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Declarações Corporativas da Fundação 

Agência das Bacias PCJ 
 

NOSSA MISSÃO 

Executar ações para a implantação das políticas de recursos hídricos dos Comitês PCJ 

fornecendo suporte técnico, administrativo e gestão financeira. 

 

NOSSA VISÃO DE FUTURO – HORIZONTE ATÉ 2035 

Ser reconhecida pela sociedade por sua eficiência e eficácia na construção de soluções para 

as políticas de   recursos hídricos, contribuindo para melhoria da qualidade de vida. 

 

NOSSOS ATRIBUTOS DA VISÃO DE FUTURO  

A Agência das Bacias PCJ aspira, até 2035, alcançar os seguintes desafios: 

 Conquistar o reconhecimento da sociedade pelos benefícios gerados com a 

implantação das políticas de recursos hídricos. 

 Consolidar-se como modelo de Agência de Bacias Hidrográficas pelas práticas de 

suporte à  gestão dos recursos hídricos. 

 Facilitar a comunicação, o relacionamento e o processo de cooperação entre os 

diversos atores dos Comitês das Bacias PCJ. 

 Tornar-se uma marca de credibilidade quando associada ao  adequado suporte à  

gestão dos recursos hídricos.  

 Alcançar alto grau de excelência em gestão de projetos e conhecimento tecnológico 

em recursos hídricos. 

 

NOSSOS VALORES  

Sustentam as premissas norteadoras das nossas atitudes, orientam a nossa postura e guiam 

todas as tomadas de decisão: 

 Transparência e Integridade - Agimos em todas as circunstâncias orientados por uma 

conduta ética, gerando e disponibilizando informações corretas, claras e confiáveis. 

 Integração e Cooperação - Cultivamos o diálogo, a colaboração e a parceria entre 

organizações que, juntos, são capazes de gerar resultados duradouros. 

 Comprometimento - Atuamos com responsabilidade, dedicação e empenho para 

honrar nossos compromissos e ter sucesso no cumprimento de nossos objetivos. 

 Empreendedorismo - Desempenhamos nossas atividades com iniciativa, criatividade 

e realismo para apresentar soluções inovadoras e executá-las. 

 Excelência em Gestão - Buscamos atingir melhoria contínua em todos os processos 

de gestão, aliada a práticas que assegurem altos níveis de desempenho. 
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Apresentação 

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

Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – exercício 2014, 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 2014. 
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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 

própria, 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: 

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

AGÊNCIA PCJ - www.agenciapcj.org.br/novo/index.php 

 

Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – COMITÊS PCJ -  

www.comitespcj.org.br 

 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/index.php
http://www.comitespcj.org.br/
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1.6. Normas de Criação e Finalidade da Unidade Jurisdicionada: 

 

1.6.1. 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 própria, 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 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. 
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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 nº003/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 nº10.020, de 03/07/98, sendo dispensada qualquer outra 

formalidade legal para que ele integre a entidade. 

 

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 - www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/estatuto. 

 

 

 

 

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

 

2.1. Identificação do Programa Governamental (ANA): 

Programa: 1107 – Pró-bacias. 

Contrato (Contrato de Gestão): nº003/ANA/2011. 

 

2.2. Descrição do Programa: 

O Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº003/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 nº003/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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2.3. Mapa das Bacias PCJ: 

 

Fonte: COBRAPE, Plano de Bacias PCJ 2010 a 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Relatório para prestação de contas – Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – exercício 2014 – Agência das Bacias PCJ    14 
 

 

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 nº003/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; 



   

 

 

Relatório para prestação de contas – Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – exercício 2014 – Agência das Bacias PCJ    15 
 

 

 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. 

 

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 o de 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 dos 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. 
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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 nº003/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 COMITÊ 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   
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AVALIAÇÃO 

1A 

NOTA FINAL (NF) PESO 

1 

NOTA (NP)   

2016 

META 8  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2017 

META 8  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2018 

META 8  

RESULTADO   

NOTA (NP)   

2019 

META 8  

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) 

 
 

3.2.1. INDICADOR 1A. – CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO: 

3.2.1.1. 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: 

http://www.comitespcj.org.br/
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 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: 

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: 

http://www.comitespcj.org.br/images/Download/Decreto-44433-2007-MG.pdf  

 Regimento do CBH/PJ: 

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=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=167&Itemid=229
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/Resolucao05-2000.PDF
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=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=168&Itemid=230
http://www.comitespcj.org.br/images/Download/Decreto-44433-2007-MG.pdf
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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 

 

 

3.2.1.2. Dados Institucionais da Entidade Delegatária: 

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

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

 

 O que é a Agência: 

 Vídeo Institucional: http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional 

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

 Linha do tempo: http://www.agenciapcj.org.br/docs/outros/linhadotempo-pcj.pdf 

 Histórico da implantação: http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/FABH_Hist-

Implantacao.pdf 

 

 Resolução de Delegação – CNRH nº 111/2010: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/80-institucional/institucional-pcj/resolucao-de-
delegacao 

 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 

 Diretoria: 

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

 Estatuto: 

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

 

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=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=168&Itemid=230
http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional
http://issuu.com/pcjdigital/docs/folderpcj-digital?e=6318376/1151930
http://www.agenciapcj.org.br/docs/outros/linhadotempo-pcj.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/FABH_Hist-Implantacao.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/FABH_Hist-Implantacao.pdf
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/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/diretoria
http://www.agenciapcj.org.br/novo/institucional/estatuto
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3.2.1.3. 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, o conteúdo sobre legislação poderão ser localizados 

através dos links: 

 Contrato de Gestão e Base Legal: 

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/decretos 

 Deliberações: 

http://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, o conteúdo legislação poderá ser localizado no link a seguir: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=240 

 

3.2.1.4. Centro de Documentos: 

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

Bacias PCJ poderão ser acessados através dos links relacionados abaixo: 

 

No site da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ: 
 

a) INFORMAÇÕES SOBRE AS BACIAS PCJ: 

 Características Climáticas: 

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

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

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

 Relatório de Gestão Bacias PCJ (situação) 2013: 

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

 

 

b) TRANSPARÊNCIA: 

 Cargos, salários e estrutura completa: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/transparencia/administracao/recursos-humanos/estrutura/79-rh-

cargos-e-salarios 

 Contratos assinados: 

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

 Licitações: 

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

 

 

c) IMPRENSA: 

 Notícias: 

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

 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/28-informacoes-das-bacias/disponibilidade-hidrica
http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/28-informacoes-das-bacias/disponibilidade-hidrica
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/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://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-gestao-bacias-pcj-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/transparencia/administracao/recursos-humanos/estrutura/79-rh-cargos-e-salarios
http://www.agenciapcj.org.br/novo/transparencia/administracao/recursos-humanos/estrutura/79-rh-cargos-e-salarios
http://www.agenciapcj.org.br/novo/transparencia/administracao/contratos
http://www.agenciapcj.org.br/novo/transparencia/administracao/licitacoes
http://www.agenciapcj.org.br/novo/imprensa
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 TV PCJ:  

Desde 2013, a TV PCJ já apresentou 29 edições do programa “O 

Valor da Água”. Em 2014, foram sete programas produzidos. Todos 

os programas poderão ser visualizados através do link 

http://www.youtube.com/user/agenciadasbaciaspcj. 

 

Abaixo destacamos os vídeos referentes à 2014: 

 Programa O Valor da Água 22 – publicado em 15/01/2014 

http://www.youtube.com/watch? v=TyhMoXd-hRk&feature=youtu.be 

 Programa O Valor da Água 23 – publicado em 06/03/2014: 

http://www.youtube.com/watch?v=5x27iEUThC8&feature=youtu.be. 

 Programa O Valor da Água 24 - publicado em 07/04/2014: 

http://www.youtube.com/watch?v=f1NT86F3F20&feature=youtu.be. 

 Programa O Valor da Água 25 - ESPECIAL DE 20 ANOS DOS COMITÊS PCJ 

publicado em 23/11/2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=KMvlGFRcCtY&list=UUZytQPLXgmbcQFuZM4CbAgg. 

 Programa O Valor da Água 26 - publicado em 26/08/2014: 

https://www.youtube.com/watch?v=T8QSD65PrpM&list=UUZytQPLXgmbcQFuZM4CbAgg&index=2. 

 Programa O Valor da Água 27 - publicado em 23/10/2014: 

https://www.youtube.com/watch?v=B6VXA8rz4jU&list=UUZytQPLXgmbcQFuZ%20%20%20%20%20

M4CbAgg. 

 Programa O Valor da Água 28 - publicado em 04/12/2014: 

https://www.youtube.com/watch?v=QvOpeGobQ-s&feature=youtu.be 

 

 Informativos >> Institucional>> Folder Digital >>Relatórios: 

 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/ 2020 

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

 Informativo Comitês PCJ Jan/Mar – 2014 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/informativo_comites_43aa8c1cfbf541 

 Informativo Comitês PCJ Abr/Jun – 2014 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/informativo_comites8 

 Informativo Comitês PCJ Jul/Set – 2014 

http://www.youtube.com/user/agenciadasbaciaspcj
http://www.youtube.com/watch?v=TyhMoXd-hRk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5x27iEUThC8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=f1NT86F3F20&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KMvlGFRcCtY&list=UUZytQPLXgmbcQFuZM4CbAgg
https://www.youtube.com/watch?v=T8QSD65PrpM&list=UUZytQPLXgmbcQFuZM4CbAgg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=B6VXA8rz4jU&list=UUZytQPLXgmbcQFuZ%20%20%20%20%20M4CbAgg
https://www.youtube.com/watch?v=B6VXA8rz4jU&list=UUZytQPLXgmbcQFuZ%20%20%20%20%20M4CbAgg
http://informes.agenciapcj.org.br/go/click/678729533?key=2866b1&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQvOpeGobQ-s%26feature%3Dyoutu.be%26utm_source%3DMailee%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DO%2BValor%2Bda%2B%25C3%2581gua%2BPGM%2B28%26utm_term%3D%26utm_content%3DO%2BValor%2Bda%2B%25C3%2581gua%2BPGM%2B28%2B1
http://issuu.com/pcjdigital/docs/cobranca-paulista-2014?e=6318376/1884736
http://issuu.com/pcjdigital/docs/folderpcj-digital?e=6318376/1151930
http://issuu.com/pcjdigital/docs/pcj_readequado_2013?e=6318376/1186601
http://issuu.com/pcjdigital/docs/informativo_comites_43aa8c1cfbf541
http://issuu.com/pcjdigital/docs/informativo_comites8
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http://issuu.com/pcjdigital/docs/informativo36g 

 Folder: A Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos nas Bacias PCJ -  Edição 2014 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/cobran__a14-07 

 Apostila: 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 

 Folder: Os Comitês PCJ e as Competências das suas Câmaras Técnicas 

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

 Relatório de Gestão das Bacias PCJ – 2013 

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

 Relatório de Fundamentação 

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

 Folder: Comitês PCJ 1993 – 2013 

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

 Folder: Uso da água no meio rural 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-uso-meio-rural-oper-estiagem-2014.pdf 

 Folder: Operação Estiagem 2014 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/folder_educativo_2014 

 

d) PROJETOS: 

No site da Agência PCJ as informações poderão ser localizadas: 

 Mapa dos projetos: 

Conforme a demanda referente ao Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestão 

nº003/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. As informações 

disponibilizadas estão em constante atualização e poderão 

ser acessadas através do link: 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/informativo36g
http://issuu.com/pcjdigital/docs/cobran__a14-07
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://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-gestao-bacias-pcj-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-fundamentacao-pcj.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/fotos/folder-20anos.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-uso-meio-rural-oper-estiagem-2014.pdf
http://issuu.com/pcjdigital/docs/folder_educativo_2014
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http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos. 

 Captação de Recursos FEHIDRO e COBRANÇAS PCJ – exercício 2015: 

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

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

 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 

 Informações administrativas sobre o desenvolvimento dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos:  

http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/mecanismo-de-abatimento/84-projetos/pmsb-e-pmgirs 

 Informações administrativas sobre o desenvolvimento dos Planos Diretores de 

Combate às Perdas Hídricas em Sistemas de Abastecimento Público de Água: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/mecanismo-de-abatimento/89-projetos/planos-diretores-

de-combate-a-perdas-hidricas-em-sistemas-de-abastecimento-publico-de-agua  

 Projetos Concluídos: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/mecanismo-de-abatimento/85-projetos/projetos-concluidos  

 

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

a) DOCUMENTOS: 

 Produtos elaborados com recursos do FEHIDRO 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Ite

mid=117 

 EIAs/RIMAS na área de atuação dos Comitês PCJ 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=118 

 Publicações diversas sobra as Bacias PCJ 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=160:publicacoes-

diversas&catid=63:publicacoes&Itemid=376 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos
http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/captacao-de-recursos
http://issuu.com/pcjdigital/docs/fehidroweb
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.agenciapcj.org.br/novo/projetos/mecanismo-de-abatimento/84-projetos/pmsb-e-pmgirs
http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/mecanismo-de-abatimento/89-projetos/planos-diretores-de-combate-a-perdas-hidricas-em-sistemas-de-abastecimento-publico-de-agua
http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/mecanismo-de-abatimento/89-projetos/planos-diretores-de-combate-a-perdas-hidricas-em-sistemas-de-abastecimento-publico-de-agua
http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos/mecanismo-de-abatimento/85-projetos/projetos-concluidos
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=160:publicacoes-diversas&catid=63:publicacoes&Itemid=376
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=160:publicacoes-diversas&catid=63:publicacoes&Itemid=376
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 Teses/Papers sobre as Bacias PCJ: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=161:teses-papers-

sobre-as-bacias-pcj&catid=64:teses-sobre-as-bacias-pcj&Itemid=376 

 Downloads diversos: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=239 

 

3.2.1.5. Plano de Aplicação: 

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

Cobranças nas Bacias PCJ e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO. 

 

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), início 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 ao ano de 2014 disponível no site da 

AGENCIA DAS BACIAS PCJ, e poderá ser acessado através do Link: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/plano-aplicacao-1A-5-2014.pdf 

 

 

3.2.1.6. Cadastro de Usuários: 

Neste item apresentamos, através de relatórios em separados, a relação de usuários das 

Bacias PCJ em cobrança cadastrados no CNARH em todos os domínios (Federal e Estaduais) 

e demais órgãos gestores. 

 

Os relatórios apresentam nome/usuário, município, UF, finalidade de uso, vazões e valor 

cobrado e estão disponíveis no site da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, conforme segue:  

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

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=161:teses-papers-sobre-as-bacias-pcj&catid=64:teses-sobre-as-bacias-pcj&Itemid=376
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=161:teses-papers-sobre-as-bacias-pcj&catid=64:teses-sobre-as-bacias-pcj&Itemid=376
http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=239
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/plano-aplicacao-1A-5-2014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/outorga-e-cadastro
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 O Cadastro de Usuários em Cobrança Estadual Paulista – 2014 pode ser acessado 

através do Link:   

http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/1A-6%20-%20Cadastro%20de%20Usu%C3%A1rios%20-

%20Cobran%C3%A7a%20Estadual%20Paulista%202014.pdf 

 

 O Cadastro de Usuários em Cobrança Federal – 2014 pode ser acessado através 

do link: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/1A-6%20-%20Cadastro%20de%20Usu%C3%A1rios%20-

%20Cobran%C3%A7a%20Federal%202014.pdf 

 

 O Cadastro de Usuários em Cobrança Estadual Mineira – 2014 pode também, ser 

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

http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/1A-6%20-%20Cadastro%20de%20Usu%C3%A1rios%20-

%20Cobran%C3%A7a%20Estadual%20Mineira%202014.pdf  

 

 

3.2.1.7. Cobrança e Arrecadação: 

Dados relacionados à cobrança e à arrecadação, no período de 2014, tais como valores 

cobrados, arrecadados e transferidos para a Entidade Delegatária, bem como os rendimentos 

financeiros auferidos, estão disponíveis no site da Agência PCJ em: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/outorga-e-cadastro/33-instrumentos-de-

gestao/cobranca-pelo-uso-da-agua. 

 

Além do site da Agência PCJ, tais informações também poderão ser acessadas através do 

site da Agência Nacional de Águas - ANA, através do Link: 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/BaciaPCJ_ArrecadacaoeRepasse.as

px 

 

 

 

 

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/1A-6%20-%20Cadastro%20de%20Usu%C3%A1rios%20-%20Cobran%C3%A7a%20Estadual%20Paulista%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/1A-6%20-%20Cadastro%20de%20Usu%C3%A1rios%20-%20Cobran%C3%A7a%20Estadual%20Paulista%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/1A-6%20-%20Cadastro%20de%20Usu%C3%A1rios%20-%20Cobran%C3%A7a%20Federal%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/1A-6%20-%20Cadastro%20de%20Usu%C3%A1rios%20-%20Cobran%C3%A7a%20Federal%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/1A-6%20-%20Cadastro%20de%20Usu%C3%A1rios%20-%20Cobran%C3%A7a%20Estadual%20Mineira%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/1A-6%20-%20Cadastro%20de%20Usu%C3%A1rios%20-%20Cobran%C3%A7a%20Estadual%20Mineira%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/outorga-e-cadastro/33-instrumentos-de-gestao/cobranca-pelo-uso-da-agua
http://www.agenciapcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/outorga-e-cadastro/33-instrumentos-de-gestao/cobranca-pelo-uso-da-agua
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/BaciaPCJ_ArrecadacaoeRepasse.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/BaciaPCJ_ArrecadacaoeRepasse.aspx
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3.2.1.8. Contrato de Gestão: 

a) CONTRATOS: 

Por tempo determinado, através do Contrato de Gestão nº003/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 nº41 e nº44 da Lei 

Federal nº9.433/97, prestando apoio técnico, administrativo e financeiro para o bom 

funcionamento dos Comitês PCJ. 

 

Todas as informações a respeito dos Contratos de Gestão celebrados entre a ANA e a 

Fundação Agência das Bacias PCJ poderão ser visualizados através do link:  

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

 

Em janeiro de 2011 foi assinado o Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 e o seu anexo, que 

poderá ser acessado através dos links: 

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

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

 

Em abril de 2012 foi celebrado entre a Fundação Agência das Bacias PCJ e a Agência 

Nacional de Águas o Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº003/ANA/2011. 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 Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº003/ANA/2011, assinado em 2012, pode 

ser acessado pelo link: 

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

 

b) PRESTAÇÕES DE CONTAS: 

Quanto as prestações de contas apresentadas, estas poderão ser acessadas através dos 

links abaixo relacionados: 

 Ofício no428/2011 – 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%20de%2

0Gesto%20003-ANA-2011.pdf 

 Diário Oficial da União Demonstrativo de execução Físico-Financeira: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/contrato-de-gestao-e-base-legal/contrato-de-gestao
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/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
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http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/dou-31-03-2014.pdf 

 Ofício n°035/2014 – Encaminhamento do Relatório de Gestão referente ao ano de 

2013 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/oficio-035-2014.pdf 

 Ofício n°051/2014 – Encaminha prestação de contas Exercício 2013 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/oficio-051-2014.pdf 

 

O Relatório de Prestação de Contas referente ao Contrato de Gestão 2014, está disponível 

através do link: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/Relat%C3%B3rio%20sobre%20a%20execu%C3%A7%C
3%A3o%20do%20contrato%20de%20gest%C3%A3o%20Bacias%20PCJ%202014.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/dou-31-03-2014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/oficio-035-2014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/oficio-051-2014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/Relat%C3%B3rio%20sobre%20a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20do%20contrato%20de%20gest%C3%A3o%20Bacias%20PCJ%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/Relat%C3%B3rio%20sobre%20a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20do%20contrato%20de%20gest%C3%A3o%20Bacias%20PCJ%202014.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. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DETALHAMENTO 

2B ENQUADRAMENTO 
Para o exercício de 2014: 

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

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  
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AVALIAÇÃO 

2A 2B 2C 

NOTA FINAL (NF) PESO 

4 2 4 

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) 

 

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, que 

poderão ser acessados, no site da Fundação Agência das Bacias PCJ, 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 

 

No indicador 2A, para o exercício 2014, temos a destacar os seguintes relatórios: 

 

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
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3.3.1.1. 2A 1 – Relatório anual de mapeamento das fontes de recursos 

disponíveis: 

 

A partir do ano de 2013, a Agência das Bacias 

PCJ vem realizando pesquisa de fontes de 

recursos financeiros para captação de recursos 

visando complementar os necessários para o 

atendimento das ações e metas previstas no 

Plano de Bacias PCJ 2010-2020. As fontes 

pesquisadas e disponibilizadas desde 2013 

poderão ser acessadas através do banner na 

página inicial do site da Agência PCJ, ou através 

do link:  

http://www.agenciapcj.org.br/novo/component/content/article/8-institucional/298-fontes-recursos 

 

Na página dedicada à pesquisa de recursos financeiros podemos encontrar as seguintes 

seções: 

 EDITAIS EM VIGÊNCIA 

2015 – Lista dos editais em vigência em 2015. 

 EDITAIS PERMANENTES 

Editais que não estão condicionados a prazos de vencimento -

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

 EDITAIS VENCIDOS 

2014 – Estão listados os editais abertos e vencidos em 2014. 

2013 – Link de acesso ao arquivo que contém todos os editais abertos e vencidos em 

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

 

Em 2014, a pratica não foi diferente. Uma vez por semana é feito um trabalho de busca por 

diferentes sites relacionados a fontes de recursos financeiros visando a identificação dos 

mesmos para a divulgação através do site e através de e-mails para todos os membros e 

cadastrados junto à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ. Portanto, para 2014 o relatório a 

ser apresentado refere-se aos recursos identificados e divulgados que puderam ser 

acessados para aplicação nas Bacias PCJ. 

 

Quanto a avaliação dos investimentos em andamento e dimensionamento dos principais 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/component/content/article/8-institucional/298-fontes-recursos
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/vigentes-2013.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/vencidos-2013.pdf
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avanços e gargalos para a concretização do Plano de Recursos Hídricos das Bacias PCJ, 

estes estão relatados no relatório disponibilizado no site da Agência das Bacias PCJ que 

poderá ser acessado através do link: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/2A%201%20-

%20Relat%C3%B3rio%20Pesquisa%20Fontes%20de%20Recursos%20Financeiros%20-

%20Exerc%C3%ADcio%20de%202014.pdf  

 

 

3.3.1.2. 2A 2 – Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com 

recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos de domínio da União 

– Cobrança Federal PCJ: 

Este indicador foi dividido em dois relatórios, sendo o primeiro relatório de acompanhamento 

das ações executadas com recursos da Cobrança Federal nas Bacias PCJ, através do Plano 

de Aplicação Plurianual – PAP PCJ 2014 e o segundo relatório de acompanhamento das 

ações executadas, também, com recursos da Cobrança Federal nas Bacias PCJ, porém, 

através de demanda espontânea. 

 

Os relatórios poderão ser acessados através dos links a seguir: 

 

 Plano de Aplicação Plurianual: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/2A%202%20-

%20Plano%20de%20Aplica%C3%A7%C3%A3o%20Plurianual%20Bacias%20PCJ%20-%202014.pdf  

 Demanda espontânea: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/2A%202%20-

%20Demanda%20Espont%C3%A2nea%20atualizada%20em%202014.pdf  

 

 

3.3.2. INDICADOR 2B – ENQUADRAMENTO 

As informações a respeito do indicador 2B – enquadramento estão no relatório disponibilizado 

no site da Fundação Agência das Bacias PCJ através do link: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/2B%20-%20Enquadramento.pdf  

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/2A%201%20-%20Relat%C3%B3rio%20Pesquisa%20Fontes%20de%20Recursos%20Financeiros%20-%20Exerc%C3%ADcio%20de%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/2A%201%20-%20Relat%C3%B3rio%20Pesquisa%20Fontes%20de%20Recursos%20Financeiros%20-%20Exerc%C3%ADcio%20de%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/2A%201%20-%20Relat%C3%B3rio%20Pesquisa%20Fontes%20de%20Recursos%20Financeiros%20-%20Exerc%C3%ADcio%20de%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/2A%202%20-%20Plano%20de%20Aplica%C3%A7%C3%A3o%20Plurianual%20Bacias%20PCJ%20-%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/2A%202%20-%20Plano%20de%20Aplica%C3%A7%C3%A3o%20Plurianual%20Bacias%20PCJ%20-%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/2A%202%20-%20Demanda%20Espont%C3%A2nea%20atualizada%20em%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/2A%202%20-%20Demanda%20Espont%C3%A2nea%20atualizada%20em%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/2B%20-%20Enquadramento.pdf
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3.4. Cobrança: 

 

INDICADOR 3 – Reconhecimento Social: 

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  



   

 

 

Relatório para prestação de contas – Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – exercício 2014 – Agência das Bacias PCJ    36 
 

 

AVALIAÇÃO 

3A 3B 3C 

NOTA FINAL (NF) PESO 

4 4 2 

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2016 

META 55 40 0  

RESULTADO     

NOTA (NP)     

2017 

META 60 45 0  

RESULTADO     

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 3A – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) 

A Fundação Agência das Bacias PCJ assumiu, desde 2011, as funções de Agência de Água 

para as Bacias PCJ. Em 2014, o índice de desembolso anual foi de 74,77% em relação ao 

total repassado pela Agência Nacional de Águas - ANA [valor repassado (exercício 2014) + 

rendimentos)], conforme apresentado na tabela abaixo. 

 

Apresentamos na tabela a seguir, os percentuais referentes ao desempenho da Agência das 

Bacias PCJ nos anos de 2006 a 2014. 

 

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

 

As informações apresentadas no indicador 3A poderão ser acessadas através do link:  

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/3A%20-

%20%C3%8Dndice%20de%20Desembolso%20Anual%202014.pdf  

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/3A%20-%20%C3%8Dndice%20de%20Desembolso%20Anual%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/3A%20-%20%C3%8Dndice%20de%20Desembolso%20Anual%202014.pdf
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3.4.2. INDICADOR 3B – ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 

A Fundação Agência das Bacias PCJ assumiu, a partir de 2011, as funções de Agência de 

Água para as Bacias PCJ. Em 2014, o índice de desembolso acumulado foi 59% em relação 

ao total repassado pela Agência Nacional de Águas - ANA (valor repassado + rendimentos), 

conforme tabela abaixo. 

Na tabela a seguir, apresentamos os percentuais referentes ao desempenho da Agência das 

Bacias PCJ nos anos de 2006 a 2014. 

 

 

 

 

 

 

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

o valor contratado sobre o valor repassado. 

As informações apresentadas no indicador 3B poderão ser acessadas através do link:  

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/3B%20-

%20%C3%8Dndice%20de%20Acumulado%202014.pdf  

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/3B%20-%20%C3%8Dndice%20de%20Acumulado%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/3B%20-%20%C3%8Dndice%20de%20Acumulado%202014.pdf
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3.4.3. INDICADOR 3C – AVALIAÇÃO DA COBRANÇA PELOS USUÁRIOS 

Em 16 de junho de 2014, recebemos o INFORME nº05 encaminhado pela Comissão de 

Acompanhamento de Contratos de Gestão e Termos de Parceria – CACG, da Agência 

Nacional de Águas – ANA, informando sobre o adiamento da avaliação da cobrança pelo 

uso de recursos hídricos para o ano de 2015. Portanto, a meta do referido indicador foi 

prorrogada, não havendo necessidades de execução em 2014. 
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3.5. Gerenciamento Interno: 

 

INDICADOR 4 – R 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)    
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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 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 

 
 

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

A Fundação Agência das Bacias PCJ, em 2014, 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. Neste caso, 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 na Agência das 

Bacias PCJ 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 nº003/ANA/2011 

- ano 2013. 
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O período de atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados e finais de semana, 

das 08h00min às 12h00mim e das 13h30mim às 17h30mim. 

 

Quanto aos meios de contatos e atendimentos, estes são realizados por meio de ofício, 

telefonemas, via mensagem eletrônica e atendimento pessoal. 

 

Os atendimentos são registrados em planilhas do editor Microsoft Excel, conforme processo 

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

quantos atendimentos 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. Todos os atendimentos realizados foram 

devidamente solucionados. 

 

O relatório com os registros de atendimentos realizados aos Usuários das Cobranças Federal 

e Estadual Paulista, em 2014 pode ser acessado através do link:  

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/4A%20-

%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atendimento%20Usu%C3%A1rios%20em%20Cobran%C3%A7as%

20PCJ%202014.pdf  

 

 

3.5.2. INDICADOR 4B – CADASTRO DE USUÁRIOS – ESTADO DA ARTE:  

Para 2014, como meta deste indicador 4B, a Fundação Agência das Bacias PCJ apresenta o 

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

Cobrança Estadual Paulista e Cobrança Estadual Mineira, das Bacias PCJ. 

 

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

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/4B%20-%20Cadastro%20de%20Usu%C3%A1rios%20-

%20o%20estado%20da%20arte%202014.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/4A%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atendimento%20Usu%C3%A1rios%20em%20Cobran%C3%A7as%20PCJ%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/4A%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atendimento%20Usu%C3%A1rios%20em%20Cobran%C3%A7as%20PCJ%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/4A%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atendimento%20Usu%C3%A1rios%20em%20Cobran%C3%A7as%20PCJ%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/4B%20-%20Cadastro%20de%20Usu%C3%A1rios%20-%20o%20estado%20da%20arte%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/4B%20-%20Cadastro%20de%20Usu%C3%A1rios%20-%20o%20estado%20da%20arte%202014.pdf
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3.6. INDICADOR 5A – 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)   
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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 

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

NP = 10 * resultado / meta 
0 ≤ NP ≤ 10 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 

 

3.6.1. INDICADOR 5A – RECONHECIMENTO SOCIAL: 

De acordo com o Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº003/ANA/2011 é necessário 

avaliar as atividades exercidas pela AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ durante o período, 2014. 

 

Para tal, foi utilizada a metodologia de acordo com as instruções repassadas pela Agência 

Nacional de Águas, através do Informe nº007, de 26/09/2014, com objetivo de verificar a 

satisfação ao Sistema de Gestão realizado pela Fundação Agência das Bacias PCJ, conforme 

exposto no link: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/5A%20-%20Metodologia%20-

%20Pesquisa%20com%20os%20membros%20dos%20Comit%C3%AAs%20PCJ%20-%202014.pdf  

 

Foram distribuídos, no dia 12 de dezembro de 2014, durante a 14ª Reunião Ordinária dos 

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

(SP), para a avaliação das atividades da Fundação Agência das Bacias PCJ, questionário 

para realização de pesquisa, conforme modelo encaminhado pela ANA, para os membros 

titulares e suplentes dos Plenários dos Comitês PCJ. O questionário poderá ser acessado 

através do link: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/5A%20-

%20Question%C3%A1rio%20aplicado%20com%20membros%20dos%20Comit%C3%AAs%20PCJ%

20-%202014.pdf  

 

Para efeito de cumprimento das metas do Contrato de Gestão em questão, consideramos os 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/5A%20-%20Metodologia%20-%20Pesquisa%20com%20os%20membros%20dos%20Comit%C3%AAs%20PCJ%20-%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/5A%20-%20Metodologia%20-%20Pesquisa%20com%20os%20membros%20dos%20Comit%C3%AAs%20PCJ%20-%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/5A%20-%20Question%C3%A1rio%20aplicado%20com%20membros%20dos%20Comit%C3%AAs%20PCJ%20-%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/5A%20-%20Question%C3%A1rio%20aplicado%20com%20membros%20dos%20Comit%C3%AAs%20PCJ%20-%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/5A%20-%20Question%C3%A1rio%20aplicado%20com%20membros%20dos%20Comit%C3%AAs%20PCJ%20-%202014.pdf
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formulários preenchidos por 42 membros titulares e 14 membros suplentes em plenários dos 

Comitês PCJ, totalizando 56 (cinquenta e seis) questionários respondidos. Para tratamento 

dos dados foi utilizado o editor de planilhas Microsoft Excel, no qual foram internalizados e 

processados os dados referentes à pesquisa em questão. 

 

Através do processamento dos dados da pesquisa foi possível obter a Nota Final de 9,18 

junto aos membros dos Comitês PCJ. Abaixo apresentamos gráfico com resumo da pesquisa 

aplicada: 

 

 
 

A compilação dos dados, bem como o resultado final poderão ser visualizados através do link: 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/5A%20-

%20Resultado%20da%20pesquisa%20de%20Reconhecimento%20Social%20-%202014.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/5A%20-%20Resultado%20da%20pesquisa%20de%20Reconhecimento%20Social%20-%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/5A%20-%20Resultado%20da%20pesquisa%20de%20Reconhecimento%20Social%20-%202014.pdf
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4. JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR DISFUNÇÕES 

DETECTADAS NO ANO ANTERIOR A DO EXERCÍCIO ATUAL: 

As justificativas para os casos de não atendimento da meta são sempre descritas nos 

respectivos itens específicos, apresentados neste relatório. Informamos que não foram 

registradas disfunções durante o processo do exercício anterior. 
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5. RELATÓRIO CONTRATO DE GESTÃO 2014: 

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

disponíveis no site da Fundação Agência das Bacias PCJ, através do link:  

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/Relat%C3%B3rio%20sobre%20a%20execu%C3%A7%C
3%A3o%20do%20contrato%20de%20gest%C3%A3o%20Bacias%20PCJ%202014.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piracicaba, janeiro de 2015 

 

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 nº9.433, de 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/Relat%C3%B3rio%20sobre%20a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20do%20contrato%20de%20gest%C3%A3o%20Bacias%20PCJ%202014.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/Relat%C3%B3rio%20sobre%20a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20do%20contrato%20de%20gest%C3%A3o%20Bacias%20PCJ%202014.pdf
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6. ANEXOS: 

 

6.1. ANEXO I: Relatório das Atividades da Fundação Agência das Bacias PCJ – 2014; 

 

6.2. ANEXO II: Relatório das Atividades dos Comitês PCJ – 2014. 
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6.1. ANEXO I: Relatório das Atividades da Fundação Agência das Bacias PCJ 

– 2014: 

 

 

 

 

www.agenciapcj.org.br 

 

 

O relatório das atividades da Fundação Agência das Bacias PCJ – 2014, poderá ser acessado 

através do link: 

 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-atividades-agencia-pcj-2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenciapcj.org.br/
http://www.agenciapcj.org.br/docs/relatorios/relatorio-atividades-agencia-pcj-2014.pdf
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6.2. ANEXO II: Resumo das Atividades dos Comitês PCJ – 2014: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

www.comitespcj.org.br 

 

OS COMITÊS DE BACIAS: 

 

A figura dos Comitês de Bacias é um tipo de organização institucional brasileira e é nos 

Comitês de Bacias onde se promove a participação do Poder Público, dos Usuários e das 

Comunidades, na gestão dos recursos hídricos, atuando como um Parlamento das Águas. 

 

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº7.663/91(CBH-PCJ), a Lei Federal 

nº9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº13.199/99 (CBH-PJ), os Comitês PCJ 

escolhem, através de eleições, os representantes nos seus Plenários. 

 

Os Comitês de Bacias foram a forma legal encontrada para permitir a descentralização das 

tomadas de decisões pelos governos Federal e Estaduais, onde seus componentes se 

reúnem três ou quatro vezes ao ano para discutir e decidir sobre as questões relativas à 

gestão e aos usos múltiplos dos recursos hídricos na sua área de atuação, além de dar 

prioridades na aplicação de recursos financeiros oriundos das Cobranças pelo Uso dos 

Recursos Hídricos e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, no Estado de São 

Paulo. 

 

Os Comitês de Bacias não possuem personalidade jurídica, portanto, não têm CNPJ, bens, 

funcionários, utilizando estruturas físicas e equipe técnica de seus membros (órgãos 

estaduais, municipais, ONGs etc.) através das suas câmaras técnicas. Trata-se de entidade 

com caráter deliberativo e que tem seu Plano de Bacia como o grande instrumento de gestão 

onde constam as ações a serem executadas, seus custos e prazos.  

http://www.comitespcj.org.br/
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Os Comitês de Bacias Hidrográficas de rios de domínio da União possuem a seguinte 

composição: representantes do poder Executivo Federal, Estaduais e Municipais (máximo 

40%); representantes dos usuários (40%); e representantes de organizações civis (mínimo 

20%). A composição dos Comitês de Bacias Hidrográficas de rios de domínio Estadual é 

regulamentada pelas respectivas leis de cada Estado. No Estado de São Paulo, os Comitês 

de Bacia são tripartites, sendo: Poder Executivo Estadual (1/3); Poderes Executivos 

Municipais (1/3) e Sociedade Civil (1/3). O segmento da Sociedade Civil é dividido entre os 

usuários, ONGs, universidades, sindicatos e associações técnicas. No estado de Minas 

Gerais, os Comitês de Bacias possuem quatro segmentos com igual número de votos: (1/4) 

para Poder Executivo Estadual; (1/4) para Poder Executivo Municipal; (1/4) para usuários de 

recursos hídricos e (1/4) para organizações civis. Os Comitês PCJ em particular, por 

representarem um conjunto de três Comitês de Bacias (CBH-PCJ/SP; PCJ Federal e CBH-

PJ/MG) possuem um Plenário diferenciado, decorrente da composição dos plenários de cada 

um desses Comitês. 

 

Figura 1: Composição Comitês PCJ  

 Fonte: Secretaria Executiva dos Comitês PCJ 
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ATUAÇÃO DOS COMITÊS PCJ EM 2014: 

 

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 2014, 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; 
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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 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 2014, os Comitês PCJ realizaram quatro reuniões plenárias. A primeira reunião 

ocorreu em 27 de março de 2014, no município de Valinhos/SP.  Ocasião em que foi aprovada 

a criação do Grupo de Trabalho “Operação Estiagem 2014”; foram aprovados os Planos de 

Trabalho Anuais (PTA) das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ; foi apresentado o Relatório 

Anual da Situação dos Recursos Hídricos nas Bacias PCJ 2013 – ano base 2012; foi aprovada 

proposta de complementação dos Termos de Referência para Elaboração do Estudo de 

Viabilidade de Implantação – EVI de empreendimentos que demandam recursos hídricos; e 

foi deliberada a transferência de recursos de investimento do FEHIDRO, orçamento de 2014, 

para realização do XII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos. 

 

Em 08 de agosto de 2014, no município de Indaiatuba/SP, ocorreu a 11ª Reunião 

Extraordinária dos Comitês PCJ, qual tema principal foi à discussão a proposta de aprovação 

do reenquadramento do trecho do Rio Jundiaí compreendido entre a foz do Ribeirão São José 

e a foz do Córrego Barnabé, de classe 4 para classe 3. Na ocasião discutiu-se, também, a 

aprovação do calendário, Edital e procedimentos eleitorais, e a constituição da Comissão 

Eleitoral para as eleições dos Comitês PCJ, para o mandato 2015/2017; o estabelecimento 

de diretrizes para programas de educação ambiental a serem apresentados no âmbito do 

licenciamento ambiental, referentes aos empreendimentos submetidos à análise dos Comitês 

PCJ; além de assuntos trabalhados durante todo o primeiro semestre de 2014. 

 

No dia 26 de setembro de 2014, no município de Piracicaba/SP, ocorreu a 12ª Reunião 

Extraordinária dos Comitês PCJ, onde foram abordados os seguintes temas: definição de 

cronograma e regras para seleção de empreendimentos de Demanda Espontânea visando à 
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indicação para obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO e das Cobranças PCJ 

(federal, paulista e mineira) pelo uso dos recursos hídricos, referentes ao orçamento de 2015; 

e ajuste a redação do Anexo II da Deliberação Comitês PCJ nº 160/2012, referente à proposta 

dos novos PUBs das Cobrança Paulista PCJ, em atendimento à Deliberação CRH nº 164, de 

09/09/2014. 

 

Em 12 de dezembro de 2014, no município de Jundiaí/SP, ocorreu a 14ª Reunião Ordinária 

dos Comitês PCJ, ocasião em que foram aprovados o Plano de Trabalho e Previsão 

Orçamentária da Fundação Agência das Bacias PCJ, para o exercício 2014; houve a 

apreciação do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ – 2014, ano base 

2013; foi apreciado o Parecer Técnico GT-Empreendimentos nº 06/2014, sobre o 

empreendimento: “Obras de Implantação da Central de Tratamento e Destinação de Resíduos 

- CTDR, localizado em Amparo”; e foi aprovado o abatimento do “Valor DBO” 2015 previstos 

na cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, nas bacias hidrográficas dos 

rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

 

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 dentro da respectiva temática. 
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ORGANOGRAMA DOS COMITÊS PCJ: 

 

Figura 2: Organograma dos Comitês PCJ 

Fonte:  Secretaria Executiva dos Comitês PCJ (2014) 

 

CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO 

 

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 2014, a CT-PL realizou 05 reuniões ordinárias e 02 reuniões extraordinárias, nos 

municípios das Bacias PCJ, sendo que em sua totalidade os assuntos de destaques foram 

discutir: Ratificação de indicação de representante do CBH-PCJ no GTAG-Cantareira; 

Ratificação da aprovação do Plano de Trabalho das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ; 

Instituição da “Operação Estiagem” nas Bacias PCJ; Apreciação da revisão das atribuições 

das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ; Apreciação de Proposta Substitutiva da Minuta de 

Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo - CRH sobre 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; Constituição da 
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Comissão Eleitoral/2015 dos Comitês PCJ (CBH-PCJ e PCJ-FEDERAL); Constituição do GT-

Critérios para distribuição de recursos 2015; Constituição do Comitê Editorial da TV PCJ; 

Apreciação das propostas de revisão das atribuições das Câmaras Técnicas dos Comitês 

PCJ; Apreciação de Proposta de Minuta de Deliberação sobre Programas de Educação 

Ambiental a serem apresentados no âmbito do licenciamento ambiental referentes aos 

empreendimentos submetidos à análise dos Comitês PCJ; Apreciação de Recursos 

Administrativos referentes ao FEHIDRO e Cobranças PCJ; Apreciação das propostas do GT-

Eleições 2015 sobre as eleições dos Comitês PCJ: CBH-PCJ e PCJ FEDERAL (para o 

mandato 2015-2017); Apreciação do Programa de Efetivação do Enquadramento e 

encaminhamentos sobre o assunto; Apreciação de proposta de prorrogação de período de 

atuação do GT-Estiagem 2014; Discussão sobre as propostas do GT-Critérios: Distribuição 

de Recursos 2015; Apreciação de proposta de estrutura de revisão e atualização do Plano de 

Bacias PCJ 2010-2020; Apreciação de proposta de Carta dos Comitês PCJ aos Candidatos 

às Eleições 2014; Solicitação de abatimento do “VALORDBO” 2014; Plano de Trabalho e 

Previsão Orçamentária da Fundação Agência das Bacias PCJ; Relatório de Situação PCJ 

2014 – Base 2013 – CRHi.  

As reuniões da CT-PL foram realizadas, conforme agenda abaixo: 

 

Data Reunião Município 

07 de março 55ª Reunião Ordinária Santa Bárbara d’Oeste/SP 

09 de maio 56ª Reunião Ordinária São Pedro/SP 

04 de julho 57ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

22 de julho 43ª Reunião Extraordinária Rio Claro/SP 

05 de setembro 58ª Reunião Ordinária Holambra/SP 

07 de novembro 54ª Reunião Ordinária Jundiaí/SP 

17 de novembro 44ª Reunião Extraordinária Piracicaba/SP 

 

a) Grupo de Trabalho Empreendimentos: 

No âmbito da 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 

nº54, de 30/07/2008, da Deliberação CRH nº87, de 28/10/2008 do Estado de São Paulo e da 

Deliberação Normativa CERH nº031/09, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do 

Estado de Minas Gerais.   

 

O GT-Empreendimentos é formado pelos Coordenadores e Coordenadores Adjuntos das 

Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ, pelo Secretário-executivo e Secretário-executivo 
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Adjunto dos Comitês PCJ, por convidados: Secretarias das Câmeras Técnicas e Técnicos da 

CETESB e IGAM/MG quando se faz necessário.  

 

Os empreendimentos analisados em 2014 foram: Obras de Implantação da Central de 

Tratamento e Destinação de Resíduos (CTDR) - Amparo; Loteamento Residencial Kaloré – 

Jaguariúna ACS Jaguariúna Empreendimentos Imobiliários Ltda; Projeto Logum (Logum 

Logística S/A) Trecho Paulínia - RMSP – Santos; Loteamento Residencial Fazenda Santo 

Angelo; e Aproveitamento Múltiplo da Barragem de Santa Maria da Serra. 

 

b) Grupo de Trabalho “Operação Estiagem 2014” 

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Comitês PCJ), 

dentro de suas atribuições, com o intuito de incentivar programas municipais de 

gerenciamento dos recursos hídricos em sua área de atuação, de forma descentralizada, 

participativa e integrada em relação aos demais recursos naturais e considerando o verão 

atípico vivenciando nas Bacias PCJ, no qual as chuvas ocorreram abaixo das mínimas 

históricas ocasionando, principalmente, as excepcionalmente baixas vazões nas calhas dos 

corpos d`água da região e visando, ainda, minimizar e prevenir problemas devido à falta de 

água nas captações dos diversos usuários das Bacias PCJ durante o período de estiagem, 

propôs um conjunto de ações e de medidas emergenciais, urgentes, coletivas e integradas 

com relação aos usos de recursos hídricos nas Bacias PCJ, denominado “Operação Estiagem 

PCJ – 2014”, coordenada por um grupo de trabalho denominado GT-Estiagem 2014. A 

Operação Estiagem PCJ – 2014 iniciou-se em abril de 2014 e foi encerrada no último dia 30 

de novembro de 2014.  

 

As reuniões do GT-Estiagem 2014 foram realizadas conforme agenda abaixo: 

Data Reunião Município 

16 de abril 1ª Reunião Ordinária Santa Bárbara D’Oeste/SP 

29 de abril 1ª Reunião Extraordinária Santa bárbara D’Oeste/SP 

08 de maio 
Reunião com coordenadores de 

Subgrupos 
Piracicaba/SP 

14 de maio 2ª Reunião Ordinária Americana/SP 

11 de junho 3ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

11 de junho 
Seminário “Planos de Contingência para 

Situação de Estiagem” 
Campinas/SP 

24 de junho 2ª Reunião Extraordinária Piracicaba/SP 

16 de julho 4ª Reunião Ordinária Extrema/MG 

17 de julho 
Seminário “Plano de Contingenciamento 

para a Indústria" 
Campinas/SP 

13 de agosto 5ª Reunião Ordinária Limeira/SP 
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10 de setembro 6ª Reunião Ordinária Jundiaí/SP 

08 de outubro 7ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

05 de novembro 8ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

 

 

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 as 

mesmas, conforme agenda abaixo:  

 

Data Reunião Município 

06 de fevereiro 34ª Reunião Ordinária Americana/SP 

03 de abril 35ª Reunião Ordinária Salto/SP 

04 de setembro 36ª Reunião Ordinária Jundiaí/SP 

02 de outubro 37ª Reunião Ordinária Rio Claro/SP 

04 de dezembro 38ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

 

Dentre os temas discutidos foi apresentada a definição dos perímetros de proteção dos poços 

destinados ao abastecimento público em municípios de pequeno porte; a avaliação 

hidrogeológica dos mantos de alteração nas áreas de ocorrência do aquífero cristalino nas 

Bacias PCJ; a avaliação da disponibilidade hídrica e recarga no sistema aquífero guarani nas 

Bacias PCJ e estabelecimento de diretrizes para o uso e proteção; análise da solicitação do 

DAEE aos Comitês PCJ acerca da Prefeitura Municipal de Campinas, que visa suspender a 

concessão de outorgas na área do Bairro Mansões Santo Antônio, em função de 

contaminação constatada após estudo realizado pela empresa AECOM do Brasil Ltda; 

manifestação do GT-Controle quanto ao trabalho intitulado “Minuta do Plano de 

Monitoramento Quali-Quantitativo das Águas Subterrâneas nas Bacias PCJ”;  análises dos 

procedimentos inerentes ao processo de Licença de Execução de Poços Tubulares; proposta 
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de criação de exigências complementares para que os órgãos gestores emitam as Licenças 

de Perfuração para garantir a qualidade construtiva de poços; apresentação de propostas 

para a revisão do Plano de Bacias 2010-2020. 

 

 

CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

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 2014 a Câmara 

Técnica de Educação Ambiental realizou 08 reuniões, conforme agenda abaixo:  

 

Data Reunião Município 

18 de fevereiro 63ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

25 de março 17ª Reunião Extraordinária Bragança Paulista/SP 

15 de abril 64ª Reunião Ordinária Itapeva/MG 

27 de maio 65ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

29 de julho 18ª Reunião Extraordinária Atibaia/SP 

19 de agosto 66ª Reunião Ordinária Extrema/SP 

21 de outubro 67ª Reunião Ordinária Rio Claro/SP 

02 de dezembro 68ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

 

Os principais temas discutidos no âmbito da CT-EA foram: análise do Programa de Educação 

Ambiental da Barragem de Santa Maria da Serra; elaboração de proposta de Material 

Educativo sobre o Plano das Bacias PCJ; Revisão da Política de Educação Ambiental dos 

Comitês PCJ; Manifesto pela sustentabilidade e educação ambiental no Plano Nacional de 

Educação – PNE 2011-2020; elaboração do Termo de Referência para o desenvolvimento e 

veiculação de programas educomunicativos na TV-PCJ; acompanhamento das atividades do 

GT-Estiagem; análise do Termo de Referência “Produção de materiais educativos sobre 

planejamento e gestão participativa nos Comitês PCJ” 

 

A CT-EA participou das discussões e organização do XII Diálogo Interbacias de Educação 

Ambiental em Recursos Hídricos; a organização de oficinas ambientais; e acompanhamento 

de empreendimentos de educação ambiental.  
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A CT-EA discutiu ainda, programas de educação ambiental dos empreendimentos “Centro de 

Tratamento e disposição de Resíduos Sólidos de Amparo”, "Três Pontes do Atibaia" e do 

“Aterro Sanitário de Bragança Paulista”. 

 

A câmara técnica realizou “Diálogo sobre a Orientação Técnica sobre a Estiagem nas Bacias 

PCJ”, no dia 30 de julho, no Parque da Cidade de Jundiaí/SP que teve por objetivo a 

divulgação de orientações sobre a estiagem nas bacias PCJ em 2014 para a população por 

meio das Secretarias  Municipais  de Educação  e  Meio  Ambiente,  Diretorias  de  Ensino  do 

Estado  de  São  Paulo,  Superintendência  de  Ensino  de Minas Gerais, órgãos da Secretaria 

de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, ONGs e Serviços de Saneamento. 

 

A CT-EA também desenvolveu um texto intitulado “O papel da educação ambiental frente à 

estiagem nas Bacias PCJ”, publicado na revista de resultados do XII Diálogo Interbacias de 

Educação Ambiental em Recursos Hídricos. 

 

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 

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 2014, a CT-ID realizou 09 reuniões, 

sendo:  

 

Data Reunião Município 

04 de fevereiro 58ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

01 de abril 59ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

10 de junho 60ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

01 de julho 61ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

04 de agosto 62ª Reunião Ordinária Nova Odessa/SP 

02 de setembro 63ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

07 de outubro 64ª Reunião Ordinária Campinas/SP 
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04 de novembro 65ª Reunião Ordinária Nova Odessa/SP 

02 de dezembro 66ª Reunião Ordinária Piracicaba/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 os plenários dos Comitês PCJ e a sociedade; integração com as atividades 

da Câmara Técnica de Plano de Bacias (CT-PB), visando o cumprimento das metas do plano 

de bacias 2012-2020. 

 

A CT-ID realizou no dia 19 de setembro de 2014, em Piracicaba–SP, o “Encontro & Integração 

Intercâmaras”, qual buscou apresentar e difundir os papéis de cada câmara técnica dos 

Comitês PCJ e alcançar a sua integração de atividades. 

 

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 

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 2014, a CT- 

Indústria realizou 06 reuniões, como demonstrado abaixo: 

 

Data Reunião Município 

19 de fevereiro 42ª Reunião Ordinária Jundiaí/SP 

16 de abril 43ª Reunião Ordinária Cosmópolis/SP 

18 de junho 44ª Reunião Ordinária Santa Bárbara d'Oeste/SP 

06 de agosto 1ª Reunião Extraordinária Americana/SP 

20 de agosto 45ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

15 de outubro 46ª Reunião Ordinária  Americana/SP 
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As reuniões da CT- Indústria, no ano de 2014, tiveram o principal foco na apresentação do 

documento final sobre o Estudo de Viabilidade de Implantação de Empreendimentos nas 

Bacias PCJ – EVI, que demandam recursos hídricos; acompanhamento sobre o processo de 

renovação da outorga do Sistema Cantareira; discussão sobre o reuso da água no setor de 

saneamento; elaboração de contribuições à gestão de recursos hídricos durante a 

Estiagem/2014; Desenvolvimento da atividade (questionário) do PTA nº 01 (projeto de 

implantação de medidas para adequação de ETEs Industriais).  

 

Visando orientar os usuários de recursos hídricos das Bacias PCJ no período de estiagem 

vivenciados por esta bacia hidrográfica, a CT- Indústria realizou o Seminário: 

“GERENCIANDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA INDÚSTRIA”, no dia 17 de julho de 2014 na 

sede da CIESP Regional Campinas, no município de Campinas/SP. 

 

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 129ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

27 de fevereiro 130ª Reunião Ordinária Piracaia/SP 

31 de março 131ª Reunião Ordinária Jaguariúna/SP 

30 de abril 132ª Reunião Ordinária Rio Claro/SP 

30 de maio 133ª Reunião Ordinária Atibaia/SP 

30 de junho 134ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

31 de julho 135ª Reunião Ordinária Paulínia/SP 

29 de agosto 136ª Reunião Ordinária Americana/SP 

30 de setembro 137ª Reunião Ordinária Americana/SP 

31 de outubro 138ª Reunião Ordinária Paulínia/SP 
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28 de novembro 139ª Reunião Ordinária Jundiaí/SP 

29 de dezembro 140ª 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. 

 

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; análise de comunicados 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, também teve o recebimento, organização e resolução e/ou encaminhamento de 

ocorrências relacionadas aos problemas ocasionados pelo período de estiagem ocorrido em 

2014. Assim como discussão e apoio ao contrato de realização da manutenção da Rede 

Telemétrica dos Comitês PCJ. 

 

A CT-MH também realizou reuniões com a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), 

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (SANASA) e Departamento de Águas 

e Esgotos de Valinhos (DAEV) sobre variações na vazão do rio Atibaia. 

 

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 2014:  
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Data Reunião Município 

30 de janeiro 46ª Reunião Ordinária Santa Bárbara d'Oeste/SP 

07 de março 47ª Reunião Ordinária Americana/SP 

09 de maio 48ª Reunião Ordinária Atibaia/SP 

01 de agosto 49ª Reunião Ordinária Jundiaí/SP 

12 de setembro 50ª Reunião Ordinária Salto/SP 

07 de novembro 51ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

 

Foram discutidas, entre outras questões, análise de questões específicas quanto a 

implantação do Empreendimento “Aproveitamento Múltiplo de Santa Maria da Serra”. 

 

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 06 reuniões ao longo do ano de 2014:  

 

Data Reunião Município 

26 de fevereiro 54ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

23 de abril 55ª Reunião Ordinária Jundiaí/SP 

25 de junho 56ª Reunião Ordinária Limeira/SP 

27 de agosto 57ª Reunião Ordinária Rio Claro/SP 

29 de outubro 58ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

03 de dezembro 59ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

 

Nesse período ocorreram discussões sobre Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das 
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Bacias PCJ – 2014 (ano base 2013); acompanhamento das metas e relatório do Plano de 

Aplicação Plurianual - PAP; análise dos relatórios R4 e R5 elaborados pela Empresa 

COBRAPE referente ao detalhamento das ações do Programa de Efetivação do 

enquadramento das bacias PCJ até o ano de 2035; análise do empreendimento da Barragem 

de Santa Maria da Serra. 

 

Foi realizado pela CT-PB em 19/03/2014, no município de Piracicaba/SP, o Seminário Gestão 

Municipal e o Enquadramento dos corpos d`água, qual fez parte do Programa Gestão do 

Enquadramento, voltado a área de saneamento. 

 

No dia 09 de dezembro de 2014, foi realizado a oficina intercâmaras para discussão de 

propostas sobre o Termo de Referência para a Renovação do Plano das Bacias PCJ 2010-

2020, no município de Jundiaí/SP. 

 

Ainda dos Grupos de Trabalho, constituídos no âmbito da CT-PB, denominados GT- 

Acompanhamento; GT- Articulação Institucional e GT- Cobrança, os mesmos realizaram 6 

reuniões no ano de 2014. 

 

No âmbito dos trabalhos dos GTs especificados acima, 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); proposição e criação de espaços para 

discussão do termo de referência para a revisão do Plano de Bacias (GT - Acompanhamento).  

 

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 06 reuniões realizadas pela CT-RN, foram em:  

 

Data Reunião Município 

12 de fevereiro 55ª Reunião Ordinária Holambra/SP 

09 de abril 56ª Reunião Ordinária Limeira/SP 

11 de junho 57ª Reunião Ordinária Atibaia/SP 
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13 de agosto 58ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

08 de outubro 59ª Reunião Ordinária Santa Bárbara d'Oeste/SP 

10 de dezembro 60ª Reunião Ordinária Indaiatuba/SP 

 

Nas ocasiões das reuniões, foram discutidas entres outros assuntos, a análise da proposta 

de reflorestamento de áreas legais (proposta conjunta CT-RN/CT-Rural); apresentação do 

Cadastro Ambiental Rural - CAR; análise de critérios e metodologia para a recuperação 

ambiental em microbacia piloto com parceria do GAEMA/PCJ; apresentação de programas 

ambientais realizados nas Bacias PCJ. 

 

Nas datas de 10/07/14 e 13/11/14, foram realizados os Workshops do projeto para elaboração 

de termo de referência para atualização do plano diretor de recomposição florestal das Bacias 

PCJ, assunto acompanhado pela CT-RN.  

 

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 2014 a CT-Rural realizou 10 reuniões, sendo:  

 

Data Reunião Município 

14 de fevereiro 83ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

11 de abril 84ª Reunião Ordinária Rio Claro/SP 

16 de maio 85ª Reunião Ordinária Piracaia/SP 

11 de julho 86ª Reunião Ordinária Holambra/SP 

18 de julho 6ª Reunião Extraordinária Campinas/SP 

08 de agosto 87ª Reunião Ordinária Mogi Mirim/SP 

12 de setembro 88ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

10 de outubro 89ª Reunião Ordinária Rio Claro/SP 

14 de novembro 90ª Reunião Ordinária Nova Odessa/SP 

11 de dezembro 91ª Reunião Ordinária Holambra/SP 
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Foram abordados, entre outros temas, propostas relacionadas a Renovação da outorga do 

Sistema Cantareira, Barragem e Pedreira e Duas Pontes, Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA); projeto LUISA (Levantamento de Unidades para Investimentos Ambientais) e 

participação das discussões do Sistema de Cadastro Ambiental Rural; acompanhamento de 

atividades relacionadas a reservação de água, outorgas e licenças; e discussões sobre o Livro 

“Projeto Produtor de Água – Lições Aprendidas”. 

 

Além disso, houve atividades entorno do Monitoramento da Evolução das Características 

Hidrográficas de uma Microbacia Hidrográfica. 

 

A Câmara Técnica de Uso e Conservação da Água no Meio Rural realizou, também no dia 17 

de outubro, em Holambra/SP, o Seminário Captação de Água da Chuva palestrada pelo 

Biólogo Msc. Geraldo G.J.Eysin. 

 

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 

06 de fevereiro 61ª Reunião Ordinária Cordeirópolis/SP 

26 de fevereiro Reunião Conjunta com a CT-PB Piracicaba/SP 

13 de março 11ª Reunião Extraordinária Piracicaba/SP 

10 de abril 62ª Reunião Ordinária Americana/SP 

12 de junho 63ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

14 de agosto 64ª Reunião Ordinária Limeira/SP 

09 de outubro 65ª Reunião Ordinária Jaguariúna/SP 

11 de dezembro 66ª Reunião Ordinária Bragança Paulista/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: demandas e Drenagem Urbana nas Bacias PCJ; análise dos EIA-RIMAs dos 

empreendimentos “Aproveitamento Múltiplo de Santa Maria da Serra” e “Prolongamento da 

SP 083 entre a Rodovia Anhanguera e a Rodovia Miguel Melhado Campos e análise de 
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sistemas de saneamento. 

 

Além dessas atividades, foram criados grupos técnicos para estudar melhor o tema e impactos 

da drenagem nas Bacias PCJ, dentre eles foram criados: GT- Resíduos, GT-Água, GT-

Esgoto, GT-Drenagem e GT-Saneamento Rural. 

 

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 2014, a CT-SAM 

promoveu 06 reuniões, sendo:  

 

Data Reunião Município 

30 de janeiro Reunião Conjunta CT-OL e CT-SAM Santa Bárbara d'Oeste/SP 

18 de fevereiro 51ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

15 de abril 52ª Reunião Ordinária Limeira/SP 

19 de agosto 53ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

21 de outubro 54ª Reunião Ordinária Campinas/SP 

02 de dezembro 55ª Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

 

As reuniões tiveram objetivos de discutir propostas para “Avaliação da qualidade 

microbiológica e físico-química de águas em Estações de Tratamento de Água – ETA, 

aspectos relacionados a renovação da Outorga do Sistema Cantareira e disponibilidade 

hídrica qualitativa e quantitativa nas bacias PCJ durante o período de estiagem 2014. 

 

A Câmara técnica também organizou, no dia 21 de outubro de 2014, o 3º Seminário de Saúde 

Ambiental – “As Agências Reguladoras dos Serviços de Saneamento e o Estado na Gestão 

das Águas de Abastecimento Público”. 

 


