaticamente e transmitidos on line, quando possível, à Sala de 

Situação das Bacias PCJ, instalada na sede do DAEE/BMT em Piracicaba. 

O documento apresentou, enfim, propostas de ações, a serem executadas pela SABESP, 

com as seguintes linhas de atuação: controle de perdas em sistemas de distribuição de água, 

atendendo as metas do Plano de Bacias; recuperação de nascentes e de vegetação ciliar, podendo 

incluir ações de “pagamento por serviços ambientais”; implantação e operação de sistemas 

tratamento de esgotos urbanos, compatíveis com o enquadramento dos corpos d’água e diretrizes 

estabelecidas no Plano de Bacias; reúso de efluentes líquidos urbanos; aproveitamento de água de 

chuva; monitoramento hidrológico quali-quantitativo a jusante das barragens do Cantareira, com 

transmissão telemétrica de dados coletados à Sala de Situação PCJ instalada na sede do 

DAEE/BMT, em Piracicaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão sobre Renovação da Outorga do Sistema Cantareira lotou auditório 

do Centro de Conhecimento das Águas em Campinas 
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NOVEMBRO 
 

 

REUNIÃO PLENÁRIA DOS COMITÊS PCJ REALIZADA EM 

CAMPINAS NO GRENASA 
 

Os Comitês PCJ realizam a 12ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, no dia 7 de dezembro, 

no Clube GRENASA, da SANASA (ETA 3 e 4), no município de Campinas.  

O encontro foi transmitido ao vivo através do site: www.agenciapcj.org.br e tratou dentre 

outros, dos seguintes itens de pauta: apresentação e entrega dos Planos Municipais de Recursos 

Hídricos dos 05 municípios da bacia PJ (Minas Gerais); eleição do representante suplente no 

Conselho Estadual de Saneamento (CONESAN) – Biênio 2013/2015; aprovação do Plano de 

Trabalho e Previsão Orçamentária da Fundação Agência das Bacias PCJ, para o exercício 2014; a 

indicação do Diretor-presidente e diretores da Fundação Agência das bacias PCJ; aprovação do 

cronograma e dos critérios para a distribuição dos recursos financeiros do FEHIDRO e das 

Cobranças PCJ, relativos ao exercício 2014; e a proposta dos Comitês PCJ referente à renovação da 

outorga do Sistema Cantareira e outros assuntos pertinentes. 

Dentre os itens mencionados, aquele com maior movimentação nos últimos meses é o que 

trata da apresentarão de documento, elaborado com a participação de diversas entidades e membros 

das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ, que será votado em plenário, pelos membros dos Comitês 

PCJ, que contém as propostas e justificativas que deverão ser encaminhadas para a Agência 

Nacional de Águas (ANA) e para o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), a fim de que 

possam fazer parte da Renovação da Outorga do Sistema Cantareira, a qual, espera-se, atenda às 

demandas dos diversos segmentos, garantindo água em quantidade e de qualidade, sobretudo, para 

os mais de 5 milhões de habitantes das Bacias PCJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião Plenária dos Comitês PCJ foi realizada no Grenasa em Campinas  

http://www.agenciapcj.org.br/
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EVENTO COMEMORATIVO AOS 20 ANOS DOS COMITÊS PCJ 

HOMENAGEOU PERSONALIDADES QUE ATUAM NA GESTÃO HÁ 

DÉCADAS 

 
No dia 22 de novembro, nas dependências do Espaço Beira Rio em Piracicaba, foi realizada 

uma cerimônia que homenageou os 20 anos dos Comitês PCJ - 20 anos do CBH-PCJ; 10 anos do 

PCJ FEDERAL e 5 anos do CBH-PJ. Com a presença dos ex-dirigentes e a atual diretoria dos 

Comitês PCJ, a celebração contou com personalidades que trabalham pela gestão dos recursos 

hídricos nas Bacias PCJ. 

Entre os presentes estavam, o deputado federal, Antônio Carlos de Mendes Thame, que foi o 

1º presidente do PCJ e atuou por dois mandatos (1993-1995/1995-1997) e que durante sua fala 

comentou: “O maior mérito da instalação do Comitê PCJ foi ter nascido da vontade e decisão das 

bases da sociedade civil organizada, inconformada com a situação existente e respaldada na 

abertura política que propiciou o resgate da participação popular na discussão e encaminhamento de 

soluções para problemas prioritários”. 

Outro ex-presidente homenageado foi o ex-prefeito de Limeira, Pedro Teodoro Kühl, que 

presidiu o CBH-PCJ entre 1997-1999, Pedro Teodoro, comenta que: “o principal desafio quando 

assumi a presidência do Comitê foi dar continuidade ao excelente trabalho iniciado pelo hoje 

deputado federal Mendes Thame. O empenho de todos que trabalharam comigo, principalmente 

Eduardo Paschoalotti (vice-presidente) e o secretário Rui Brasil, permitiu a continuação da 

estruturação do comitê e viabilizou inúmeros projetos que vieram a favorecer as cidades que 

compõem a nossa bacia”. 

O ex-prefeito de Rio Claro, Claudio Antonio di Mauro, que presidiu o CBH-PCJ entre 1999 e 

2001; 2001 e 2003; 2003 e 2005, também foi homenageado por sua passagem pelos Comitês e frisou 

que: “em verdade, fui Presidente do CBH-PCJ e depois conjuguei com o PCJ FEDERAL. Em primeiro 

lugar, tivemos que construir a aproximação entre os Comitês PCJ e o Consórcio PCJ. Prefeitos de 

Valinhos (Vitório Antoniazzi), Piracicaba (Humberto de Campos) e Rio Claro (Cláudio Di Mauro), 

tivemos a enorme colaboração do Comitê para atuar de maneira integrada. Esse clima amistoso e de 

compreensão foi indispensável para todas as realizações do período em que fui presidente”. 

O ex-prefeito de Atibaia, atualmente deputado estadual e ex-presidente do CBH-PCJ (2005-

2007/2007-2009), José Roberto Tricoli, encaminhou uma mensagem enfatizando que: “parabenizo a 

todos por estes 20 anos. E, enfatizo que, com certeza o principal desafio durante minha gestão foi a 

implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. O trabalho de conscientização realizado 

pelos Comitês PCJ em todos os municípios foi decisivo para que a cobrança fosse implantada. 

Inclusive registramos com foto quando o primeiro cheque da cobrança foi entregue aos 

Comitês. Foram seis anos de debates até chegarmos ao modelo ideal. Na verdade, o trabalho foi tão 

bem planejado e justo que a cobrança fez todos os atores envolvidos se empoderarem de uma ação 

efetiva para melhorar ambientalmente as condições naturais dos rios que compõem as Bacias PCJ. 

Com certeza tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história no momento que estava como 

presidente”. 

O ex-prefeito de Piracicaba, Barjas Negri, também foi homenageado, por sua relevante 

atuação nos Comitês PCJ. Em sua fala, Barjas – que esteve à frente dos Comitês por dois mandatos 

(2009 e 2011/2011 e 2013), disse: “Os Comitês PCJ, são, reconhecidamente, o Parlamento das 

Águas: as decisões são tomadas de forma consensual, todos participam e estabelecem suas 

decisões em plenário, sendo, portanto, um sistema que permite a construção de alternativas para a 

melhoria do sistema de gerenciamento de recursos hídricos nas Bacias PCJ como um todo, 

abrangendo o território de 76 municípios. Logo, o presidente precisa acompanhar todas as tomadas 

de decisões e o andamento dos trabalhos, de forma articulada com todos os prefeitos das cidades 

que compõem as Bacias, a fim de atender as demandas e atingir as metas que estão dispostas no 

Plano das Bacias PCJ, documento que norteia as decisões dos Comitês PCJ”. 
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              E, ainda, o atual presidente do CBH-PCJ e PCJ FEDERAL, Gabriel Ferrato dos Santos, o 

prefeito de Piracicaba, anfitrião da noite, agradeceu a todos, comentando que: “esta noite, podemos 

dizer que estamos comemorando os resultados de muito trabalho. Muitos das senhoras e dos 

senhores presentes aqui, atuam na área há mais de 20 anos, pois, foi preciso uma articulação 

anterior à instalação do primeiro comitê para que pudéssemos  ter as tomadas de decisões que 

nortearam os rumos da gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ. E, mais precisamente este 

local em que estamos nos remete a um fato histórico muito significativo, porque eu, juntamente com 

várias pessoas que estão neste evento, estávamos presentes aqui na Praça do Protesto Ecológico 

quando  fizemos ato pela melhoria das condições do rio Piracicaba. E, portanto, este tema nos 

preocupa e nos move há muitos anos, e porque sabemos que esta é uma luta importante para as 

cidades que compõem a grande região, chamada de Bacias PCJ”. 

E, além dos ex-presidentes citados, foram homenageados ainda, aqueles que participaram da 

criação e instalação do Comitê Mineiro, entre eles, o ex-prefeito de Camanducaia, Célio de Faria 

Santos, que encaminhou uma mensagem com a seguinte fala: “vários fatos marcaram a minha 

passagem no CBH-PJ e destaco, entre eles, a convivência com pessoas cuja missão  é buscar 

sempre a reestruturação do Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos nas Bacias PJ e PCJ. É 

impossível falar do CBH-PJ sem interligá-lo ao CHB-PCJ e PCJ FEDERAL, mas o que se destacou 

em nossos trabalhos foi a cobrança pelo uso da água dentro de uma visão mais estratégica e 

futurista. Com ela, tornou-se possível visualizar mais investimentos na região das Bacias PCJ. 

Destaco, ainda, o desenvolvimento do Plano de Bacias, que contemplou o enquadramento dos 

corpos d'águas, que viabilizou uma gestão descentralizada e participativa, tornando este 

procedimento possível junto aos Conselhos de Recursos Hídricos. Finalmente, enfatizo as  

dificuldades financeiras e limitações de recursos, que, apesar disto, trouxeram bons resultados, ainda 

que parciais”. 

           O atual presidente do CBH-PJ, Jefferson Benedito Rennó, esteve em Piracicaba prestigiando o 

evento e em sua fala destacou que: “a porção mineira banhada pelas águas dos Rios Jaguari, 

Camanducaia Mineiro e Camanducaia Paulista, engloba cinco municípios integrantes das Bacias 

PCJ, constituindo o comitê mineiro, do extremo sul de Minas Gerais, o CBH-PJ, o qual tenho a grata 

alegria de presidir. Nossos cinco municípios tinham demandas que felizmente estão sendo sanadas 

face ao trabalho integrado dos Comitês PCJ (o CBH-PCJ, o PCJ FEDERAL e o CBH-PJ). Estávamos 

sedentos por este ânimo que nos levou a acreditar que juntos podíamos crescer. E, era preciso, 

tornar a qualidade de vida nos nossos municípios, Camanducaia, Extrema, Toledo, Itapeva e Sapucaí 

Mirim, cada vez melhor. Os investimentos que precisávamos foram suplantados pelos recursos das 

cobranças PCJ e por muito trabalho e força de vontade dos integrantes dos Comitês PCJ, e da 

equipe da Agência PCJ”. 

Todos os ex-presidentes e outros membros da antiga e da atual diretoria foram lembrados 

com especial carinho pelos presentes, sendo que aqueles que não estiveram presentes foram citados 

por seus colegas durante os discursos que lembraram sempre a luta e a dedicação de todos. 

Vale ressaltar que secretário-executivo, Rui Brasil Assis, comentou que: “considero o período 

de 1992 até o início de 1999, quando tive a oportunidade de participar ativamente do processo de 

organização, instalação e funcionamento do então CBH-PCJ, como um dos mais importantes da 

minha vida profissional. O desafio era estimulante na medida em que quase tudo era novidade, mas a 

responsabilidade pelo pioneirismo sempre pesou muito em toda equipe envolvida”. 

E, por fim, o atual secretário-executivo dos Comitês PCJ, Luiz Roberto Moretti, agradeceu a 

equipe envolvida no trabalho e salientou: “Não somos uma ilha. Precisamos ter consciência e atitudes 

integradas. Estamos felizes por esta noite e muito grato aos nossos colegas que nos ajudam a 

realizar este trabalho tão importante para toda a sociedade que fazemos”. 
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PLANO DIRETOR DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DAS BACIAS 

PCJ COMEÇA A SER PLANEJADO 

 
No dia 28 de novembro, foi realizado o primeiro workshop do projeto para atualização do 

Plano Diretor de Recomposição Florestal das Bacias PCJ. O evento foi realizado no Anfiteatro do 

Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ, 

sendo promovido pela Agência PCJ e a o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais - IPEF. 

Esse foi o primeiro passo do projeto de dez meses para finalização do Termo de Referência 

do Novo Plano Diretor de Recomposição Florestal das Bacias PCJ. 

O professor doutor de Manejo de Bacias Hidrográficas da Esalq, Silvio Frosini de Barros Ferraz, e a 

doutora Engenheira Florestal do IPEF, Maria José Brito Zakia, coordenaram os debates. 

Foram apresentados os fundamentos para atualização do Plano Diretor e em seguida a 

exposição de sugestões e esclarecimento de dúvidas por parte dos participantes. 

O Secretário-executivo dos Comitês PCJ, Luiz Roberto Moretti, também esteve presente e falou sobre 

a importância desses encontros. “Fiquei muito satisfeito com a metodologia que está sendo adotada. 

Espero que possamos chegar a um produto que possa trazer benefícios para a sociedade. Todo o 

trabalho desenvolvido no âmbito dos Comitês pretende garantir melhorias a qualidade de vida da 

população”, finalizou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretoria dos Comitês PCJ recebeu homenagens dos diretores da Agência PCJ 

durante evento de comemoração dos Comitês PCJ 
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Seminário abordou Plano de Recomposição Florestal das Bacias PCJ 
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DEZEMBRO 
 

EIA-RIMA DA BARRAGEM DE SANTA MARIA É APRESENTADO 

AOS COMITÊS 
 
A apresentação aos Comitês PCJ do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) 

para a construção da Barragem de Santa Maria da Serra aconteceu no dia 10 de dezembro, na sala 

de reuniões da Agência das Bacias PCJ, em Piracicaba.  

O diretor do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo (órgão executor da obra), 

Casemiro Tércio Carvalho, por meio de slides, detalhou aspectos do empreendimento, tais como fase 

de implantação, instalação do canteiro de obras, relação de impactos ambientais e também falou das 

responsabilidades do Departamento Hidroviário. “O transporte por hidrovia custa menos que o 

rodoviário e o ferroviário para distâncias acima de 400 quilômetros. Consequentemente, reduzirá a 

quantidade de caminhões carregados em circulação pelas rodovias do Estado”, explicou o executivo. 

Membros da Geo Brasilis, empresa responsável pela elaboração do projeto, também 

estiveram presentes. Assim como integrantes dos Comitês PCJ, Agência PCJ, e os promotores do 

Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Barragem de Santa Maria da Serra também será discutida no âmbito dos Comitês PCJ 
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RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

PELOS COMITÊS PCJ: 

 

 

 

 
Os Comitês PCJ vêm trabalhando na gestão dos recursos hídricos nas Bacias 

Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, aperfeiçoando a cada ano o conjunto 

de procedimentos que fornece as diretrizes gerais, subsidiando assim as tomadas de 

decisões e gerenciando os conflitos dentro de sua unidade hidrográfica. As principais ações 

e colaborações dos Comitês PCJ no ano de 2013, foram: 

 

 Realizar a renovação de membros dos plenários e das câmaras técnicas; 

 Promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos das Bacias 

PCJ;  

 Articular a atuação e oferecer todo suporte administrativo, financeiro e técnico, às 

suas câmaras técnicas;  

 Promover reuniões Intercâmaras; 

 Arbitrar, em primeira instância, os conflitos relacionados aos recursos hídricos;  

 Articular, acompanhar e implementar o Plano das Bacias PCJ 2010-2020;  

 Fomentar discussões sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos no meio rural – 

Cobranças PCJ; 

 Aperfeiçoar os métodos e critérios de distribuição dos recursos do FEHIDRO e das 

Cobranças PCJ; 

 Promover discussões e formular propostas para a renovação da outorga do Sistema 

Cantareira; 

 Elaborar os Relatório de Situação dos Recursos Hídricos;  

 Apoiar os municípios na gestão dos recursos hídricos;  

 Participar do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos com 

significativo impacto nos recursos hídricos das Bacias PCJ; 

 Participar em reuniões dos Conselhos Nacional, Estadual Paulista, Estadual Mineiro 

de Recursos Hídricos; 

 Realizar eventos para divulgação e debates de temas relacionados aos recursos 

hídricos; 

 Promover e comemorar os 20 anos de implantação do CBH-PCJ, os 10 anos de 

implantação do PCJ FEDERAL e os 05 anos do CBH-PJ através do Prêmio Yara de 

Comunicação. 

 

Reuniões dos Comitês PCJ 

 

São realizadas, em média, três reuniões anuais da instância máxima, nas Bacias 

PCJ, sendo estas definidas como plenárias dos Comitês PCJ. As plenárias apresentam-se 

como um dos princípios orientadores à implantação de um processo decisório participativo a 
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fim de assegurar benefícios para toda a coletividade. 

Nas reuniões plenárias são deliberadas todas as ações, regras e compromissos que 

as Câmaras Técnicas, tomadores, prefeituras, serviços de saneamento, empresas, ONGs e 

diversos membros da sociedade deverão cumprir frente à preservação e conservação dos 

recursos hídricos da nossa região, bem como, seus acertos institucionais. 

No ano de 2013, os Comitês PCJ realizaram duas reuniões plenárias. A primeira 

reunião ocorreu em 27 de março de 2013, no município de Piracicaba/SP.  Ocasião que foi 

realizada a posse dos novos membros dos Comitês PCJ para os mandatos de 2013-2015 

(CBH-PCJ e PCJ FEDERAL) e de 2013-2017 (CBH-PJ); foram realizadas eleições e posse 

das Diretorias dos Comitês PCJ, de representantes em Conselhos Estaduais de Minas 

Gerais e São Paulo, na Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas - REBOB e em 

Fóruns: Nacional, Paulista e Mineiro; foi aprovado o Relatório Anual da Situação dos 

Recursos Hídricos nas Bacias PCJ 2012 – ano base 2011; foi aprovada adequações no 

estatuto do CBH-PCJ quanto à participação do segmento “Universidades, Institutos de 

Ensino Superior e Entidades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico”, vinculados à 

Administração Pública, nas Câmaras Técnicas; e foi aprovado o Prêmio Yara de 

Comunicação. 

Em 07 de novembro de 2013, no município de Campinas, ocorreu a 12ª Reunião 

Ordinária dos Comitês PCJ, qual tema principal foi à discussão de propostas dos Comitês 

PCJ, para a renovação da outorga do Sistema Cantareira que será realizada no ano de 

2014. Na ocasião discutiu-se, também, a Eleição do representante suplente no Conselho 

Estadual de Saneamento (CONESAN) – Biênio 2013/2015; a Aprovação do Plano de 

Trabalho e Previsão Orçamentária da Fundação Agência das Bacias PCJ, para o exercício 

2014; a Indicação do Diretor-presidente e diretores da Fundação Agência das bacias PCJ; 

Aprovação do cronograma e dos critérios para a distribuição dos recursos financeiros do 

FEHIDRO e das Cobranças PCJ, relativos ao exercício 2014, o Abatimento do “Valor DBO” 

2014 previstos na cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, nas bacias 

hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, além de assuntos trabalhos durante 

todo o segundo semestre de 2013. 

 

Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ 

 
As Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ são criadas através de Deliberações 

específicas dos plenários dos Comitês PCJ, para um determinado fim e são regidas por 

normas gerais instituídas pelos plenários e por seus respectivos regimentos internos. 

Atualmente os Comitês PCJ contam com 12 Câmaras Técnicas. 

A Deliberação que cria uma determinada Câmara Técnica, fixa suas atribuições 

específicas, sua composição e, se necessário, o seu tempo de duração. As Câmaras 

Técnicas são equipes colegiadas, de caráter consultivo, podendo ser permanentes ou 

transitórias, compostas por membros representantes de órgãos ou entidades com ou sem 

participação nos plenários dos Comitês PCJ, formalmente indicados. 

As Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ, contam ainda, no âmbito de seus trabalhos, 

da constituição de grupos de trabalho ou grupos de acompanhamento que discute, analisa, 

acompanha e consolida diversos projetos e atividades. 

 

Câmara Técnica de Planejamento 
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No âmbito dos Comitês PCJ foi constituída a Câmara Técnica de Planejamento (CT-

PL) que deve acompanhar a realização e o desenvolvimento de estudos e atividades, por 

solicitação dos Plenários e manifestar-se sobre questões de caráter institucional, atuando 

como instância preliminar dos Comitês PCJ. São atribuições ainda da CT-PL, a integração e 

articulação das ações das demais Câmaras Técnicas, bem como a de consolidar propostas 

a serem submetidas aos Plenários dos Comitês PCJ, oriundas dessas Câmaras Técnicas. 

No ano de 2013, a CT-PL realizou 05 reuniões ordinárias e 01 reunião extraordinária,  

nos municípios das Bacias PCJ, sendo que em sua totalidade os assuntos de destaques 

foram discutir propostas para a renovação da outorga do Sistema Cantareira; a análise de 

empreendimentos para financiamentos com recursos do FEHIDRO e Cobranças PCJ; 

adequações do CBH-PCJ quanto à participação do segmento Universidades, Institutos de 

Ensino Superior e Entidades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, vinculados à 

Administração Pública, nas Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ; apreciação das diretrizes 

do projeto de Estudos para proteção e recuperação da Bacia Hidrográfica do Córrego Bom 

Jardim; análise e encaminhamento dos projetos básicos das barragens nos rios 

Camanducaia e Jaguari; Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ – 

2013 (ano base 2012); indicação das entidades que irão compor o Conselho Deliberativo e o 

Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ;  Definição dos Critérios de 

Distribuição de Recursos FEHIDRO/Cobranças PCJ 2014; Consolidação dos Planos de 

Trabalhos das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ;  além de outras demandas que 

necessitaram de apreciação rigorosa dos seus membros.  

Ainda em 2013, foi realizada a 5ª Reunião Extraordinária Conjunta da CT-PL e CT-

PB, que analisou o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ – 2012 

(ano base 2011), desenvolvido no âmbito dos grupos de trabalho da CT-PB e seguindo as 

orientações da CRHI. 

 

Data Reunião Município 

01 de março 50ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

01 de março 
5ª Reunião Extraordinária 

Conjunta CT-PL e CT-PB 
Piracicaba/SP 

17 de maio 51ª Reunião Ordinária Limeira/SP 

05 de julho 55ª Reunião Ordinária Americana/SP 

06 de setembro 53ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

25 de outubro 54ª Reunião Ordinária Capivari/SP 

09 de dezembro 42º Reunião Extraordinária Vargem/SP 

 

 

Grupo de Trabalho Empreendimentos 

 

No âmbito da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), é constituído o Grupo de 

Trabalho denominado de GT- Empreendimentos, que se reuni mensalmente para coordenar 

e consolidar a análise dos empreendimentos que forem encaminhados aos Comitês PCJ, 

nos termos da Resolução SMA nº 54, de 30/07/2008, da Deliberação CRH nº 87, de 

28/10/2008 do Estado de São Paulo e da Deliberação Normativa CERH nº 031/09, do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais.   
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O GT-Empreendimentos é formado pelos Coordenadores e Coordenadores Adjuntos 

das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ, pelo Secretário-executivo e Secretário-executivo 

Adjunto dos Comitês PCJ, por convidados: Secretarias das Câmeras Técnicas e Técnicos 

da CETESB e IGAM/MG quando se faz necessário.  

  Os empreendimentos analisados foram: Prolongamento da Rodovia José Roberto 

Magalhães Teixeira (SP 083 / Anel Viário de Campinas) Concessionária Rota das Bandeiras 

S/A (Processo CETESB 184/2010); Hidrovia Tietê-Paraná - Aproveitamento Múltiplo da 

Barragem de Santa Maria da Serra (Processo IMPACTO 185/2012); 

 

Câmara Técnica de Águas Subterrâneas 
 

A Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CT-AS) foi instituída para promover a 

coleta, sistematização, armazenamento e divulgação de informações sobre estudos, 

pesquisas, desenvolvimento tecnológico e trabalhos nas áreas de recursos hídricos 

subterrâneos, de interesse da região dos Comitês PCJ e a implantação de forma integrada e 

consensual entre seus membros, de ações emergenciais que visem garantir condições 

mínimas para a utilização racional das águas subterrâneas, em sua área de atuação. 

A CT-AS propõe procedimentos específicos referentes à outorga, à integração de 

ações referentes a cadastro e fiscalização entre órgãos estaduais, federais, municipais e 

iniciativa privada e também propõe aos Comitês PCJ ações a serem incluídas no Plano das 

Bacias PCJ referente às águas subterrâneas. 

Neste ano, a CT-AS realizou 05 reuniões, sendo:  

 

Data Reunião Município 

18 de abril 30ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

07 de junho 31ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

22 de agosto 32ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

26 de setembro 4ª Reunião Extraordinária Campinas/SP 

03 de outubro 33ª Reunião Ordinária Jaguariúna/SP 

 

 Dentre os temas discutidos está a apresentação do projeto “Identificação de áreas 

potenciais de restrição e controle de captação e uso das águas subterrâneas na porção Sul 

da UGRHI 05”, além da apresentação dos resultados do projeto: “Desenvolvimento e 

Implantação de um Sistema de Informações Geográficas para Subsidiar a Gestão da Água 

Subterrânea e o Estabelecimento de Áreas de Controle e Restrição de seu Uso nas Bacias 

do Piracicaba, Capivari e Jundiaí”, oferecido treinamento aos potenciais usuários deste 

sistema.  

Destacamos ainda, a participação do Coordenador da CT-AS, no III Congresso 

Internacional de Meio Ambiente Subterrâneo, promovido pela Associação Brasileira de 

Águas Subterrâneas que foi realizado de 01 a 03 de outubro de 2013, em São Paulo, que 

debateu sobre água e meio ambiente subterrâneo, alertando a sociedade sobre a 

importância da preservação do meio sob nossos pés e discutir as implicações de seu uso 

sem planejamento para futuras gerações, que reuniu especialistas do Brasil, Inglaterra, 

Canadá e de diversos outros países.  

 

Câmara Técnica de Educação Ambiental 
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A Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA) foi constituída para a 

proposição, divulgação, assistência na consolidação e implementação de uma Política de 

Educação Ambiental dos Comitês PCJ, bem como para a divulgação das ações decorrentes 

de sua aplicação nos diversos segmentos da sociedade.  

A CT-EA, também, subsidia os Comitês PCJ para a tomada de decisões e na 

elaboração do Plano de Bacias e do Relatório de Situação dos Comitês PCJ. 

No ano de 2013 a Câmara Técnica de Educação Ambiental realizou 06 reuniões, 

sendo:  

Data Reunião Município 

19 de fevereiro 57ª Reunião Ordinária Santa Bárbara d’Oeste/SP 

16 de abril 58ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

03 de junho 59ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

20 de agosto 60ª Reunião Ordinária Salto/SP 

22 de outubro 61ª Reunião Ordinária Bragança Paulista/SP 

03 de dezembro 62ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

 

Os principais temas discutidos no âmbito da CT-EA foram: proposta para o Programa 

Gestão Municipal; análise do programa de educação ambiental do Aterro Industrial para 

Resíduos Não Perigosos, Classe IIA e IIB, no município de Americana; proposta para a 

elaboração de programas educomunicativos no âmbito da TV-PCJ; proposta de construção 

participativa de material educativo sobre o Plano das Bacias PCJ; encontro dos membros da 

CT-EA para troca de experiências em educação ambiental. 

A CT-EA participou das discussões e organização do XI Diálogo Interbacias de 

Educação Ambiental em Recursos Hídricos; a organização de oficinas ambientais; e 

acompanhamento de empreendimentos de educação ambiental.  

 A CT-EA realizou ainda, o Encontro com Dirigentes de Ensino de SP e 

Superintendente de Ensino de MG, no dia 05 de abril em Campinas/SP, que teve por 

objetivo o esclarecimento aos dirigentes de ensino sobre os trabalhos desenvolvidos pelos 

Comitês PCJ, pela Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA), o Plano de Bacias e 

qual a importância da participação dos interlocutores de educação ambiental, visando a 

participação na CT-EA. 

Nos dias 26 a 29 de agosto ocorreu, em Ouro Preto/MG, o III Encontro Formativo 

Nacional de Educação Ambiental e Gestão das Águas, onde foram feitas várias dinâmicas, 

atividades, mesas de diálogo, palestras e compartilhamento de experiências sobre a 

educação ambiental em recursos hídricos, cuja Coordenadora da CT-EA, foi uma das 

coordenadoras do eixo temático. 

 

Câmara Técnica de Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias 

 

A Câmara Técnica de Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias (CT-ID) 

coleta, sistematiza, armazena e dissemina informações sobre estudos, pesquisas, 

desenvolvimento tecnológico e trabalho na área de recursos hídricos. 

Também é de sua competência promover a integração das ações de cunho científico 

e tecnológico, desenvolvidas no âmbito das diversas entidades de maneira a evitar 

superposição e atividades paralelas, bem como implantar mecanismos de consulta e 
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acompanhamento de atividades realizadas pela comunidade científica e pelo poder público, 

assessorando os Comitês PCJ nas questões relativas à tecnologia, aperfeiçoamento de 

recursos humanos, divulgação e comunicação social. 

Em 2013, a CT-ID realizou 08 reuniões, sendo:  

 

Data Reunião Município 

28 de fevereiro 49º Reunião Ordinária Campinas/SP 

03 de abril 50ª Reunião Ordinária Santa Bárbara d’Oeste/SP 

03 de junho 51ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

06 de agosto 52ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

03 de setembro 53ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

01 de outubro 54ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

26 de novembro 55ª Reunião Ordinária Nova Odessa/SP 

03 de dezembro 56ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

 

Em tais reuniões foram discutidos, como temas principais a colaboração da CT-ID 

para o Plano de Aplicação Plurianual – PAP, com o objetivo importante era integrar a 

produção da academia entre o plenário dos comitês PCJ e a sociedade; integração com as 

atividades da Câmara Técnica de Plano de Bacias (CTPB), visando o cumprimento das 

metas do plano de bacias 2012-2020; apresentação sobre o convênio SABESP-FAPESP; 

análise dos estudos realizados na UNICAMP: “Possíveis alternativas para o tratamento de 

esgotos de comunidades rurais ou isoladas existentes nas bacias dos rios PCJ”; discussão 

sobre a proposta de organização de um seminário sobre “Ecologia de operação e manejo de 

recursos hídricos com foco na qualidade da água”. 

O Coordenador CT-ID, foi indicado pela Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 

012/04, de 30/07/2004, para participar do Conselho de Gestão da Reserva da Biosfera do 

Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (RBCV), como representante suplente dos Comitês 

PCJ. Assim no dia em 03 de outubro de 2013, o Conselho de Gestão da RBCV, se reunião e 

deu posse aos membros do mandato 2013-2015, que contou com a presença do 

Coordenador da CT-ID. 

A CT-ID em parceria com a SANASA - Campinas, realizou no dia 12 de setembro de 

2013 em Campinas – SP, curso para seus membros com o tema “Os impactos da nova ISO 

9001 nos Sistemas de Gestão da Qualidade”. 

 

Câmara Técnica de Uso e Conservação da Água na Indústria 

 
A Câmara Técnica de Uso e Conservação da Água na Indústria (CT-Indústria), foi 

criada para propor uma Política para Uso e Conservação da Água na Indústria aos Comitês 

PCJ e auxiliar na consolidação, avaliação e acompanhamento da implementação da Política 

para o Uso e Conservação da Água na Indústria no âmbito da área de atuação dos Comitês 

PCJ. 

A CT-Indústria auxilia na divulgação da Política para o Uso e Conservação da Água 

na Indústria dos Comitês PCJ e nas ações decorrentes de sua aplicação, nos diversos 

segmentos da sociedade, além de estudar e promover discussões sobre o uso sustentável 

dos recursos hídricos na indústria. Propõe diretrizes e ações conjuntas para promover a 

integração e otimização dos procedimentos entre as instituições do setor industrial visando à 
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preservação e conservação dos recursos hídricos, bem como à integração com as outras 

Câmaras Técnicas, a fim de subsidiar os Comitês PCJ na tomada de decisões e na 

elaboração dos Planos de Bacias e dos Relatórios de Situação dos Comitês PCJ. 

No ano de 2013, a CT- Indústria realizou 05 reuniões, como demonstra abaixo: 

 

Data Reunião Município 

14 de fevereiro  37ª Reunião Ordinária  Campinas/SP 

11 de abril  38ª Reunião Ordinária  Campinas/SP 

06 de junho 39ª Reunião Ordinária  Piracicaba/SP 

21 de agosto 40ª Reunião Ordinária  Americana/SP 

23 de outubro 41ª Reunião Ordinária  Limeira/SP 

 

As reuniões da CT- Indústria, no ano de 2013, tiveram o principal foco na 

apresentação da atualização dos valores dos PUBs da cobrança pelo uso da água, a análise 

do parecer técnico sobre o Estudo de Viabilidade de Implantação de Empreendimentos nas 

Bacias PCJ– EVI, que demandam recursos hídricos; e a integração dos novos membros dos 

trabalhos realizados pela CT- Indústria e Comitês PCJ.  

 

 

Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico 

 

A Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico (CT-MH) tem como fundamentos a 

coleta e análise de dados de quantidade e qualidade das águas, depósitos hidrométricos 

existentes ou que venham a se instalar nas Bacias PCJ, acompanhando estudos, obras e 

ações relacionadas com a ampliação, modernização e integração da rede de monitoramento 

hidrológico na área de atuação dos Comitês PCJ. 

Uma de suas atribuições é a discussão e proposição de ações aos seus membros 

visando à definição de regras operativas, adequações técnicas, execução de obras e 

implementação de medidas preventivas e corretivas para a operação e manutenção de 

reservatórios, captações de água e efluentes líquidos e o fornecimento de subsídios com 

dados de quantidade, qualidade de água e operação de obras hidráulicas, para decisões a 

serem tomadas pelos Comitês PCJ. 

Nesse ano, foram realizadas 12 reuniões pela CT-MH, como segue abaixo:  

 

Data Reunião Município 

31 de janeiro 117ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

28 de fevereiro 118ª Reunião Ordinária Piracaia/SP 

26 de março 119ª Reunião Ordinária Jaguariúna/SP 

30 de abril 120ª Reunião Ordinária Rio Claro/SP 

29 de maio 121ª Reunião Ordinária Atibaia/SP 

28 de junho 122ª Reunião Ordinária Campinas /SP 

31 de julho 123ª Reunião Ordinária Paulínia/SP 

30 de agosto 124ª Reunião Ordinária Americana/SP 

30 de setembro 125ª Reunião Ordinária Americana/SP 

31 de outubro 126ª Reunião Ordinária Paulínia/SP 

29 de novembro 127ª Reunião Ordinária Jundiaí/SP 
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27 de dezembro 128ª Reunião Ordinária Vargem/SP 

 

Vale ressaltar que anteriormente às reuniões ocorreram os encontros do GT-

Cantareira que serviram principalmente para o aprimoramento dos trabalhos já 

desenvolvidos e, essencialmente, para a apresentação da Situação dos Mananciais; do 

volume operacional do Sistema Equivalente e da definição das vazões limites de 

transferências do Sistema Cantareira para a região Metropolitana de São Paulo e para as 

Bacias PCJ. 

As discussões da CT-MH são pautadas na discussão da Situação dos mananciais, 

do Sistema Cantareira, informações dos usuários e das condições hidrometeorológicas, com 

a verificação das ocorrências durante mensais; apresentação, apreciação e deliberação das 

vazões a serem descarregadas para as Bacias PCJ, mensais, com base na proposta do GT 

– Cantareira; análise do comunicado da ANA/DAEE, das condições climáticas, perspectivas 

e tendências, com proposta de descargas dos reservatórios do Sistema Cantareira para as 

bacias PCJ. 

A CT-MH, ainda teve um importante papel na análise dos projetos básicos das 

barragens nos rios Camanducaia e Jaguari. 

 

 

Câmara Técnica de Outorgas e Licenças 

 
A Câmara Técnica de Outorgas e Licenças (CT-OL) foi instituída para analisar e 

manifestar-se sobre propostas ou questões específicas, nos seguintes assuntos: 

reenquadramento de corpos d'água; regulamentação de áreas de proteção ambiental – 

APAs; questões de uso do solo e planejamento regional; aproveitamento múltiplo dos 

recursos hídricos; e conflitos de uso de recursos hídricos. A CT-OL deve efetuar 

diagnósticos, análises e proposição de critérios e procedimentos no que se refere à outorgas 

e licenças, com o objetivo de racionalizar os procedimentos para a emissão, pelos órgãos 

competentes, de outorga para o uso da água e licenciamento ambiental, integrar os 

procedimentos dos órgãos competentes na emissão de outorgas e licenças visando à 

agilização de processos e benefícios aos usuários de recursos hídricos e definir critérios 

técnicos para constar do Plano das Bacias PCJ.  

Na CT-OL, seguiram 06 reuniões ao longo do ano de 2013:  

 

Data Reunião Município 

19 de fevereiro 40º Reunião Ordinária Jaguariúna/SP 

26 de março  41ª Reunião Ordinária  Piracicaba/SP 

07 de junho  42ª Reunião Ordinária  Piracicaba/SP 

02 de agosto 43ª Reunião Ordinária  Jaguariúna/SP 

13 de setembro 44ª Reunião Ordinária  Indaiatuba/SP 

08 de novembro 45ª Reunião Ordinária  Paulínia/SP 

 

Foram discutidas, entre outras questões, propostas relacionadas ao “Termo de 

Referência para Elaboração do Estudo de Viabilidade de Implantação – EVI” - Anexo I, da 

Portaria DAEE 717/96; Balanço Hídrico superficial – Outorga de Uso da Água. 
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Em face da elaboração do "Estudo de Viabilidade de Implantação de 

Empreendimentos nas Bacias PCJ– EVI”, Anexo I, da Portaria DAEE 717/96, a CT-OL 

organizou reunião com as Câmaras Técnicas: Saneamento, Indústria, Rural e Plano de 

Bacias, buscando construir uma proposta conjunta  de EVI, para os Comitês PCJ, no dia 27 

de setembro, em Jundiaí-SP. 

 

Câmara Técnica de Plano de Bacias 
 

A Câmara Técnica do Plano de Bacias (CT-PB) foi criada para acompanhar a 

implementação dos programas e ações de investimentos preconizadas pelo Plano de 

Bacias; fomentar a implementação desses voltados ao controle do uso e da ocupação do 

solo; propor critérios de priorização de investimentos de forma a cumprir as metas do Plano 

de Bacias; fomentar a implementação de programas de comunicação e sensibilização da 

importância do Plano de Bacias e o estabelecer instrumentos de integração dos municípios 

visando ao cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Bacias. 

A CT-PB ainda é responsável por avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano; analisar e propor a readequação de prioridades e revisão periódica do Plano de 

Bacias; incentivar a criação de modelo unificado de informações para acompanhamento dos 

Planos de Bacias; acompanhar e avaliar a elaboração de Relatórios de Situação dos 

Recursos Hídricos das Bacias PCJ; estudar, discutir e promover discussões, avaliar e propor 

diretrizes, critérios e valores para a revisão e aplicação da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos; propor diretrizes e fomentar ações conjuntas para a integração e otimização de 

procedimentos entre as instituições vinculadas à gestão dos recursos hídricos e à cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos. 

Na CT-PB, seguiram 08 reuniões ao longo do ano de 2013:  

 

Data Reunião Município 

06 de fevereiro 47° Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

01 de março 
5ª Reunião Extraordinária 

Conjunta CT-PL e CT-PB 
Piracicaba/SP 

09 de maio 48° Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

05 de junho 49º Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

26 de junho 50ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

28 de agosto 51ª Reunião Ordinária Indaiatuba/SP 

30 de outubro 52ª Reunião Ordinária Americana/SP 

04 de dezembro 53ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

 

Houve, nesse período, ocorreram discussões sobre Relatório de Situação dos 

Recursos Hídricos das Bacias PCJ – 2012 (ano base 2011); discussões para implantação 

da Gestão Municipal nas Bacias PCJ; Enquadramento dos corpos d'água: fundamentos; 

análises e acompanhamento das metas e relatórios desenvolvidos pela Empresa 

COBRAPE; atualização e acompanhamento das metas do Plano de Bacias; atualização do 

Sistema de Suporte a Decisão das Bacias PCJ; análise do Plano Diretor Florestal; 

acompanhamento das ações do Plano de Aplicação Plurianual – PAP; análise ao Estudo de 

Viabilidade de Implantação de Empreendimentos nas Bacias PCJ– EVI. 

Ainda dos Grupos de Trabalho, constituídos no âmbito da CT-PB, denominados GT- 
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Acompanhamento; GT- Articulação Institucional e GT- Cobrança, realizaram 12 reuniões no 

ano de 2013. 

No âmbito dos trabalhos de cada GT especificado, foram discutidos: definições de 

estratégia e elaboração de projeto para estabelecimento de Políticas Municipais de 

Recursos Hídricos; diálogo entre as instituições, promovendo a adoção de modelos de 

simulações para determinação do balanço hídrico (GT- Articulação); discussões para 

implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no meio rural e cumprimento de 

suas atribuições relacionadas com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos nos rios de 

domínio da União, paulista e mineiro (GT- Cobrança); implementação do Plano de Bacias, 

objetivando o acompanhamento dos programas e ações do Plano de Bacias, a avaliação 

dos cumprimentos das metas, propostas de readequação de prioridades e de revisão do 

Plano de Bacias, acompanhamento do Programa para Efetivação do Enquadramento, e o 

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos (GT - Acompanhamento).  

Durante o XV ENCOB, realizado entre os dias 14 e 18 de outubro de 2013, a 

Coordenação da CT-PB, apresentou trabalho técnico, durante as discussões da mesa: 

experiências exitosas na gestão de recursos hídricos, com o tema “O Plano de Bacias e a 

cobrança pelo uso da água nos Comitês PCJ”, elaborado no âmbito da CT-PB. 

 

Câmara Técnica de Conservação e Proteção de Recursos Naturais 

 

A Câmara Técnica de Conservação e Proteção de Recursos Naturais (CT-RN) tem 

como atribuições as análises e manifestações sobre propostas ou questões específicas que 

interfiram nos seguintes assuntos: conservação e proteção do solo, desenvolvimento 

florestal, incluindo matas ciliares, conservação e proteção dos recursos hídricos quanto aos 

efeitos nocivos da erosão do solo rural e poluição agrícola e proteção de mananciais de 

abastecimento público. 

As 07 reuniões realizadas pela CT-RN, foram:  

 

Data Reunião Município 

20 de fevereiro 49ª Reunião Ordinária Jundiaí/SP 

17 de abril 50ª Reunião Ordinária Santa Bárbara d’Oeste/SP 

03 de junho 51ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

07 de agosto 52ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

04 de setembro 3ª Reunião Extraordinária Campinas/SP 

09 de outubro 53ª Reunião Ordinária Nova Odessa/SP 

11 de dezembro 54ª Reunião Ordinária Salto/SP 

 

Na ocasião das reuniões, foram discutidas entres outros assuntos, a análise do 

Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hídricos para Macrometrópole Paulista; 

projeto Banco de Dados sobre espécies nativas do IPE, cujo objetivo é fornecer informações 

para auxiliar na restauração florestal, na recomposição de RL e para arborização urbana; 

análise e encaminhamento do Projeto de Reflorestamento da Prefeitura de São Pedro e do 

Projeto “Planejamento Econômico/Ambiental + melhor pagamento = sucesso do PSA”, 

acompanhamento do projeto APRN BOM JARDIM; acompanhamento dos resultados do 

projeto da REPLAN: Projeto de Revitalização das Bacias dos rios Camanducaia e Jaguari – 

Convênio Consórcio PCJ e Petrobras/REPLAN referente ao atendimento à deliberação 
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conjunta dos comitês pcj nº 058/2006; discussão e encaminhamentos sobre Projetos de 

Demanda Induzida da CTRN  em relação ao PAP - Plano Plurianual da Agencia PCJ. 

 

Durante o XV ENCOB, realizado entre os dias 14 e 18 de outubro de 2013, a 

Coordenação da CT-RN, apresentou trabalho técnico, durante o Espaço de Dialogo com a 

apresentação, em painel, de Experiências e Projetos Exitosos no Brasil, , com o tema “A 

irrigação, o maior usuário de água em grande parte das Bacias Hidrográficas, ainda é pouco 

conhecida e diagnosticada em todo Estado de São Paulo”.  

 

Câmara Técnica de Uso e Conservação da Água no Meio Rural 
 

A Câmara Técnica de Uso e Conservação da Água no Meio Rural (CT-Rural) foi 

criada para propor uma política para Uso e Conservação da Água no Meio Rural para os 

Comitês PCJ, auxiliar na consolidação, avaliação, acompanhamento e divulgação da 

implementação dessa Política. 

A CT-Rural deve também, estudar e promover discussões sobre o uso sustentável 

dos recursos hídricos no meio rural; propor diretrizes e ações conjuntas e promover a 

integração e a otimização de procedimentos, entre as instituições que atuam no meio rural, 

visando à preservação, conservação e uso sustentável dos recursos hídricos; interagir com 

as outras Câmaras Técnicas, a fim de subsidiar os Comitês PCJ para a tomada de decisões 

nas Bacias PCJ. 

No ano de 2013 a CT-Rural realizou 10 reuniões, sendo:  

 

Data Reunião Município 

08 de fevereiro 73ª Reunião Ordinária Rio Claro/SP 

08 de março 74ª Reunião Ordinária Limeira/SP 

12 de abril 75ª Reunião Ordinária Americana/SP 

04 de junho 76ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

12 de julho 77ª Reunião Ordinária Rio Claro/SP 

09 de agosto 78ª Reunião Ordinária Jaguariúna/SP 

13 de setembro 79ª Reunião Ordinária Itatiba/SP 

11 de outubro 80ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

08 de novembro 81ª Reunião Ordinária Mogi Mirim/SP 

12 de dezembro 82ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

 

Foram abordados, entre outros temas, a apresentação dos conceitos relacionados 

aos recursos hídricos (principalmente voltados ao reenquadramento dos corpos d’água e 

cobrança pelo uso da água), aprimoramento de propostas relacionadas ao Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA); análise do parecer técnico sobre o Estudo de Viabilidade de 

Implantação de Empreendimentos nas Bacias PCJ– EVI, que demandam recursos hídricos; 

participação das discussões do Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São 

Paulo – SICAR/SP”; acompanhamento de atividades relacionadas a reservação de água, 

outorgas e licenças;  do ATO DECLARATÓRIO (guia) para cadastro de usos de recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos para usuários rurais; Soluções Inovadoras de 

Tratamento e Reuso de Esgotos em Comunidades Isoladas - Aspectos Técnicos e 

Institucionais; discussões sobre projeto Planejamento Economico e Ambiental na 
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Propriedade Rural para fins PSA. 

 

Câmara Técnica de Saneamento 

 

A Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA) tem como objetivo apoiar os Comitês 

PCJ nas ações pertinentes às Políticas Estaduais e Federal de Saneamento, em especial 

discutir e propor Planos Regionais de Saneamento Ambiental, para integrar o Plano de 

Saneamento e suas atualizações; promover estudos, divulgação e debates a respeito de 

programas prioritários de ações, serviços e obras a serem realizadas no interesse da 

coletividade. 

Pela CT-SA, foram realizadas 06 reuniões, sendo:  

 

Data Reunião Município 

26 de fevereiro 55ª Reunião Ordinária Limeira/SP 

25 de abril 56ª Reunião Ordinária Salto/SP 

06 de junho 57ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

08 de agosto 58ª Reunião Ordinária Itatiba/SP 

03 de outubro 59ª Reunião Ordinária Limeira/SP 

05 de dezembro 60ª Reunião Ordinária Atibaia/SP 

  

A atuação da CT-SA destaca-se com realização de 37 análises de pré-qualificação 

dos empreendimentos de demanda espontânea – recursos 2014, além da discussão de 

temas como: apresentação de estudo de viabilidade para instalação e operação de centrais 

de lodos nas Bacias PCJ; apresentação sobre Planos de Saneamento Municipais e seu 

relacionamento como articulação institucional para o Plano de Bacias; análise do parecer 

técnico sobre o Estudo de Viabilidade de Implantação de Empreendimentos nas Bacias 

PCJ– EVI; análises de equipamentos na área de saneamento. 

 

Câmara Técnica de Saúde Ambiental 

 

A Câmara Técnica de Saúde Ambiental (CT-SAM) foi instituída para colaborar e 

fomentar a implementação de ações de melhoria e recuperação dos corpos d'água e da 

água tratada, visando à melhoria da saúde ambiental e humana; implementar programas e 

projetos, na área dos Comitês PCJ, em parceria com instituições de ensino e pesquisa, para 

desenvolvimento de novas metodologias e processos aplicados aos estudos dos mananciais 

e de tratamento de água; identificar riscos referentes a fatores condicionantes de doenças 

de veiculação hídrica, entre outros temas relacionados; auxiliar a implementação de novas 

legislações e revisões das atuais e na implementação de laboratórios e centros de 

referências para controle e vigilância da qualidade da água; desenvolver ações de 

monitoramento microbiológico nos corpos hídricos na área de atuação dos Comitês PCJ e 

servir como fórum de discussões das questões globais, subsidiando os Comitês PCJ na 

tomada de decisões. 

 

Em 2013, a CT-SAM promoveu 05 reuniões, sendo:  
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Data Reunião Município 

19 de março  46ª Reunião Ordinária  Limeira/SP 

04 de junho  47ª Reunião Ordinária  Piracicaba/SP 

20 de agosto 48ª Reunião Ordinária  Santa Gertrudes/SP 

01 de outubro 49ª Reunião Ordinária  Rio Claro/SP 

03 de dezembro 50ª Reunião Ordinária  Piracicaba/SP 

 

  As reuniões tiveram objetivos de discutir propostas para os Programas de Duração 

Continuada – PDCs além de exigências mínimas na avaliação de toxicidade de efluentes 

para pequenas e médias empresas, realizar capacitações técnicas sobre assuntos de Saúde 

Ambiental, como o curso de vigilância em saúde ambiental; análise do Relatório de 

Avaliação de Toxicidade do Efluente da Refinaria de Paulínia – REPLAN; demandas de 

curso de vigilância em saúde ambiental; e a organização, no dia 24 de maio de 2013, do 2º 

Seminário de Saúde Ambiental – “Água para Reuso e Plano de Segurança da Água”, qual 

contou com a participação de aproximadamente 180 pessoas. 

 

Fundação Agência das Bacias PCJ 
 

No ano de 2013 foram realizadas diversas reuniões, seminários, capacitações e 

palestras, de modo que os participantes pudessem trocar experiências e conhecimentos nos 

mais variados segmentos, sempre através da linha temática: gestão dos recursos hídricos. 

 

A 3º Edição da Oficina Preparatória Fehidro/Cobranças PCJ foi realizada em 20 de 

fevereiro, em Campinas no IAC, visando a captação de recursos FEHIDRO/ Cobranças PCJ 

no exercício 2013. Os assuntos abordados foram: Indicadores de acompanhamento das 

Bacias PCJ; Plano de Aplicação; Deliberação 164 sobre projetos de demanda espontânea; 

Manual Orientativo e Regras para captação de recursos; Documentos inseridos no site da 

Agência PCJ e Plantão de Atendimento PCJ. 

 

Em 30 de abril de 2013, ocorreu a reunião do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo (CRH/SP), onde os Comitês PCJ participaram das 

discussões para a aprovação da Deliberação CRH Nº 149/12 que dispõe sobre os 

percentuais para distribuição dos recursos FEHIDRO, referentes ao ano de 2013, entre os 

colegiados do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 

Os Comitês PCJ participaram das reuniões do Colegiado Coordenador do Fórum 

Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas realizadas nos dias 19 de março, 12 e 13 de 

junho e 13 e 14 de agosto de 2013, onde foram discutidos e aprovados: o lançamento do XV 

Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas e sua organização. 

 

Nos dias 06 de março, 09 e 10 de maio, 10 e 11 de julho, 15 e 16 de outubro de 

2013, ocorreram as reuniões do  Fórum Mineiro de Comitês de Bacias, com o objetivo de 

articular a implementação, a integração e a gestão dos Comitês de Bacias Hidrográficas e 

Comissões Pró-Formação de Comitês em nível estadual e, no que couber, em nível federal, 

visando o fortalecimento dos mesmos como parte do SEGRH MG, de forma 

descentralizada, integrada e participativa. 
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Entre os dias 05 de abril, 15 de maio, 08 de agosto, 11 de agosto e 02 de setembro 

de 2013, ocorreram as Reuniões do  Fórum Paulista de Comitês de Bacias, com o objetivo 

de articular a implementação, a integração e a gestão dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

em nível estadual e, acompanhar questões relacionadas ao Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos – FEHIDRO. 

 

Nos dias 03 a 07 de junho, em Piracicaba/SP, aconteceram reuniões de posse de 

membros e eleição das coordenações das Câmaras Técnicas para o mandato de 2013-

2015. As reuniões ocorreram nas dependências do Engenho Central e do Museu da Água, 

contando com a participação de 340 pessoas distribuídas em 136 entidades. 

 

No dia 01 de julho, ocorreu, em Varginha/MG, a reunião de Capacitação dos 

Conselheiros do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, que contou com a 

participação dos membros das parcela mineira dos Comitês PCJ. 

 

No dia 30 de julho, foram entregues no Gabinete do Secretário de Saneamento e 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, os Projetos Básicos das Barragens de Pedreira 

e Duas Pontes. Assim foram solicitadas as providências necessárias visando ao 

prosseguimento dos estudos, aos licenciamentos cabíveis e à viabilização dos recursos 

financeiros necessários à implantação das duas barragens propostas, tendo em vista o 

compromisso público firmado pelo Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Sr. 

Geraldo Alckmin, perante os Comitês PCJ, durante a realização do “1º Simpósio dos 

Comitês PCJ - Gestão das Águas: Construindo um Futuro Sustentável”, ocorrido na cidade 

de São Pedro, em 31/07/12. 

 

Nos dias 07 e 08 de agosto de 2013, foi realizado o Curso de Capacitação em 

Elaboração de Projetos Destinados ao O Fundo de Recuperação, Proteção e 

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro, 

os membros do CBH- PJ e da Agência PCJ, estiveram participando, visando o levando 

conhecimento e informações para elaboração de projetos e captação de recursos 

financeiros junto ao FHIDRO de forma a viabilizar a execução das metas planejadas. 

 

Como parte das comemorações de aniversário dos Comitês PCJ, 20 anos de 

instalação do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí           

(CBH-PCJ), 10 anos de instalação do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (PCJ FEDERAL), e 5 anos de instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica 

dos Rios Piracicaba e Jaguari (CBH-PJ),  foi disponibilizado partir do mês de agosto, o novo 

site dos Comitês PCJ. O conteúdo do antigo site foi mantido e aprimorado e o novo site 

apresenta um layout moderno e reúne informações relevantes sobre estes 20 anos de 

trabalho. Também estarão disponíveis as informações técnicas disponibilizadas pelos 

órgãos gestores (ANA e DAEE) sobre a renovação da outorga do Sistema Cantareira. 

 

Foi realizada reunião da Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado de São 

Paulo (CRHi),  com as Secretárias Executivas dos comitês de bacias, no dia 20 de agosto 

de 2013, em São Paulo,  visando às discussões sobre as demandas formuladas pelos CBHs 

no âmbito do Plano Estadual de Recursos Hídricos. 
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No dia 22 de agosto ocorreu, em Brasília/DF, o Fórum de Dirigentes de CBHs 

Federais e respectivas entidades delegatárias, qual teve como tema: a apresentação do 

Pacto Nacional Pela Gestão Das Águas; a análise das necessidades de alteração do 

contrato de gestão com as entidades delegatárias de funções de agência de águas, entre 

outros assuntos.  

 

No dia 30 de agosto de 2013 ocorreu, em Piracicaba/SP, a 2º Conferência Regional 

de Meio Ambiente - Bacias PCJ (CRMA/PCJ), tendo como objetivo principal promover 

discussões a respeito da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O evento foi organizado em 

parceria com a Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba (SEDEMA), 

e caracterizou-se como uma etapa preparatória à 4º Conferência Nacional do Meio 

Ambiente (CNMA), além de contar com a participação de aproximadamente 140 pessoas. A 

Conferência Regional de Meio Ambiente abordou assuntos como: Produção e consumo 

sustentáveis; redução dos impactos ambientais; geração de emprego e renda; e educação 

ambiental. Além disso, elegeu delegados, por segmentos (poder público, sociedade civil e 

setor empresarial) e encaminhou propostas à Conferência Estadual do Meio Ambiente - 

CEMA. 

 

Nos dias 02 a 05 de setembro, ocorreu, em São Pedro/SP, o XI Diálogo Interbacias 

de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, qual teve o apoio da Câmara Técnica de 

Educação Ambiental dos Comitês PCJ (CT-EA) em sua organização, como na indicação de 

palestrantes e de oficinas. Os membros da CT-EA participaram em mesas de diálogo, com a 

apresentação de resultados em eventos anteriores e na moderação da discussão da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

Entre os dias 16 e 17 de maio, 30 e 31 de julho, 03 e 04 de setembro e 17 e 18 de 

outubro,  ocorreram as Reuniões da Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso de Recursos 

Hídricos (CTCOB) do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), qual tem como 

objetivo aprimorar os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos nas bacias 

PCJ e analisar métodos para aperfeiçoar a aplicação dos recursos provindos da cobrança 

pelo uso da água. 

 

No dia 10 de setembro ocorreu, em Belo Horizonte/MG, a IV Conferência Estadual 

do Meio Ambiente de Minas Gerais, qual teve como um dos seus delegados o Secretário-

Executivo Adjunto do CBH-PJ. 

 

No dia 12 de setembro ocorreu, em Campinas/SP, o Seminário “A ISO e sua visão 

sobre o alinhamento das normas de sistemas de gestão” com o apoio da Câmara Técnica 

de Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias – CT-ID, qual foi apresentada a ISO 

9001:2015 e como suas mudanças afetarão o sistema de gestão da qualidade das 

empresas a nível mundial. 

 

No dia 17 de setembro ocorreu, em Jundiaí/SP, a 1ª Reunião Intercâmaras – 

“Renovação do Sistema Cantareira”, qual teve como principal objetivo reunir membros das 

Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ para promover a divulgação de informações técnicas 

sobre análise e discussão da renovação da outorga do Sistema Cantareira. 
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Dentre diversas reuniões da Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso dos Recursos 

Hídricos (CTCOB) do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo (CRH) que 

representantes dos Comitês PCJ participaram, destaca-se a 70ª Reunião Ordinária, do dia 

17 de setembro, qual foi apreciado e aprovado o relatório de Fundamentação dos Reajustes 

dos PUBs no CBH-PCJ. 

 

O Governo de Minas Gerais realizou, em ato simbólico, a posse de todos os novos 

conselheiros de Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado, eleitos para o mandato 2013-

2017, no dia 23 de setembro de 2013, durante a solenidade de abertura da Semana 

Florestal, no Parque Estadual Serra do Rola-Moça, na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte.  O evento contou com a presença do Governador, do Secretário de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Diretora Geral do Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas e dos membros do Comitê PJ. 

 

 Entre agosto e outubro de 2013, iniciou-se o trabalho de elaboração dos Planos de 

Trabalho anuais das Câmaras Técnicas (CTs) dos Comitês PCJ. Tais planos, previstos na 

Deliberação dos Comitês PCJ nº 039/09, constituem a previsão das atividades a serem 

desenvolvidas no período de agosto de 2013 a julho de 2014. O resultado desse trabalho de 

planejamento constitui um compromisso dos Comitês PCJ, especialmente de suas CTs, 

visando à articulação e implementação de ações voltadas ao aperfeiçoamento da gestão 

dos recursos hídricos nas Bacias PCJ, bem como trata-se de esforço adicional no 

cumprimento das metas e disposições do Plano das Bacias PCJ 2010-2020. 

 

No dia 02 de outubro ocorreu, em Campinas/SP, o Seminário Apresentação dos 

Resultados Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole 

Paulista, qual contou com mais de 130 participantes e teve além dos Comitês PCJ, 

representantes dos Comitês Mogi, Sorocaba/Médio Tietê e Alto do Parapanema. O objetivo 

do seminário foi apresentar e discutir o plano diretor e coletar propostas destes comitês. 

 

 

De 14 a 18 de outubro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi realizado o XV 

ENCOB - Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas que teve como tema: 

“Comitês de Bacias: Ponte para a Cooperação pelas Águas”. Estiveram participando do XV 

ENCOB representantes das 12 Câmaras Técnicas e dos plenários dos Comitês PCJ, que 

contou com uma comitiva composta por 31. Uma das iniciativas do encontro é o 

compartilhamento de experiências através de técnicos e representantes de demais setores, 

a fim de promover o e propor estratégias políticas e de cooperação para o funcionamento 

efetivo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 

A Camara Técnica de Plano de Bacias (CT-PB), com o apoio da Agência das Bacias 

PCJ, realizou em 30 de outubro, em Americana/SP, promoveu discussões sobre o  os  

relatórios R4 e R5, que propõe a efetivação do Enquadramento dos corpos d`água nas 

Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

 

Entre os meses de agosto à novembro de 2013, as Câmaras Técnicas e os Plenários 

dos Comitês PCJ, trabalharam para recomendar as propostas dos Comitês PCJ, frente à 



 

 

 

 

93 

 

renovação da outorga de Direito de Uso para o Sistema Cantareira, com vencimento em 

agosto de 2014. 

 

Os Comitês PCJ e a Agência PCJ, participaram da 130º Reunião ordinária da 

Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais – CTIL do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, realizada no dia 12 de novembro, que apreciou a proposta de reajuste 

dos PUBs da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União, e o 

relatório de Fundamentação dos Reajustes dos PUBs. 

 

  No dia 23 de novembro ocorreu, em São Paulo/SP, ocorreu o Seminário Final sobre 

os Estudos do Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hídricos para a 

Macrometrópole Paulista, promovido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(DAEE), e sob coordenação das Secretarias de Estado de Saneamento e Recursos 

Hídricos, Meio Ambiente e Planejamento e Desenvolvimento Regional. A diretoria dos 

Comitês PCJ e Agência PCJ, estiveram participando deste importante fato, de analisar 

alternativas de novos mananciais para o suprimento de água para a região até o ano de 

2035. 

 

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

completaram em 2013 duas décadas de intenso trabalho no sistema de gestão dos recursos 

hídricos, são 20 anos de instalação do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí ( CBH-PCJ), 10 anos de instalação do Comitê das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ FEDERAL),  e 5 anos de 

instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari (CBH-PJ).  Há 20 

anos, os Comitês PCJ acompanham e avaliam as políticas e tomadas de decisões em 

benefício das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ). E, para 

comemorar, esta ocasião, foi realizada em 22 de novembro, em Piracicaba/SP, cerimônia de 

premiação, demoniado Prêmio Yara de Comunicação 2013, que visou incentivar 

profissionais e estudantes de jornalismo a abordar com maior ênfase as questões 

relacionadas à qualidade e quantidade dos recursos hídricos das Bacias PCJ. Na ocasião foi 

prestada homenagens aos membros dos Comitês PCJ e a pessoas que trabalharam para 

preservação, recuperação e conservação dos recursos hídricos nas Bacias PCJ, e as 

conquistas ao longo dos 20 anos de trabalho.  

 

A Camara Técnica de Recursos Naturais (CT-RN), com o apoio da Agência das 

Bacias PCJ, realizou em 28 de novembro, em Piracicaba/SP, o 1º workshop do projeto de 

atualização do “Plano Diretor para Recomposição Florestal Visando à Produção de Água 

nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

 

 A Câmara Técnica de Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos – CTCOB, realizou 

sua 81ª reunião da referida Câmara, dias 03 e 04 de dezembro, em Brasília–DF. O 

Representante dos Comitês PCJ, esteve presente participando das discussões. 

 

Os Secretário-executivo, Secretário-executivo Adjunto dos Comitês PCJ e a Diretoria 

da Agência das Bacias PCJ, participaram nos dias 05 e 06  de dezembro de 2013, no 

município de São Pedro/SP, ocorreu o V Seminário Estrutura e Funcionamento das 

Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo, 
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promovido pela Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (CRHi). 

 

No dia 11 de dezembro de 2013, ocorreu a 4º Edição da Oficina Preparatória 

Fehidro/Cobranças PCJ - exercício 2014, em Piracicaba no FUMEP. Os assuntos 

abordados foram: O enquadramento dos corpos d’água nas Bacias PCJ; Plano de 

Aplicação; Deliberação 189/2013 sobre projetos de demanda espontânea; Manual 

Orientativo e Regras para captação de recursos; Documentos inseridos no site da Agência 

PCJ e o Plantão de Atendimento PCJ. 

 

 

Em 11 de dezembro de 2013, ocorreu a reunião do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo (CNH/SP), onde os Comitês PCJ participaram das 

discussões, dos diversos temas da reunião, dentre eles dos resultados dos 20 anos de 

instalação do CBH-PCJ (representante dos Comitês PCJ) e dos os procedimentos, limites e 

condicionantes para a cobrança, dos usuários urbanos e industriais, pela utilização dos 

recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo.  

 

Também será aprovado o calendário eleitoral, os procedimentos para 

cadastramento, eleição e indicação dos representantes das entidades do segmento 

“Sociedade Civil”, no CRH. Fiquem atentos ao site do CRH para se inscreverem. 

 

O Fórum Mineiro de Comitês, aconteceu em Belo Horizonte, na Cidade 

Administrativa, nos  dias 11 e 12 de dezembro, onde ocorreram a Apresentação da FUNASA 

– Plano Municipal de Saneamento, Lançamento do Livro Planejamento e Gestão de 

Recurso Hídricos, Plano de Ação do FMCBH para 2013, que contou com a participação dos 

membros dos Comitês PCJ, em especial o CBH-PJ. 

 

Na 30º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, 

realizada no dia 17 de dezembro de 2013, em Brasília/DF, foi discutido e aprovado novos 

valores para os PUBs da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União da 

Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, encaminhada pela Câmara 

Técnica de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos – CTCOB, que contou com a 

participação dos Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ na discussões ao tema. 

 

No período de setembro a dezembro, as Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ 

realizaram reuniões para discussão das revisões das atribuições de suas respectivas 

Câmaras Técnicas. 

 

Em 2013, acreditando na busca pela de qualificação e conhecimento, a Fundação 

Agência das Bacias PCJ, firmou parceria com a FUMEP, visando qualificar e especializar os 

membros dos Comitês PCJ, para atuarem em sistemas, processos e funções definidos nas 

Políticas de Gerenciamento de Recursos Hídricos, através do Curso de Especialização em 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, promovido pela Fundação Municipal de Ensino de 

Piracicaba (FUMEP), em Piracicaba. Este é o momento ideal para oferecer aos seus 

funcionários e aos membros das câmaras técnicas dos Comitês PCJ a oportunidade de uma 

especialização na área de recursos hídricos, atendendo à demanda de capacitação dos 

membros dos Comitês PCJ, nos moldes aprovados no PAP PCJ 2013-2016. 


