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Piracicaba, 28 de janeiro de 2014 

Oficio Agência das Bacias PCJ n° 114/2015 

Assunto: Encaminhamento do Relatório de Gestão referente ao ano de 2014 

Prezado Senhor, 

Vimos pelo presente encaminhar o Relatôrio de Gestão referente ao ano de 
2014, conforme estabeiecido no Primeiro Termo Aditivo - Contrato de Gestão no 003/ANA/201 1, 
celebrado entre a Agenda Nacional de Aguas - ANA e a Fundaçäo Agéncia das Bacias PCJ. 

Sendo o que se apresenta para o momento, ficamos a disposição para os 
esciarecimentos elou complementacöes que forem necessárias. 

Atenciosamente, 

PATRICIA GOB,TE AGUIAR BARUFALDI 
Diretoja'Presidente em Exercicio 	 12 

Fundaçâo Agência das Bacias PCJ 

j1 

AGENdA NACIONAL DE AGUAS - ANA 

Comissão de Acompanhamentos dos Contratos de Gestão - CACG 

limo. Sr. Nelson Neto de Freitas 

Gerente de Recursos Hidricos da Superintendência de Apoio a Gestão de Recursos Hidricos e, 

Coordenador da Comissâo de Acompanhamento de Contratos de Gestão e Termos de Parceria - 

CACG 

Setor Policiai - Area 5 - Quadra 3 - Bloco "L" 
	 protocO10 	C 

Brasilia - DF - CEP: 7061 0-200 	
Por: 	- 
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AN A 
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www.ana.gov.br  

Realizaçao: 

a$4#c?j 
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Piracicaba, Janeiro de 2015 
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NOSSA MISSAO 
Executar açoes para a implantaçao das politicas de recursos hidricos dos Comitês PCJ 
fornecendo suporte técnico, administrativo e gestão financeira. 

NOSSA VISAO DE FUTURO - HORIZONTE ATE 2035 
Ser reconhecida pela sociedade por sua eficiência e eficácia na construção de soluçôes para 
as politicas de recursos hidricos, contribuindo para melhoria da qualidade de vida. 

NOSSOS ATRIBUTOS DA VISAO DE FUTURO 
A Agenda das Bacias PCJ aspira, ate 2035, alcançar os seguintes desafios: 

Conquistar o reconhecirnento da sociedade pelos beneficios gerados corn a 
implantacão das politicas de recursos hidricos, 
Consolidar-se como modelo de Agenda de Bacias Hidrográficas pelas práticas de 
suporte a gestão dos recursos hidricos. 
Facilitar a cornunicação, o relacionamento e o processo de cooperação entre Os 

diversos atores dos Comités das Bacias PCJ. 
Tornar-se uma marca de credibilidade quando associada ao adequado suporte a 
gestão dos recursos hidricos. 
Alcançar alto grau de exceléncia em gestão de projetos e conhecirnento tecnolOgico 
em recursos hidricos. 

NOSSOS VALORES 
Sustentam as premissas norteadoras das nossas atitudes, orientam a nossa postura e guiam 
todas as tomadas de decisão: 

Transparéncia e Integridade -Agirnos em todas as circunstâncias orientados por uma 
conduta ética, gerando e disponibilizando informaçöes corretas, claras e confiáveis. 
tntegracao e Cooperaçao - Cultivamos o dialogo, a colaboração e a parceria entre 
organizacoes que, juntos, são capazes de gerar resultados duradouros. 
Comprometimento - Atuamos corn responsabilidade, dedicação e empenho para 
honrar nossos compromissos e ter sucesso no cumprimento de nossos objetivos. 
Empreendedorismo - Desempenhamos nossas atividades corn iniciativa, criatividade 
e realismo para apresentar soluçoes inovadoras e executá-las. 
Excelência em Gestão - Buscarnos atingir melhoria continua em todos Os processos 
de gestão, aliada a práticas que assegurem altos nIveis de desempenho. 
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Este relatário apresenta Os resultados obtidos corn a execucâo do Primeiro Termo Aditivo do 

Contrato de Gestâo n° 003/ANAI2011 - exercicio 2014, assinados entre a Agência Nacional 

de Aguas - ANA e a Fundação Agencia das Bacias PCJ. 

Além dos resultados obtidos corn a execuçâo do Contrato de Gestão apresentamos urn 

resumo das atividades desenvolvidas pela Fundaçäo Agencia das Bacias PCJ, bern corno 

pelos Comités das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial (CBH-PCJ, 

PCJ Federal e CBH-PJ), ou seja, os Cornitês PCJ, no ano de 2014. 
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1.1. Nome Completo: 

Fundação Agenda das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial - 

AGENCIA DAS BACIAS PCJ. 

1.2. NUmero do CNPJ: 

11.513.961/0001-16. 

1.3. Natureza JurIdica: 

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

prôpria, instituida corn a participação do Estado de São Paulo, dos MunicIpios e da Sociedade 

Civil, conforme consta de sua escritura püblica de constituição. 

1.4. Endereço/telefone: 

AGENdA DAS BACIAS PCJ: 

Rua Aifredo Guedes, 1949 - Higienôpolis - EdifIcio Racz Center - Sala 604 

Piracicaba/SP - Brasil - CEP: 13416-901 

Fone: (19) 3437.2100. 

1.5. Endereço da pãgina institucional na Internet: 

Fundação Agencia das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial - 

AGENdA PCJ - www.aqenciapci.org.br/novo/index.php  

Comitês das Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial - COMITES PCJ - 

www.comitespci.org.br  
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1.6. Normas de Criaçao e Finalidade da Unidade Jurisdicionada: 

1.6.1. NORMA DE cRIAçAo - ESTATUTO SOCIAL: 

A Fundação Agéncia das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial 

(AGENCIA DAS BACIAS PCJ), constitulda em 05 de novembro de 2009, é pessoa jurIdica de 

direito privado, sem fins lucrativos, corn estrutura administrativa e financeira própria, institulda 

corn a participação do Estado de São Paulo, dos Municipios e da Sociedade Civil, conforme 

consta de sua escritura pUblica de constituicão. A sede e foro da AGENdA DAS BACIAS PCJ 

reside na cidade Piracicaba e tern area de atuacão nas bacias hidrograficas dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundial (Bacias PCJ) e corn seu prazo de duração indeterminado. 

A AGENdA DAS BACIAS PCJ foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hidricos 

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

funçöes de Agéncia de Agua das bacias hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial, 

e em 2011, corn a interveniência dos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundial, firmou o Contrato de Gestão n°003/ANAI201 1 corn a Agéncia Nacional de 

Aguas - ANA, nos terrnos da Lei Federal n010.881, de 06 de junho de 2004, visando o 

exercIcio das funcoes de competência de Agencia de Agua nas bacias hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundial. 

Ressalta-se que a AGENdA DAS BACIAS PCJ tern como princIpio organizacional a 

manutenção de estruturas técnicas e administrativas de dimensöes reduzidas, corn prioridade 

a execução descentralizada de obras e serviços, os quais serão atribuidos a Orgãos e 

entidades, püblicos e privados, capacitados para tanto. 

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

0 regime jurIdico do pessoal é o da legislação trabalhista (CLT) e a contratação de 

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

precedida de concurso pUblico, nos termos da Constituiçâo Federal. 

Tern, ainda, como princIpio de atuacão o seguimento das diretrizes, orientaçöes e normas 

estabelecidas por rneio de Deliberaçoes dos COMITES PCJ, da mesma forma que a sua 

gestâo apresenta a cornposicão paritária tripartite entre o Estado, os MunicIpios e a Sociedade 

Civil, corn direito a voz e voto de todos os seus membros. 
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São funcöes da AGENCIA DAS BACIAS PCJ proporcionar a apoio financeiro aos pIanos, 

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

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

recursos hidricos, de acordo corn programa aprovado pelos COMITES PCJ; apolar e 

incentivar a educação arnbiental e o desenvolvimento de tecnologias que possibflitem a uso 

racional dos recursos hidricos; incentivar, na area de sua atuacão, a articulacao dos 

participantes dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciarnento de Recursos Hidricos 

corn as demais sisternas setoriais, corn as rnunicIpios, corn o setor produtivo e corn a 

sociedade civil; e praticar, no campo dos recursos hidricos, acSes que the sejam delegadas 

ou atribuidas pelos detentores do dominio de águas püblicas. 

A AGENCIA DAS BACIAS PCJ não distribul lucros, dividendos ou quaisquer outras vantagens 

a seus instituidores, mantenedores ou dirigentes e emprega toda a renda auferida no 

cumprimento das suas finatidades. 

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

DAS BACIAS PCJ são providos anualrnente pela ANA, oriundos da cobrança federal pelo uso 

de recursos hidricos dos rios Atibala, Camanducaia, Jaguari e Piracicaba, conforme 

deterrninado no Contrato de Gestão n°003/ANA/2011 e, também, ate 10% das arrecadaçaes 

pelo uso de recursos hidricos nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial, 

provenientes da Cobranca PCJ Paulista. 

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

autorizada pelo art. 10,  da Lei n010,020, de 03/07/98, sendo dispensada qualquer outra 

forrnalidade legal para que ele integre a entidade. 

1.7. Normas que estabelecem a estrutura orgânica no periodo de gestao: 

Estatuto Social: Constituicao da Fundacao da Agenda das Bacias PCJ - 05 de Novembro de 

2009 - www.aqenciapcj.org.br/novo/institucional/estatuto.  
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2.1. Identificacão do Programa Governamental (ANA): 

Programa: 1107 - Pró-bacias. 

Contrato (Contrato de Gestão): n°003/ANA/201 1. 

2.2. Descrição do Programa: 

0 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n°003/ANA/201 1, celebrado entre a ANA e 

a Fundação Agenda das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial 

(AGENdA DAS BACIAS PCJ), corn a interveniência dos Comités PCJ em 03 de abril de 2012, 

tern por objeto o alcance pela AGENdA DAS BACIAS PCJ, das metas constantes no 

Programa de Trabalho, Anexo I, do Contrato de Gestão n°003/ANA/201 1, no exerdIcio das 

funcöes de Agenda de Agua nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial. 

o Programa de Trabaiho conternpla o detaiharnento dos objetivos estratégicos, metas e 

resultados a serern alcançados pela AGENCIA DAS BACIAS PCJ, rnensurados par rneio de 

indicadores de desempenho. 

A area de atuacão da AGENdA DAS BACIAS PCJ é a bacia hid rográfica dos rios Piracicaba, 

Jundial e Capivari envolvendo os Estados de São Paulo e de Minas Gerais, nurna extensão 

territorial de 15.320 km2. As Bacias PCJ abrangem areas territoriais de 77 munidIpios, 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: 

Bacias PCJ 
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3.1.Crit6rios de Avaliacão: 

Programa de trabaiho: 

INDICADORES CRITERIOS DE AVALIAçAO 

DISPONIBILIZAçAO DE 1A - Conteüdo disponibiiizado e atualizado na página eietrônica 
INFORMAOES dos COMITES PCJ ou da CONTRATADA 

2A - Piano de Apiicacao Piunanual. 
2 PLANEJAMENTO E GESTAO 2B - Enquadramento 

2C - impiementacão das acôes do Piano das Bacias PCJ 

3A - Indice de desemboiso anual 

3 
COBRANA PELO USO 3B - Indice de desemboiso acumulado 

DOS RECURSOS HIDRICOS 
3C - Avaliacao da cobranca peio uso de recursos hIdricos na 
Bacia peios usuários 

OPERACIONALIZAçAO DA 4A - Atendimento ao usuârio em cobrança. 
4 COBRANA 4B - Manter o Cadastro de Usuãrios de Recursos Hidricos 

5A - Avaliacão da Entidade Delegataria pelos membros dos 
COMITES PCJ 

3,1.1. DISPONIBILJZAcAO DE INF0RMAcOEs-INDIcAD0R 1: 

Esse indicador tern como objetivo disponibizar informaçöes atualizadas sobre Os Comités 

PCJ, a AGENCIA DAS BACIAS PCJ, sobre Legislaçäo de Recursos Hidricos, Central de 

Docurnentacão, Piano de Apiicaçao, Cadastro de Usuários, Cobranças e Arrecadaçaes e 

sobre o Contrato de Gestão n°003/ANA/201 1, bern coma do Sistema Nacional de 

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

3.1.2. PLANEJAMENTO E GESTAO - INDICADOR 2: 

Esse indicador tern por finalidade a elaboracão do Piano de Apiicação Piurianuai 2013-2016, 

contendo: 

Os programas e subprogramas priorizados no perlodo, corn aicance de metas para 2016, 

contendo Os tipos de acöes possiveis de serem financiadas; 
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A estimativa da disponibilidade de recursos financeiros para apiicacao em cada 

programa/subprograma discriminado par fonte e, 

Os critérias para hierarquizaçãa das demandas de açöes e projetas. 

3.1.3. COBRANA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS - INDICADOR 3: 

O indicador 3, cobrança pela usa das recursos hidricos objetiva desenvaiver metas 

pragressivas visanda maior eficiência na aplicacâa da valar repassada pela ANA a AGENCIA 

DAS BACIAS PCJ e praparcianar a aurnento da apiicação de recursos externos 

(cantrapartida) em açöes voitadas para a meiharia das recursos hidricos. Esse indicador visa 

ainda aiocar as recursos financeiras cam a finalidade de atingir as metas progressivas, 

abjetivanda a eficiência administrativa da AGENCIA DAS BACIAS PCJ na execução das 

açöes previstas no Piano de Apiicaçaa. 

3.1.4. OPERAcI0NALIzAcA0 DA COBRANA - INDICADOR 4: 

Cam esse indicador visa a farnecimenta da serviça de atendimenta aos usuários em cabrança 

pela usa de recursos hidricos nas Bacias PCJ, corn canhecimento técnico suficiente para 

sanar eventuais dUvidas e orientar os usuárias no acesso e preenchimento do Cadastro 

Nacianal de Recursas HIdricas (CNARH), bem coma a de fornecer as serviços de atuaiizaçãa 

dos dadas cadastrais de usuário cam probiernas de endereco. Alérn do atendimento aa 

usuário em cabrança este indicador visa manter atualizada cadastro dos usos e usuários de 

recursos hidricos interestaduais nas Bacias PCJ, e apresentar reiatOrio anual corn a estada 

da arte do cadastro. 

3.1.5. RECONHECIMENTO SOCIAL— INDICADOR 5: 

Na ârnbito desse indicador procura-se avaliar, par meio da opinião dos mem bras dos Cam itês 

PCJ, as atividades exercidas pela AGENCIA DAS BACIAS PCJ, considerando as aspectos 

técnicas e administrativas e, ainda, aumentanda a inserçäo do tema "Gestãa de Recursas 

HIdricos" nas orgäas de imprensa ou na mIdia das Bacias PCJ, par meio de repartagens e 

artigas, espaças para divuigaçâa de naticias e eiabaracão de programas (corn au sem 

parcerias) sabre temas especIficos. 
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3.1.6. CONCLUSAO: 

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

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

estabelecidos corno indicacao de sua relevância para a indicador correspondente. As metas 

estâo associadas aos sub-indicadores, de maneira que, em funcão do desempenho 

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

desempenho dos respectivos indicadores. 0 que permite definir uma nota final para a 

desempenho da AGENCIA DAS BACIAS PCJ em cada indicador. 

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

Gestâo n°003/ANA/201 1, e permite que seja estabelecido um conceito para a desempenho 

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

(nota major ou igual a 9); Born (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 I - Disponibilização de informaçOes: 

CRITERIO DE AVALIAcAO DETALHAMENTO 

Comitês 	PCJ: 	decreto de criação, 	regirnento interno e 
alteraçoes, 	composicão, 	deliberacoes, 	rnocoes, atas das 
reuniöes. 

Entidade Delegatária: resolucão de deiega(;ao, estatuto e 
alteracoes, associados. 

Legislaçao de Recursos Hidricos: leis e decretos relativos 
a recursos hidricos no ãrnbito federal e dos estados de SP e 
MG; portarias dos Orgãos gestores estaduais: resoluçoes da 
ANA, do CNRH e dos Coriselhos Estaduals de Recursos 
Hidricos que tenham pertinéncia corn as atividades definidas 
no Piano de Recursos Hidricos da bacia, contrato de gestao, 
cadastro e cobranca. 

IA 

CONTEUDO DISPONIBI..IZADO E 
ATUALIZADO NA PAGINA 

ELETRONICA DO COMITE OU DA 

Centro de Documentacão: Estudos, projetos, relatôrios e 
dernais documentos técnicos produzidos sobre a Bacia. 

PIano de Aplicacao: Relatôrio anual de acornpanharnento CONTRATADA 
das acöes executadas corn os recursos da cobranca. 

Cadastro de Usuários: relaçao dos usuários da bacia dos 
rios Piracicaba, Capivari e Jundiai ern cobrança pela ANA e 
pelos órgãos gestores estaduais, 	no exercicio corrente, 
contendo nome, rnunicipio, UF, finalidade de uso, vazöes e 
valor cobrado. 

Cobranca e Arrecadacao: valores cobrados, arrecadados e 
transferidos a Entidade Delegataria e rendirnentos financeiros 
anuais. 

Contrato de Gestão: contrato e seus aditivos, Relatôrios de 
Gestäo, Relatôrios de Avaliaçao e prestacoes de contas 
apresentadas. 

AvALIAcAO 

IA 

NOTA FINAL (NF) PESO 

I 

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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AVALIAçAO 

NOTA (NP) 

IA 

NOTA FINAL (NF) PESO 

I 

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) 

FORMULA DE CALCULO DAS NOTAS 

Para o indicador 1A, será atribuindo urn ponto para cada urn dos alto itens descritos no detaiharnento. 

NP = 10 * RESULTADO / META 
0 :s NP 5 10 

NF = (NP * PESO) / (PESOS) 

3.2.1. INDICADOR 1A. - CONTELJDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO: 

3.2.1.1. Dados Institucionais dos Comitês PCJ: 

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

composição, deliberaçöes, moçöes, atas das reuniöes, mecanismo de funcionamento das 

Câmaras Técnicas, caracterIsticas das bacias PCJ e demais informacoes e materials, 

encontram-se disponiveis para consulta no site hftp://www.comitespcj.org.b  . 

Dados Institucionais: 
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CBH/PCJ (Pautista) 

> Decreto de Criação: 

hftr)://www.comitespci.org.br/images/Download/Lei7663-9l.PDF  

> Estatuto do CBH/PCJ: 

hftD://www.comitesDci.ora.br/index.DhD?oDtion=com  content&view=article&id=21 4&ltemid=21 9 

> Composiçao: 

hftp://www.comitespci.om.br/index.r)hr)?ogtion=com  content&view=article&id=256&ltemid=354 

> Deliberaçães: 

httr)://www.comitespc*.or-g.br/index.php?option=com content&view=article&id=1 81 &ltemid=223 

> Atas: 

hftp://www.comitespcm.or-g.br/index.r)hp?or)tion=com  content&view=article&id=1 67&ltemid=229 

MoçOes: 

http://www.comitespci.org. br/index. php?option=com content&view=article&id=1 68&ltemid=230 

PCJ Federal 

Decreto de criacao: 

http://www.comitesecj.org. br/images/Download/Decreto-PCJ-FED ERAL-20-03-02. pdf 

http://www.comitespcj.org. br/images/Download/ResolucaoO5-2000. PDF 

Regimento PCJ Federal: 

hftp://www.comitespci.org.br/index.php?option=com  content&view=article&id=31 &Itemid=1 11 

> Composicao: 

hftp://www.comitespcw.org.br/index.php?option=com  content&view=article&id=257&ltemid=355 

> Deliberaçôes: 

http://www.comitesDci.org.br/index.hp?option=com  content&view=articIe&id181 &ltemid=223 

Atas: 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com  content&viewarticIe&id=1 67&Itemid=229 

> Mocôes: 

http://www.comitespci.org. br/index. hp?option=com content&view=article&id=1 68&Itemid=230 

CBH/PJ (Mineiro) 

Decreto de criação: 

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

Regimento do CBH/PJ: 
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http://www.comitespci.orci.br/index.ph?otion=com  content&view=article&id=242&ltemid=220 

> Composição: 

http://www.comitespci.org. br/index. rh?option=com content&viewarticle&id258&ltemid=356 

Deliberaçöes: 

htt://www.comitespcj.org.br/index.ØhD?otion=com  content&view=article&id=181&Itemid=223 

> Atas: 

http://www.comitespce.or-g.br/index.php?option=com  content&view=article&id=167&ltemid=229 

> Moçöes: 

hfti)://www.comitespci.or-g.br/index.php?option=com  content&view=article&id=1 68&Itemid=230 

3.2.1.2. Dados Institucionais da Entidade Deleciatária: 

Os dados institucionais da FUNDAçAO AGENCIA DAS BACIAS PCJ, tais como: resolução 

de delegação, estatuto e suas alteraçöes, associados, estão disponIveis nos links a seguir: 

. OqueéaAgência: 

> Video Institucional: http://www.agenciapci.org.br/novo/institucional  

> 	Folder: http://issuu.com/cjdigitaI/docs/folderDci-digital?e=631  8376/1151930 

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

> 	HistOrico da implantacao: http://www.aqenciapcj.org.br/novo/images/stories/FABH  H 1st- 

I mplantacao. pdf 

Resolução de Delegação - CNRH n° 111/2010: 

http://www.aqenciapci.org. br/novo/institucional/80-institucional/institucional-pci/resolucao-de- 
delegacao 

Conselho Deliberativo: 

http://www.agenciapci.org.br/novo/institucional/1  3-institucional/institucional-pci/conselho-deliberativo 

Conseiho Fiscal: 

http://www.aqenciapcj.orq.br/novo/institucional/14-institucional/institucional-cj/conselho-fiscal  

Diretoria: 

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

Estatuto: 

http://www.agenciapci.org.br/novo/institucional/estatuto  
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3.2.1.3. Leqislapão de Recursos Hidricos: 

E possIvel encontrar no site da AGENdA DAS BACIAS PCJ, bern como no site dos COMITES 

PCJ toda a base legal que subsidia a irnplementação da cobrança pelo uso dos recursos 

hidricos de dominic da União, além das Poilticas Estaduais (São Paulo e Minas Gerais), 

PolItica Nacional de Recursos Hidricos, Deliberaçöes, Decretos e Resolucöes pertinentes aos 

recursos hidricos, cobrança pelo uso de recursos hidricos, Comitês e gestão de recursos 

hidricos no àrnbito das Bacias PCJ. 

No site da AGENCIA DAS BACIAS PCJ, o conteüdo sobre legislacão poderão ser localizados 

através dos links: 

. Contrato de Gestão e Base Legal: 

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

. Decretos: 

httD://www. agenciacj org. br/novo/contrato-de-gestao-e-base-legal/decretos 

Deliberaçöes: 

htt://www. agenciacI org. br/novo/contrato-de-gestao-e-base-legal/deliberacoes 
Legislacoes: 

http://www.agenciapci.org  br/novo/contrato-degestao-e-base-legaI/legis!acoes 

. Resoluçöes 

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

No site dos COMITES PCJ, o conteüdo legislacão poderá ser localizado no link a seguir: 

http://www.comitesci.org.br/index.php?option=com  content&view=article&id=245&ltemid=240 

3.2.1.4. Centro de Documentos: 

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

Bacias PCJ poderão ser acessados através dos links relacionados abaixo: 

No site da AGENdA DAS BACIAS PCJ: 

a) INFORMACOES SOBRE AS BACIAS PCJ: 

CaracterIsticas Climáticas: 

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

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

bacias/disDonibilldade-hidrica 

Localizaçäo: 

httD://www. agenciaøcj.org. br/novo/informacoes-das-bacias/29-informacoes-das-bacias/Iocatizacao 

UsodaAgua: 

http:Ilwww. agenciaøcj org. br/novo/informacoes-das-bacias/30-informacoes-das-bacias/uso-da-agua 

CaracterIsticas FIsicas: 

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

fisicas 

CaracterIsticas Geopoilticas: 

htW://www. agenciapcj.org. br/novo/informacoes-das-bacias/caracteristicas-geopoliticas/46- 

informacoes-das-bacias/caracteristicas-geooIiticas 

Relatório de Gestão Bacias PCJ (situaçào) 2013: 

httD://www.agenciacj.org. br/docs/relatorios/relatorio-gestao-bacias-pcj-20 13. pdf 

b) TRANSPARENCIA: 

Cargos, salários e estrutura completa: 

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

cargos-e-salarios 

Contratos assinados: 

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

Licitaçöes: 

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

C) IMPRENSA: 

. Noticias: 

http://www.agenciapci.org.br/novo/imprensa  
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r1 
TVPCJ: 

Desde 2013, a TV PCJ já apresentou 29 ediçOes do programa '0 

Valor da Agua". Em 2014, foram sete programas produzidos. Todos 

os programas poderâo ser visualizados através do link 

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

Abaixo destacamos os videos referentes a 2014: 

> Programa 0 Valor da Agua 22— publicado em 15/01/2014 

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

> Programa 0 Valor da Agua 23 - publicado em 06/03/2014: 

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

> 	Programa 0 Valor da Agua 24 - publicado em 07/04/20 14: 

http://www.youtube.com/watch?v=fl  NT86F3F20&feature=youtu . be. 

Programa 0 Valor da Agua 25 - ESPECIAL DE 20 ANOS DOS COMITES PCJ 

publicado em 23/11/2013: 

http://www. youtube.com/watch?v=KMvIGFRcCtY&listUUZytQPLXci  mbcQFuZM4CbAgg. 
11 Programa 0 Valor da Agua 26 - publicado em 26/08/2014: 

https://www.youtube.com/watch?v=T8QSD65PrPM&Iist=U  UZytQPLXgmbcQFuZM4CbAgg&index=2. 

Programa 0 Valor da Agua 27 - publicado em 23/10/2014: 

https://www.youtube.com/watch?v=B6VXA8rz4IU&iist=U  UZytQPLXgmbcQFuZ%20%20%20%20%20 

M4CbAgg. 

> Programa 0 Valor da Agua 28 - publicado em 04/12/2014: 

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

Informativos>> lnstitucional>> Folder Digital >>Relatórios: 

> Cobrança Paulista PCJ - ExercIcio 2014 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/cobranca-pauiista-201  4?e=631 8376/1884736 

Agencia das Bacias PCJ e os Comitês de Bacias 

http://issuu.com/pcjdiqitai/docs/folderpci-digitai?e=63  18376/1151930 

> 	Piano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial —2010/2020 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/pcj  readeguado 201 3?e=63 18376/1186601 

> Informativo Comitês PCJ Jan/Mar-2014 

http://issuu.com/pcidigitai/docs/informativo  comites 43aa8c1 cfbf54l 

e Informativo Comitês PCJ Abr/Jun - 2014 

http://issuu.com/pc*digital/docs/informativo  comites8 

Informativo Comitês PCJ Jul/Set - 2014 

Relatôrio para prestaçâo de contas - Conhrato de Gestão n° 003/ANA/201 1 - exerciclo 2014 - Agerrcia das Bacias PCJ 23 



JOOCCI 
Agenda dasBaciasPCJ 

hftr)://issuu.com/Dcidiaital/docs/informativo36  
11 Folder: A Cobranca pelo Uso dos Fecursos Hidricos nas l3acias PGJ - Ediçao 2014 

hfti)://issuu.com/ocidigital/docs/cobran  a 14-07 

> Apostila: Documentos Básicos sobre Constituição e Funcionamento dos Plenários e 

Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ 

http://issuu.com/pcjdigital/docs/apostila  ic1 - visuakza 	o?workerAddress=ec2-23-22-206- 

1 40.compute-1 .amazonaws.com  

Renovacao da Outorga do Sisterna Cantareira - Documentos para Consulta e 

download 

http://www.agenciancj.org. br/novo/comonent/contentJarticle/8-institucional/2 1 9-outorga-201 4-

renovacao 

> 	Folder: Os Corn itês PCJ e as Corn petências das suas Câmaras Técnicas 

hftp://issuu.com/pc*digitaI/docs/folder  comites - web 

Relatório de Gestão das Bacias PCJ - 2013 

httr.dlwww. apenciaocj org. br/docs/relatorios/relatorio-qestao-bacias-pci-20 13. pdf 

> Relatório de Fundamentacão 

htt://www.agenciapci . org. br/docs/retatorios/relatorio-fundarnentacao-pcj. pdf 

> 	Folder: Corn ités PCJ 1993 - 2013 

http://www.agenciapci.or-g.br/fotos/folder-20anos.pd  

Folder: Uso da água no meio rural 

http://www.agenciapcj.org. br/docs/relatorios/relatorio-uso-rneio-ru ral-oper-estiaciern-20 14. df 

> Folder: Operação Estiagem 2014 

htt://issuu.corn/pcjdigital/docs/folder educativo 2014 

d) PROJETOS: 

No site da Agência PCJ as informaçöes poderäo ser localizadas: 

Mapa dos projetos: 

Conforme a demanda referente ao Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestão 

n°003/ANAI201 I - indicador 1 - Disponibilizacao de 

lnformaçôes, iniciamos a disponibilizaçâo das informaçöes 

fIsicas e financeiras sobre estudos e projetos em 

andarnento e finalizados aiim de que a sociedade em geral 

e, em especial os atores das bacias PCJ, acompanhem a 

evolucão das acôes contratadas. As informaçoes 

disponibilizadas estâo em constante atualizaçâo e poderäo 

ser acessadas através do link: 
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http://www.agenciapcj.org.br/novo/projetos.  

Captaçâo de Recursos FEHIDRO e COBRANAS PCJ - exercIcio 2015: 

http://www.agenciapci.org. br/novo/rojetos/captacao-de-recursas 

httx//issuu.com/pcjdigita!/docs/fehidroweb  

Mecanismo de abatimento: 

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

Relatôrio de empreendimentos: (Andamento de todos Os projetos indicados): 

No re!atOrio de empreendimentos pode-se verificar o andamento de todos os projetos 

indicados e financiados corn recursos das cobranças PCJ pelos Comitês. Para tel acesso se 

faz necessário apenas digitar a sigla do tomador, como par exemplo, no caso do tomador ser 

uma prefeitura basta digitar o name do municipio (aparecerá uma informação de que é 

necessário indicar o periodo, porém ao dar OK é possivel ter acesso ao gráfico da situacao 

de todos Os empreendimentos do referido tomador. Neste mesmo espaco é possIvel se ter 

acesso a rnais infarmaçOes sobre o empreendimento/ tomador, basta clicar no name do 

tomador, a esquerda do gráfico). http:/Iwww. agenciapcj.org. br/novo/proietas/mecanismo-de-

abatimenta/70-prajetas/relatorio-de-em preendimentos 

Informacoes administrativas sobre a desenvalvimento dos Pianos Municipais de 

Saneamento Básico e Gestão Integrada de ResIduos Sólidas: 

http://www.agenciapcj.org. br/navo/praietas/mecanisma-de-abatimento/84-prajetas/pmsb-e-pmgirs 

lnformacöes administrativas sobre o desenvolvimento dos Pianos Diretores de 

Combate as Perdas Hidricas em Sistemas de Abastecimenta Püblico de Agua: 

http://www.agenciapcj  org. br/navo/praietos/mecanisma-de-abatimento/89-projetos/p!anos-diretares-

de-combate-a-perdas-h Id ricas-em-sistemas-de-abastecimento-pu blica-de-agua 

Projetas Concluldos: 

http://www.agenciapcj.org. br/nova/pra etas/mecan ismo-de-abatimento/85-proletos/proletos-concluidos 

No site dos Camitês PCJ, as inforrnaçöes poderão ser encontras nos links: 

a) DOCUMENTOS: 

Produtos elaborados corn recursos do FEHIDRO 

http://www.comitespcm.org.br/index.php?option=com  content&view=categor&Iayout=bIog&id=61&lte 

mid=1 17 

EIAs/RIMAS na area de atuaçäo dos Carnitês PCJ 

http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=cam  content&view=article&id=1 59&Itemid=1 18 

PublicacOes diversas sobra as Bacias PCJ 

http://www.comitespci.org.br/index.php?optian=com  content&view=article&id=160:publicacaes-

diversas&catid=63: pubiicacoes&ltemid=376 
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Teses/Papers sobre as Bacias PCJ: 

httø://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com  coritent&view=article&id=161 :teses-DaDers-

sobre-as-bacias-pcl&catid=64:teses-sobre-as-bacias-pci&ltemid=376 

. Downloads diversos: 

http://www.comftespcj.org.br/index.php?option=com  content&view=article&id=1 72&ltemid239 

3.2.1.5. PIano deAplicacao: 

Trata-se de reiatório anual de acompanhamentos das açöes executadas corn os recursos das 

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

Este relatório contem: ldentificacão do programa/subprograma em que a ação se enquadra; 

objeto e valor da ação; modalidade de aplicaçâo: direta, indireta (contrato de transferéncia) e 

financiamento, sendo no caso de execuçâo indireta, o tomador dos recursos e, no caso de 

financiamento, o mutuário; código da ação no Piano de Aplicação Plurianual; prazos previstos 

x prazos realizados: contratação (assinatura do contrato de repasse), realização de licitação 

(quando houver), inIcio das atividades e entrega do produto; prazos médios de execucão: 

andamento do cronograma fIsico-financeiro; e identificação dos principais atrasos e 

justificativas. 

0 Piano de Aplicação das Bacias PCJ referente ao ano de 2014 disponivel no site da 

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

http://www.aqenciapcj.org. br/docs/qestao/plano-aplicacao-1 A-5-201 4. pdf 

3.2.1.6. Cadastro de Usuários: 

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

Bacias PCJ em cobranca cadastrados no CNARH em todos Os dominios (Federal e Estaduais) 

e demais órgaos gestores. 

Os relatórios apresentam nome/usuário, municIpio, UF, finalidade de uso, vazöes e valor 

cobrado e estão disponiveis no site da AGENdA DAS BACIAS PCJ, conforme segue: 

http://www.aqenciapcj.org. br/novo/instrumentos-de-qestao/outorqa-e-cadastro. 
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. 	0 Cadastro de Usuários em Cobranca Estadual Paulista —2014 pode ser acessado 

através do Link: 

http://www.aqenciapci.org. br/docs/cobranca/1 A-6%20-%2OCadastro%20de%2OUsu%C3%A1 rios%20-

%200obran%C3%A7a%20Estadua1%20Paulista%20201 4. pdf 

0 Cadastro de Usuários em Cobrança Federal - 2014 pode ser acessado através 

do link: 

http://www.agenciapcj.org. br/docs/cobranca/1 A-6%20-%2OCadastro%20de%2OUsu%C3%A1 rios%20-

%20Cobran%C3%A7a%20Federa1%20201 4. Of 

0 Cadastro de Usuários em Cobranca Estadual Mineira - 2014 pode também, ser 

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

http://www.aQenciapcj.org.br/docs/cobranca/l  A-6%20-%2OCadastro%2Ode%2OUsu%C3%A1 rios%20-

%20Cobran%C3%A7a%20Estadual%20Mineira%2020 14. Of 

3.2.1.7. Cobranpa e Arrecadapão: 

Dados relacionados a cobrança e a arrecadação, no perlodo de 2014, tais como valores 

cobrados, arrecadados e transferidos para a Entidade Delegatária, bern como Os rendimentos 

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

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

ciestao/cobranca-pelo-uso-da-aq ua. 

Além do site da Agência PCJ, tais informaçöes também poderão ser acessadas através do 
site da Agéncia Nacional de Aguas - ANA, através do Link: 
http://www2 .ana.qov. br/Paq  inas/servicos/cobrancaearrecadacao/BaciaPCJ ArrecadacaoeRepasse. as 

PX 
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3.2.1.8. Contrato de Gestão: 

CONTRATOS: 

Por tempo determinado, através do Contrato de Gestäo n°003/ANAI201 1, firmado em 24 de 

janeiro de 2011, corn a Agéncia Nacional de Aguas (ANA), a FUNDAQAO AGENCIA DAS 

BACIAS PCJ exerce as funçöes de Agência de Agua, previstas nos artigos n041 e n°44 da Lei 

Federal n09.433197, prestando apolo técnico, adrninistrativo e financeiro para o born 

funcionamento dos Comitês PCJ. 

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

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

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

Em janeiro de 2011 foi assinado o Contrato de Gestâo n° 003/ANAI201 1 e o seu anexo, que 

poderá ser acessado através dos links: 

http://www. agenciacj  org. br/novo/images/stories/gestao/contrato-003-20 11. pdf 	 e 

http://www.agenciapcj.org. br/novo/images/stories/gestao/contrato-003-20 11 -anexos. Ddf 

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

Nacional de Aguas o Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão n°003/ANA/2011. 0 

contrato prevê inicialmente que a AGENCIA DAS BACIAS PCJ exerça as funcöes de Agéncia 

de Agua corno entidade delegatária pelo perlodo de dez anos. 

0 Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestäo n°003/ANA/2011, assinado em 2012, pode 

ser acessado pelo link: 

hftp://www.agenciapci.om.br/novo/images/stories/gestao/aditivol  2011. pdf 

PRESTACOES DE CONTAS: 

Quanto as prestaçöes de contas apresentadas, estas poderâo ser acessadas através dos 

links abaixo relacionados: 

> OfIcio n0428/201 1 - Encaminhamento da Minuta do Termo Aditivo ao Contrato de 

Gestâo 003/ANA/201 1: 

http://www.agenciapcj.org. brinovo/imaqeslstories/gestaoll %20-%200fcio%20n%20428 2011 %20-

%2OEncaminhamento%2Oda%20Minuta%20c1o%2oTermo%20Aditivo%2Oao%20Contrato%20de%2 

OGesto%20003-ANA-201 1 .pdf 

Diário Oficial da União Demonstrativo de execucao Fisico-Financeira: 
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hftr)://www.agenciapcj.org.br/docs/gestao/dou-31-03-2014.pdf  

OfIcio n0035/2014 - Encaminhamento do Relatário de Gestâo referente ao ano de 

2013 

hftp://www.agenciai)co.org.br/docs/gestao/oficio-035-2014.pdf  

> OfIcio n°051/2014 - Encaminha prestacao de contas ExercIcio 2013 

http://www.agenciapcj.org. brldocslgestao/oficio-05 1-2014. Ddf 

0 RelatOrio de Prestaçâo de Contas referente ao Contrato de Gestâo 2014, está disponivel 

através do link: 

http://www.agenciapci.org. br/docs/relatorios/Relat%C3%B3rio%20sobre%20a%20execu%C3%A7%C 
3%A3o%2Odo%20contrato%2Ode%2Ogest%C3%A3o%2OBacias%2OPCJ%2020 14. idf 
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3.3. Planejamento e Gestão: 

INDICADOR 2 — Publicaçâo e RelatOrio: 

CRITERIOS DE AVALIA(;AO DETALHAMENTO 

Para o exercicio de 2012: 
Eiaboraçäo de Proposta de Piano de Apiicaçâo Piurianual 

2013-2016, contendo: 
v' 	Programas e subprogramas priorizados no periodo, corn 

aicance de metas para 2016, contendo os tipos de acoes 
possiveis de serem financiadas; 

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

v 	Critérios para hierarquizacao das demandas de açOes e 
projetos. 

Para o exercIcio de 2016: 
Eiaboracao da Proposta de Piano de Apiicacão Plurianual 

2017-2020, contendo: 
v' 	Programas e subprogramas priorizados no periodo, corn 

aicance de metas para 2016, contendo os tipos de açoes 
possiveis de serem financiadas; 

v' 	Estimativa da disponibiiidade de recursos financeiros 
para 	apiicacao 	em 	cada 	programa/subprograma 
discriminado por fonte);e 

v' 	Critérios para hierarquizacäo das demandas de acöes e 
projetos. 

PLAN0DEAPLICAçA0 
Para os exercIcios de 2013 a 2020: 

2A PLURIANUAL 
Reiatôrio anual de mapeamento de fontes de recursos 
disponiveis: identificag5o dos recursos que podem ser 
acessados para apiicaçâo na Bacia, de forma a se availar 
os investimentos em andamento e dimensionar os 
principals avancos e gargaios para a concretizaçáo do 
Piano de Recursos Hidricos da bacia. 

Reiatôrio 	anuai 	de 	acompanharnento 	das 	acoes 
executadas corn os recursos da cobranca peio uso de 
recursos hidricos na 	Bacia, 	descrevendo por acao, 
quando couber: 

*( 	identificacao do programa/subprograma em que a acao 
se enquadra; 

v' 	Objeto e valor da acao; 
/ 	Modaildade de apiicacâo: direta, indireta (contrato de 

transferência) e financiamento; 
/ 	No caso de execuçáo indireta, o tomador dos recursos e, 

no caso de financiamento, o mutuário; 
/ 	Codigo da acao no Piano de Apiicacao Piurianual; 
/ 	Prazos 	previstos 	x 	prazos 	reaiizados: 	contratacao 

(assinatura 	do 	contrato 	de 	repasse); 	realizaçao 	da 
licitaço (quando houver); inicio das atividades e entrega 
do produto; 

/ 	Prazos médios de execuçâo: andamento do cronograma 
fisico-financeiro; e, 

identificaçao dos principals atrasos e justificativas. 
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CRITERIOS DE AVALIAçAO DETALHAMENTO 

Para o exercIcio de 2014: 
2B ENQUADRAMENTO 1. 	Aprovaçäo pelo C N R H do enquadramento dos corpos d'âgua 

interestaduais da bacia nas classes de uso 

Relatôrio bianual de avaiiação da execucão das acOes previstas 
no Piano (corn recursos da cobranca pelos usos de recursos 
hidricos 	e 	outras fontes), 	descrevendo 	o 	cumprimento 	do 
cronograrna de investirnentos, contendo principalmente: 
/ 	As providéncias adotadas pela CONTRATADA para a 

2C 
1MPLEMENTAcA0 DO PLANO execucão das acoes previstas no Piano (inclusive articulação 

DAS BACIAS PCJ corn outros entes do S1NGREH): 
v' 	ldentificaçao 	do 	prograrna/subprograma 	executados 

(descrevendo 	objeto 	e 	valor 	da 	acao) 	e 	deficiências 
encontradas; 

of 	Recomendaçao 	de 	acöes 	corn vista 	a 	aceleracão da 
irnplernentação do Piano 

AVALIAçAO 

2A 2B 2C 

NOTA FINAL (NF) PESO 

4 2 4 

META 1 0 0 

2012 RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 2 0 I 

2013 RESULTADO 

NOTA (NP) 

META 2 1 0 

2014 RESULTADO 

NOTA (NP) 

META 2 0 1 

2015 RESULTADO 

NOTA (NP) 

META 3 0 0 

2016 RESULTADO 

NOTA (NP) 

META 2 0 1 

2017 RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 2 0 0 

2018 RESULTADO 

NOTA (NP)  

2019 META 2 0 1 
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AVAUAcAO 

2A 2B 2C 

NOTA FINAL (NF) PESO 

4 2 4 

RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 2 0 0 

2020 RESULTADO 

NOTA (NP)  

FORMULA DE CALCULO DAS NOTAS 

Para o indicador 2A, será atribuido 1 (urn) ponto para a elaboracao do Piano de Apiicacao Plurianual nos 
exercicios de 2012 e 2016; e 1 (urn) ponto para elaboracao de cada urn dos reiatôrios nos exercicios de 2013 a 

2020, descrirninados no detaiharnento do indicador. 
Para o indicador 213, será atribuido 1 (urn) ponto para a Resolucao CNRH publicada. 

Para o indicador 2C, será atribuido 1 (urn) ponto para a eiaboraçao do Relatôrio. 

NP= 10 * resuitado / rneta 
0 NP 10 

NF = (NP * PESO) I I (PESOS) 

3.3.1. INDICADOR 2A - PLANO DE APLIcAcA0 PLURIANUAL: 

Em 2012, a AGENCIA DAS BACIAS PCJ elaborou o PIano de Aplicaçao Plurianual para o 

periodo de 2013 a 2016, contendo: programas e subprograrnas priorizados no perlodo, corn 

alcance de rnetas para ate 2016, corn os tipos de acoes possIves de serem financiadas; 

estimativa da disponibilidade de recursos financeiros para aplicação em cada 

prograrna/subprograma discriminado por fonte e critérios para hierarquizacao das demandas 

de acães e projetos. 

0 PIano 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 dezernbro de 2012, a qual se 

encontra publicada nos sites dos Comitês PCJ e da AGENdA DAS BACIAS PCJ, que 

poderão ser acessados, no site da Fundacao Agencia das Bacias PCJ, através do link: 

http://www.agenciapc4 .org.br/novo/images/gestao/2A  - 

Piano de Apiica%C3%A7%C3%A3o Plurianual - Bacias PCJ - 2013-2016.pdf 

No indicador 2A, para o exercIcio 2014, temos a destacar Os seguintes relatôrios: 

Relatório para prestaco de contas - Contrato de Gesto n° 003/ANAI201 1 - exercicio 2014 —Agenda das Bacias PCJ 32 



J&IcqJp 
Agenda das Bacias PCJ 

3.3.1.1. 2A I - Reiatório anual de mapeamento das fontes de recursos 

disponIveis: 

A partir do ano de 2013, a Agéncia das Bacias 

PCJ vem realizando pesquisa de fontes de 

recursos financeiros para captaçäo de recursos 

visando compiementar os necessários para o 

atendimento das açöes e metas previstas no 

Piano de Bacias PCJ 2010-2020. As fontes 

pesquisadas e disponibilizadas desde 2013 

poderão ser acessadas através do banner na 

página iniciai do site da Agencia PCJ, ou através 

do link: 

rOMe DE RECurtus i0sANCEIROS PMA 

PROJETOS 

Mgt  

A partw de 2013 a Agimcis das 8a.s PCJ vein 
8Ii2.ndo petquia de fontes de captaço, visando 
omplementìt recursos financeiros necess4rlos ao 
endtmento das a6es e metas pievstas no Piano 4 

B.ces PCi 2010 a 7020 

httr)://www.agenciapco.orq.br/novo/comp  nent/content/article/8-institucional/298-fontes-recursos 

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

seçöes: 

EDITAIS EM VIGENCIA 

2015— Lista dos editais em vigência em 2015. 

EDITAIS PERMANENTES 

Editais que não estâo condicionados a prazos de vencimento 

hftp://www.agenciapci.org.br/docs/gestao/vigentes-2013.pd  . 

EDITAIS VENCIDOS 

2014 - Estâo 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.agenciapc*.oM.br/docs/gestao/vencidos-2013.pd . 

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

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

mesmos para a divuigaçâo através do site e através de e-maiis para todos os membros e 

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

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

acessados para apiicação nas Bacias PCJ. 

Quanto a avaiiacao dos investimentos em andamento e dimensionamento dos principais 
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avanços e gargaios para a concretização do Piano de Recursos HIdricos das Bacias PCJ, 

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

poderá ser acessado através do link: 

htt://www.acenciapcj.org. br/docs/gestao/2A%201 %20- 

%2ORelat%C3%B3rio%2oPespuisa%2OFontes%2Ode%2ORecursos%2OFinanceiros%20-

%2OExerc%C3%ADcio%2Ode%20201 4. idf 

3.3.1.2. 2A 2— Reiatório anual de acomianhamento das apöes executadas corn 

recursos da Cobranpa pelo Uso dos Recursos Hidricos de dominio da União 

-Cobranca Federal PCJ: 

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

das acöes executadas corn recursos da Cobrança Federal nas Bacias PCJ, através do Piano 

de Apiicaçâo Piurianual - PAP PCJ 2014 e o segundo reiatório de acompanhamento das 

acôes executadas, também, corn recursos da Cobrança Federal nas Bacias PCJ, porern, 

através de demanda espontânea. 

Os reiatOrios poderâo ser acessados através dos links a seguir: 

. 	Piano de Apiicacao Plurianual: 

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

%2OPiano%2Ode%2OAIiica%C3%A7%C3%A3o%2OPlurianuai%2OBacias%2OPCJ%20-%20201 4. pdf 

Demanda espontânea: 

http://www.agenciapci.org. br/docs/qestao/2A%202%20- 

%2ODemanda%2OEspont%C3%A2nea%2Oatuaiizada%2Oem%20201 4. pdf 

3.3.2. INDICADOR 2B - ENQUADRAMENTO 

As informacaes a respeito do indicador 2B - enquadrarnento estão no reiatôrio disponibiiizado 

no site da Fundaçao Agéncia das Bacias PCJ através do link: 

http://www.aQenciapcj.org. br/docs/gestao/2B%20-%20Enguadramento. pdf 
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3.4. Cobranca: 

INDICADOR 3 - Reconhecimento Social: 

CRITERIOS DE AvALIAcA0 DETALHAMENTO 

Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste 
Contrato (desde o primeiro més do repasse ate o més de 
apuracao), e o valor anual repassado pela ANA, incluindo Os 
rendimentos financeiros. 

3A 
INDICE DE DESEMBOLSO FOrmula de cálculo 

ANUAL (%) ID (%) = (VD I VR) *100 

Sendo: 
ID = Indice de Desembolso Anual, ate o limite de 100% 
VD = valor desembolsado, em reals por ano; 
VR = valor repassado, em reals por ano. 

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

INDICE DE DESEMBOLSO FOrmula de cálculo 
3B ACUMULADO(%) IDA (%)=(VDa/VRa) 100 

Sen do 
IDA = Indice de Desembolso Acumulado; 
VDa = valor desembolsado acumulado, em reals; 
VRa = valor repassado acumulado, em reals. 

Aplicaçao de pesquisa sobre o atendimento dos objetivos da 

3C AVALIAAO DA C0BRANA cobranca pelo uso de recursos hidricos, a ser feita junto aos 
PELOS USUARIOS usuários em cobrança, e apresentação de relatôrio de 

avaliacao dos resultados. 

AvALIAcA0 

3A 3B 3C 

NOTA FINAL (NF) PESO 

4 4 2 

META 10 30 0 

2012 RESULTADO 

NOTA (NP) 

META 20 30 0 

2013 RESULTADO 

NOTA (NP) 

META 35 35 1 

2014 RESULTADO 

NOTA (NP) 

2015 META 50 35 0 
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AVALIAcAO 

3A 3B 3C 

NOTA FINAL (NF) PESO 

4 4 2 

RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 55 40 0 

2016 RESULTADO 

NOTA (NP)  

2017 

META 60 45 0 

RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 65 50 1 

2018 RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 70 55 0 

2019 RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 75 60 0 

2020 RESULTADO 

NOTA (NP)  

FORMULA DE CALCULO DAS NOTAS 

Para o indicador 3A o resultado será equivalente ao Indice de Desembolso Anual - ID, conforme detalhamento 
do indicador. 

Para o indicador 3B o resultado será equivalente ao Indice de desembolso Acumulado - IDA, conforme 
detalhamento do indicador. 

Para o indicador 3C, será atribuido 1 ponto para a aplicação da pesquisa, conforme estabelecido no 
detalhamento do indicador. 

NP= 10 * resultado / meta 
0 NP :5 10 

NF = (NP * PESO) / I (PESOS) 
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3.4.1. INDICADOR 3A - iNDCE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) 

A Fundacâo Agenda das Bacias PCJ assumiu, desde 2011, as funcôes de Agencia de Agua 

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

total repassado pela Agencia Nacional de Aguas - ANA [valor repassado (exerdIcio 2014) + 

rendimentos)], conforme apresentado na tabela abaixo. 

REPASSESI, RENDIMENTOS DE APLICAAO HNANCEIRA F DESEMBOISO -2014  

*CADOE3 
COANA 

PELD LISO DOS 

RECURSOS 
IIDRICOS 

1nscecie 

Desembolso 
Anual 

PFJODO REPASSE RENDIMENTO 
RENIMENTO 

DESEMDOLSO 

dede 

[sembolso 

Anual 

Janiro KS 1493564,15 KS 378.454,61 KS 1272018,76 KS 1.170.132,54 62,51% 

Feio KS 39.170,17 KS 379.400,70 KS 413.570,87 KS 1554.274,39 371,3396 

pdargo RS373.120,71 RS363A07,86 RS736.528,57 KS620.173,Si 84,20% 

Abril RS265396,96 R5378.144,06 R5643.541,02 P51.374.883,14 223,64% 

___
Maio  
_____ 

P53.115,59 KS 340.556,83 KS 343.672,42 K51695.928172 493,47% 

.k,nho RSO,00 R53).171,23 R5380.171,23 RS1.077.427,84 299,14% 

Julho P52.096.467,61 RS363.454,13 P52.459.921,74 RS1288.96515 52,40% 

ACosto R5 4.146286,55 KS 384.979,27 KS 4.530.248,82 KS 2.316.221,15 51,23% 

Setnbro RS2.0B6i99,Q) KS 333.301,16 KS2.486.50Q16 P52.238.548,13 90,66% 

Ottubro PS 0,00 KS 386.773,52 PS 385.773,52 KS 999.688,90 259,14% 

Nnbro KS 2.106.183,36 PS 386.014,69 KS 2.475.198,05 KS 915.649,24 38,9996 

Dembro KS 5.860270,90 KS 397.677,28 KS 6287.948,18 PS 1932.659,49 30,74% 

TOTAL KS 18.49&758,00 KS 4.484.336,34 R$ 22.983.093,34 KS 17.234.570,25 74,77% 

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

Bacias PCJ nos anos de 2006 a 2014. 

P86000 Mado Contro 
ind ioe de Desembo Im 

Anual 
Deseenho Anual 

2006 

2007 

0% 

0% 

14,8296 

22,27% 

0,0096 

0,0096 

2008 0% 25,2096 0,0096 

2009 0% 39,06% 0100% 

2010 0% 5432% 010096 

2011 0% 57,37% 0,00% 

2012 10% 109,81% 1092% 

2013 20% 93,7096 469% 

2014 35% 7477% 214% 

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

As informacöes apresentadas no indicador 3A poderâo ser acessadas através do link: 

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

%20%C3%8Dndice%2Ode%2ODesembolso%2OAnual%20201 4. pdf 
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3.4.2. INDICADOR 3B - INDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 

A Fundação Agéncia das Bacias PCJ assumiu, a partir de 2011, as funçöes de Agéncia de 

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

ao total repassado pela Agència Nacional de Aguas - ANA (valor repassado + rendimentos), 

conforme tabela abaixo. 

REPASSES, RENONENTOS DE APUCAcA0 FINANCEIRA E DESEMBOLS)  

9HIICADOR 3 
C08RANA PELO 

USC DOS 
R8CURSOS 

HIDRICOS 

(381 
ndice 

Desembolso 
Acwtijlado 

PER1000 
(ar,o) 

REPASSE RENOIMENIO 
REPASSE+ 

RENEMENT0 
DESEPEO1S0 

Des  
Aa,mulado 

2006 10366.779,37 4.414,95 10.772.194,32 1.596813$8 15% 

2007 13599.321,85 2.322.359,22 14.921683,87 3.323.3,94 19% 

2008 17.038.837,82 2.585.48571 19.624.323,53 4.944.356,14 23 

2009 16.955.757,89 3.055.268,68 20019.026,57 ______  7.81&897,93 27% 

2010 17.699i36,90 4.024.991,40 21.633.128,30 11.750.662,60 34% 

2011 16525.414,95 4.058.349,03 20.584.783,98 12.814.946,86 38% 

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

2013 17.376.022,21 3.916.945,79 21.292.968,80 19351.264,96 57% 

2014 18.496.758,00 4.484.335,34 22.983.093,34 17.184.570,25 59% 

TOTAl. 146.086.20481 2&029.78429 174.1($889,10 102233.38&95 59% 

Saldo 71.271.500,15 

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

Bacias PCJ nos anos de 2006 a 2014. 

WADRO DE DESEMP ENHO DAAGENCIA EM ILACAO A ME1A CONIRATUN. 1%) 

PERkIDO (ano) 	Meta tj,  Conlrato 
Indic2 de DOS embolso 

Des 	&umudo 
Awmulado 

2006 	 0% 15% 0% 

2007 	 0% 19% 0% 

2002 	 18% 22% 121% 

2009 	 2396 27% 118% 

2010 	 45% 34% 75% 

2011 	 40% 38% 96% 

201.2 	 30% 51% 169% 

2013 	 30% 1 	 57% 189% 

2014 	 35% 1 	59% 169% 

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

o valor contratado sobre o valor repassado. 

As informaçöes apresentadas no indicador 3B poderâo ser acessadas através do link: 

http://www.agenciapcj.org. br/docslgestaol3B%20- 

%20%C3%8Dndice%2Ode%2OAcumulado%2020 14. pdf 
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3.4.3. INDICADOR 3C - AVALIAçAO DA COBRANA PELOS USUARIOS 

Em 16 de junho de 2014, recebemos o INFORME n005 encaminhado pela Comissão de 

Acompanhamento de Contratos de Gestão e Termos de Parceria - CACG, da Agenda 

Nacional de Aguas - ANA, informando sobre o adiamento da avaliacâo da cobranca pelo 

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

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

INDICADOR 4— R Gerenciamento Interno: 

DE AvALIAcA0 _CRITERIOS DETALHAMENTO 
Fornecimento do servico de atendirnentos aos usuários em 
cobrança pelo uso de recursos hidricos na Bacia, corn 
conhecimento 	técnico 	suficiente 	para 	sanar 	eventuais 

4A ATENDIMENTO AO USUARIO düvidas, e oriental os usuários no acesso e preenchirnento 
EM COBRANA do CNARH, no periodo de segunda a sexta-feira (exceto 

feriados). 	Deverá 	ser 	fornecido 	também 	servico 	de 
atualizacão dos dados cadastrais de usuârios corn problemas 
de endereco. 
Manter atualizado o cadastro dos usos e usuários de 

4B CADASTRO DE USUARIOS recursos hidricos de corpos de água interestaduais na bacia, 
e apresentar Re!atorio Anual corn o estado da arte do 
cadastro 

AvALIAcA0 

4A 4B 
NOTA FINAL 

PESO 

META 12 0 

2012 RESULTADO 

NOTA (NP) 

META 12 1 

2013 RESULTADO 

NOTA (NP) 

META 12 1 

2014 RESULTADO 

NOTA (NP) 

META 12 1 

2015 RESULTADO 

NOTA (NP) 

2016 

META 12 1 

RESULTADO 

NOTA (NP) 

META 12 1 

2017 RESULTADO 

NOTA (NP) 

META 12 1 

2018 RESULTADO 

NOTA (NP) 
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META 12 1 

2019 RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 12 1 

2020 RESULTADO 

NOTA (NP)  

FORMULA DE CALCULO DAS NOTAS 

Para o indicador 4A será atribuido 1 ponto para cada mês de funcionamento da Central de Atendimento ao 
Usuãrio. 

Para o indicador 4B, será atribuido 1 ponto para a apresentacão do Relatôrio. 

NP = 10 * RESULTADO I META 
05 NP S 10 

NF = > (NP * PESO) I Z (PESOS) 

3.5.1. INDICADOR4A-ATENDIMENTOAO USUARIO EM c0BRANcA: 

A Fundaçào Agencia das Bacias PCJ, em 2014, realizou 

:0BRANçAs PCi 	atendimentos aos usuários das Cobranças Federal e 

Estadual Paulista. 

MIFF 	Para esclarecimentos, Os atendimentos aos usuários da 

Cobranca Estadual Mineira, não são realizados pela 

Servlço de Atendimento ao Usuâno 	
Fundacão Agéncia das Bacias PCJ. Neste caso, os 

(19)34372108 	 atendimentos aos usuários são realizados pelo Instituto 
co1ranca0agendapcj.org.br  

Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM que é o Orgão 

arrecadador da Cobrança Estadual Mineira e também pelo fato desta Fundação não ser a 

entidade equiparada das funçães 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 n°003/ANA/201 1 

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

das 08hOOmin as 12hOOmim e das 13h30mim as 1171130mim. 

Quanto aos melos de contatos e atendimentos, estes são realizados por melo de ofIcio, 

telefonemas, via mensagern eletrônica e atendimento pessoal. 

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

metodolOgico desenvolvido internamente. Por melo destas planilhas, foi possivel computar 

quantos atendimentos foram realizados por dia, por semana, por rnês e por ano, bern como, 

registrar o assunto, o usuário (por melo de razão social, norne do contato, e-mail e telefone), 

nome do atendente e data do atendimento. Todos Os atendimentos realizados foram 

devidamente solucionados. 

0 relatório corn os registros de atendimentos realizados aos Usuários das Cobranças Federal 

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

http://www.a-qenciapc'.or-g. br/docs/gestao/4A%20- 

%2OReIat%C3%B3rio%2Ode%2OAtendimento%2OUsu%C3%A1 rios%20em%2OCobran%C3%A7as% 

20PCJ%202014.pdf 

3.5.2. INDICADOR 4B - CADASTRO DE USUARIOS - ESTADO DA ARTE: 

Para 2014, como meta deste indicador 4B, a Fundacão Agenda das Bacias PCJ apresenta o 

reiatôrio corn o estado da arte dos cadastros dos usos e usuários em Cobranca Federal, 

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

O relatôrio sabre o estado da arte dos cadastros poderá ser acessado através do link: 

http://www.agenciapci.org. br/docs/gestao/4B%20-%2OCadastro%2Ode%2OUsu%C3%A1 rios%20-

%20o%2Oestado%2Oda%2Oarte%20201 4. pdf 
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3.6. INDICADOR 5A - Reconhecimento Social 

INDICADOR 5— Reconhecimento Social: 

CRITERIO DE AVALIAcAO DETALHAMENTO 

Apicacao de pesquisa anual sobre 0 desempertho da Entidade 
Delegatária no exercicio de suas atribuiçoes, aplicada junto aos 
COMITES PCJ, conforme metodologia a ser definida pela ANA 

5A RECONHECIMENTO SOCIAL 
em conjunto corn os ôrgaos gestores estaduais, tendo por foco: 

Cumpnrnento do contrato de gestao; 
Acoes tomadas corn vista a implementacão do PIano de 

Recursos Hidricos da Bacia 
./ 	Atuacao como secretaria-executiva dos COMITES PCJ. 

AVALIAcAO 

5a 

NOTA FINAL (NF) PESO 

META 10 

2012 RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 10 

2013 RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 10 

2014 RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 10 

2015 RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 10 

2016 RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 10 

2017 RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 10 

2018 RESULTADO 

NOTA (NP)  

META 10 

2019 RESULTADO 

NOTA (NP)  
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META 10 

2020 RESULTADO 

NOTA (NP) 

FORMULA DE CALCULO DAS NOTAS 

Para o indicador 5A o resultado será equivalente a media aritmética das avaliacOes respondidas pelos 
membros dos COMITES PCJ, podendo a nota de cada avaliacao variar de 0 (zero) a 10 (dez). 

Media major ou igual a 9 é considerada 10 
Media major ou igual a 8 é considerada 9 
Media malor ou igual a 7 é considerada 8 
Media major ou igual a 6 e considerada 7 

Media inferior a 6 - valor apurado será igual a media calcutada 

NP = 10 * resultado/ meta 
0 :5 NP 10 

NF = (NP * PESO) / I (PESOS) 

3.6.1. INDICADOR 5A - RECONHECIMENTO SOCIAL: 

De acordo corn o Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestào n°003/ANA/201 1 é necessário 

avaliar as atividades exercidas pela AGENCIA DAS BACIAS PCJ durante o periodo, 2014. 

Para ta!, foi utilizada a metodoloqia de acordo corn as instruçöes repassadas pela Agenda 

Nacional de Aguas, através do Informe n°007, de 26/09/2014, corn objetivo de verificar a 

satisfaçâo ao Sistema de Gestão realizado pela Fundacâo Agencia das Bacias PCJ, conforrne 

exposto no link: 

http://www.agenciapci.org. brfdocs/qestao/5A%20-%2OMetodoIOQia%20- 

%2oPesguisa%2ocom%200s%2omembroS%2OdoS%2000mit%C3%AAS%2OPCJ%2O-%20201 4. pdf 

Forarn distribuldos, no dia 12 de dezernbro de 2014, durante a 141  Reunião Ordinária dos 

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

(SP), para a avaliacão das atividades da Fundação Agencia das Bacias PCJ, question6rio 

para realizacão de pesquisa, conforme modelo encarninhado pela ANA, para os membros 

titulares e suplentes dos Plenários dos Cornités PCJ. 0 questionârio poderá ser acessado 

através do link: 

http://www.aqenciapci.org. br/docs/qestao/5A%20- 

%200uestion%C3%A1 rio%20aplicado%20com%20membrOs%20dOS%2000mit%C3%PAS%20PCJ% 

20-%2020 14. pdf 

Para efeito de cumprimento das rnetas do Contrato de Gestão em questão, considerarnos os 
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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 fol utilizado o editor de planilhas Microsoft Excel, no qual foram internalizados e 

processados Os dados referentes a pesquisa em questâo. 

Através do processarnento dos dados da pesquisa foi possivel obter a Nota Final de 918 

junto aos membros dos Cornitês PCJ. Abaixo apresentamos gráfico corn resumo da pesquisa 

aplicada: 

A cornpilacäo dos dados, bern corno o resultado final poderâo ser visualizados através do link: 

http://www.agenciapce.org.br/docs/q  stao/5A%20- 

%20Resultado%20da%20pesquisa%20de%2OReconhecimento%2OSocial%20-%2020 14. pdf 
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As justificativas para os casos de não atendimento da meta são sempre descritas nos 

respectivos itens especIficos, apresentados neste relatório. Informamos que nâo foram 

registradas disfunçöes durante o processo do exercIcio anterior. 
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Os demonstrativos e documentos que comprovam o alcance das metas e objetivos estão 

disponiveis no site da Fundaçäo Agencia das Bacias PCJ, através do link: 

http://www.aQenciapci.orcl. br/docs/relatorios/Relat%C3%B3rio%20SObre%20a%20eXeCU%C3%A7%C  
3%A3o%20do%20contrato%20de%20clest%C3%A30%2OBaCIaS%20PCJ%2020 14. pdf 

Piracicaba, janeiro de 2015 

FUN DAcAO AGENCIA DAS BACIAS pcj 

Entidade Delegatária de funçöes de Agencia de Agua nas Bacias dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundial, conforme previsto na Poiltica Nacional de Gestâo dos Recursos HIdricos, 

Lei n09.433, de 1997. 
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6. ANEXOS: 

6.1. ANEXO I: RelatOrio das Atividades da Fundaçâo Agencia das Bacias PCJ —2014; 

6.2. ANEXO It: Relatório das Atividades dos Comitês PCJ - 2014. 

Relatôrio para prestacao de contas - Contrato de Gestão n° 003/ANA/201 1 - exercicio 2014 —Agencia das Bacias PCJ 48 



J,OCCI 
Agenda das Bacias PCJ 

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

—2014: 

.JPCCI Agenda das Bacias PCJ 
www.agenciapc*.org.br 

0 relatorio das atividades da Fundaçâo Agéncia das Bacias PCJ - 2014, poderá ser acessado 

através do link: 

htt://www.agenciapci org. br/docs/relatorios/relatorio-atividadeS-ageflCia-PCI-201 4. pdf 
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6.2. ANEXO II: Resumo das Atividades dos Comitês PCJ - 2014: 

41T 
COMITES PCJ 

www.comitespc;.org.br 

OS COMITES DE BACIAS: 

A figura dos Comités de Bacias é urn tipo de organizacão institucional brasileira e é nos 

Comitês de Bacias onde se promove a participação do Poder Püb!ico, dos Usuários e das 

Comunidades, na gestao dos recursos hIdricos, atuando corno urn Parlamento das Aguas. 

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) n07.663/91(CBH-PCJ), a Lei Federal 

n09.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) n°13.199/99 (CBH-PJ), Os Comitês PCJ 

escolhem, através de eleiçöes, as representantes nos seus Plenários. 

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

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

reünem três ou quatro vezes ao ano para discutir e decidir sobre as questôes relativas a 

gestão e aos usos mUltiplos dos recursos hidricos na sua area de atuaçâo, alérn de dar 

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

Recursos Hidricos e do Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO, no Estado de São 

Paulo. 

Os Comités de Bacias não possuem personalidade juridica, portanto, nâo tern CNPJ, bens, 

funcionérios, utilizando estruturas fisicas e equipe técnica de seus membros (orgaos 

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

corn caréter deliberativo e que tern seu PIano de Bacia coma a grande instrumento de gestãa 

onde constam as açôes a serem executadas, seus custos e prazos. 
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Os Comitês de Bacias Hidrográficas de rios de dorninio da União possuern a seguinte 

cornposicão: representantes do poder Executivo Federal, Estaduais e Municipais (rnáxirno 

40%); representantes dos usuários (40%); e representantes de organizacoes civis (mInirno 

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

regularnentada 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). 0 segrnento da Sociedade Civil é dividido entre os 

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

Gerais, os Cornitês de Bacias possuem quatro segmentos corn igual nürnero de votos: (1/4) 

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

recursos hIdricos e (1/4) para organizaçöes civis. Os Comitês PCJ ern particular, por 

representarern urn conjunto de ties Cornitês de Bacias (CBH-PCJ/SP; PCJ Federal e CBH-

PJIMG) possuem urn Plenário diferenciado, decorrente da corn posição dos plenários de cada 

urn desses Cornitês. 

Figura 1: Cornposição Comitês PCJ 

Fonte: Secretaria Executiva dos Comitês PCJ 
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ATUAQAO DOS COMITES PCJ EM 2014: 

Os Comitês PCJ vém trabalhando na gestão dos recursos hidricos nas Bacias Hidrográficas 

dos rios Piracicaba, Capivari e JundiaI, aperfeiçoando a cada ano o conjunto de 

procedimentos que fornece as diretrizes gerais, subsidiando assim as tomadas de decisöes e 

gerenciando os conflitos dentro de sua unidade hidrográfica. As principais açöes e 

colaboraçães dos Comités PCJ no ano de 2014, foram: 

( Realizar a renovação de membros dos plenários e das câmaras técnicas; 

V' Promover o debate das questoes relacionadas aos recursos hidricos das Bacias PCJ; 

v' Articular a atuaçâo e oferecer todo suporte administrativo, financeiro e técnico, as suas 

câmaras técnicas; 

v' Promover reuniöes lntercâmaras; 

/ Arbitrar, em primeira instância, os conffltos relacionados aos recursos hidricos; 

v' Articular, acompanhar e implementar o Piano das Bacias PCJ 2010-2020; 

'/ Fomentar discussôes sobre a cobrança pelo uso de recursos hidricos no meio rural - 

Cobranças PCJ; 

v' Aperfeiçoar os métodos e critérios de distribuição dos recursos do FEHIDRO e das 

Cobranças PCJ; 

v' Promover discussöes e formular propostas para a renovaçäo da outorga do Sistema 

Cantareira; 

7 Elaborar os RelatOrio de Situação dos Recursos Hidricos; 

v' Apoiar os municipios na gestao dos recursos hidricos; 

v' Participar do processo de licenciamento ambiental de empreendirnentos corn 

significativo irnpacto nos recursos hidricos das Bacias PCJ; 

v' Participar em reuniöes dos Conselhos Nacional, Estadual Paulista, Estadual Mirieiro 

de Recursos HIdricos; 

s( Realizar eventos para divulgacâo e debates de temas relacionados aos recursos 

hidricos; 
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REUNIOES DOS COMITES PCJ: 

São realizadas, em media, trés reuniöes anuais da instância maxima, nas Bacias PCJ, sendo 

estas definidas como plenárias dos Comitês PCJ. As ptenárias apresentarn-se como urn dos 

princIpios orientadores a implantacão de urn processo decisório participativo a fim de 

assegurar benefIcios para toda a coletividade. 

Nas reuniöes pienárias são deliberadas todas as açôes, regras e compromissos que as 

Câmaras Técnicas, tomadores, prefeituras, serviços de saneamento, empresas, ONGs e 

diversos membros da sociedade deverão cumprir frente a preservação e conservação dos 

recursos hidricos da nossa região, bern como, seus acertos institucionais. 

No ano de 2014, os Comités PCJ realizaram quatro reuniöes plenárias. A primeira reunião 

ocorreu em 27 de marco de 2014, no municIpio de Vaiinhos/SP. Ocasião em que foi aprovada 

a criação do Grupo de Trabaiho "Operação Estiagem 2014"; foram aprovados os Pianos de 

Trabaiho Anuais (PTA) das Cârnaras Técnicas dos Comitês PCJ; foi apresentado o Reiatório 

Anual da Situação dos Recursos HIdricos nas Bacias PCJ 2013— ano base 2012; foi aprovada 

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

Viabilidade de implantação - EVI de empreendimentos que demandam recursos hIdricos; e 

foi deliberada a transferéncia de recursos de investimento do FEHIDRO, orçarnento de 2014, 

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

Em 08 de agosto de 2014, no municIpio de Indaiatuba/SP, ocorreu a iia  Reunião 

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

do reenquadramento do trecho do Rio Jundial 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 eleicoes dos Comitês PCJ, para o mandato 201 5/2017; o estabelecimento 

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

licenciamento ambiental, referentes aos empreendimentos submetidos a análise dos Comités 

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

No dia 26 de setembro de 2014, no municIpio de Piracicaba/SP, ocorreu a 121  Reunião 

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

cronograma e regras para seleção de empreendimentos de Demanda Espontãnea visando a 
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indcação para obtenção de financiamento corn recursos do FEHIDRO e das Cobranças PCJ 

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

e ajuste a redação do Anexo II da Deliberação Comitês PCJ n° 160/201 2, referente a proposta 

dos novos PUBs das Cobrança Paulista PCJ, em atendimento a Deliberação CRH n° 164, de 

09/09/2014. 

Em 12 de dezembro de 2014, no municipio de JundiaI/SP, ocorreu a 14a Reuniâo Ordinána 

dos Comités PCJ, ocasião em que foram aprovados o Piano de Trabaiho e Previsão 

Orçamentária da Fundação Agencia das Bacias PCJ, para o exercIcio 2014; houve a 

apreciação do Relatôrio de Situação dos Recursos HIdricos das Bacias PCJ —2014, ano base 

2013; foi apreciado o Parecer Técnico GT-Empreendimentos n° 06/2014, sobre o 

empreendimento: "Obras de lmplantação da Central de Tratamento e Destinação de Residuos 

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

na cobrança pelo uso de recursos hIdricos de domInio da Unão, nas bacias hidrográficas dos 

rios Piracicaba, Capivari e Jundial. 

CAMARAS TECNICAS DOS COMITES PCJ: 

As Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ são criadas através de Deliberaçöes especIficas dos 

plenários dos Comitês PCJ, para urn determinado fim e são regidas por normas gerais 

instituldas pelos pienários e por seus respectivos regimentos internos. Atuaimente Os Comitês 

PCJ contam corn 12 Câmaras Técnicas. 

A Deliberação que cria uma determinada Câmara Técnica, fixa suas atribuicOes especificas, 

sua composição e, se necessário, o seu tempo de duração. As Cámaras Técnicas são equipes 

colegiadas, de caráter consultivo, podendo ser permanentes ou transitórias, compostas por 

membros representantes de Orgaos ou entidades corn ou sem participacão nos plenários dos 

Comités PCJ, formalmente indicados. 

As Câmaras Técnicas dos Cornitês PCJ, contam ainda, no âmbito de seus trabaihos, da 

constituição de grupos de trabaiho ou grupos de acompanhamento que discute, analisa, 

acompanha e consolida diversos projetos e atividades dentro da respectiva temática. 

J 
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ORGANOGRAMA DOS COMITES PCJ: 

Figura 2: Organograma dos Comités PCJ 

MM-- 
 COMITES PCJ 

CT AS CT-EA CT4D 	 CT.MH  1"'
.-
CI T.OL 	 CT-RN CT-Rur& j CT-SA CT-SAM 

Fonte: Secretaria Executiva dos Comitês PCJ (2014) 

CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO 

No âmbito dos Comitês PCJ foi constitulda a Câmara Técnica de Pianejarnento (CT-PL) que 

deve acompanhar a reaiização e o desenvoivimento de estudos e atividades, por soiicitação 

dos Pienários e manifestar-se sobre questöes de caráter institucionai, atuando corno instância 

preiiminar dos Comitês PCJ. São atribuiçöes ainda da CT-PL, a integração e articulação das 

acoes das demais Cãrnaras Técnicas, bern como a de consoiidar propostas a serem 

submetidas aos Pienários dos Comitês PCJ, oriundas dessas Câmaras Técnicas. 

No ano de 2014, a CT-PL reaiizou 05 reuniöes ordinárias e 02 reuniöes extraordinárias, nos 

municIpios das Bacias PCJ, sendo que em sua totalidade os assuntos de destaques forarn 

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

Ratificação da aprovacao do Piano de Trabaiho das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ; 

instituicão da "Operação Estiagem" nas Bacias PCJ; Apreciação da revisão das atribuiçöes 

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

Deiiberação do Conseiho Estaduai de Recursos HIdricos de São Paulo - CRH sobre os 

procedimentos, iimites e condicionantes para a cobrança, dos usuários urbanos e industrials, 

peia utiiizacão dos recursos hidricos do dornmnio do Estado de São Pauio; Constituição da 
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Comissão Eleitoral/2015 dos Comitês PCJ (CBH-PCJ e PCJ-FEDERAL); Constituiçâo do GT-

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

Apreciaçâo das propostas de revisão das atribuiçöes das Câmaras Técnicas dos Comités 

PCJ; Apreciação de Proposta de Minuta de Deliberaçâo sobre Programas de Educaçào 

Ambiental a serem apresentados no âmbito do licenciamento ambiental referentes aos 

empreendimentos submetidos a anãiise dos Comitês PCJ; Apreciação de Recursos 

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

EleiçOes 2015 sobre as eleiçSes dos Comitês PCJ: CBH-PCJ e PCJ FEDERAL (para o 

mandato 2015-2017); Apreciaçao do Programa de Etetivaçao do tnquaaramento e 

encaminhamentos sobre o assunto; Apreciação de proposta de prorrogacâo de perlodo de 

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

de Recursos 2015; Apreciação de proposta de estrutura de revisâo e atualização do Piano de 

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

as Eleiçöes 2014; Solicitação de abatimento do °VALORDBO" 2014; PIano de Trabalho e 

Previsão Orçamentária da Fundação Agéncia das Bacias PCJ; Reiatório de Situação PCJ 

2014— Base 2013— CRHI. 

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

Data Reuniäo - 	MunicIpio 

07 de marco 551  Reunião Ordinária Santa Barbara d'Oeste/SP 
09 de maio 56a Reunião Ordinãria São Pedro/SP 
04 de julho 57a Reuniao Ordinária Piracicaba/SP 
22 de juiho 43a Reunião Extraordinária Rio Claro/SP 

05 de setembro 581  Reunião Ordinária Holambra/SP 
07 de novembro 54a Reunião Ordinãria JundiaI/SP 
17 de novembro 44a Reuniao Extraordinãria Piracicaba/SP 

a) Grupo de Trabalho Empreendimentos; 

No âmbito da CT-PL, e constituIdo o Grupo de Trabalho denominado de GT-

Empreendimentos, que se reuni mensalmente para coordenar e consolidar a análise dos 

empreendimentos que forem encaminhados aos Comités PCJ, nos termos da Resolução SMA 

n054, de 30/07/2008, da Deliberação CRH n087, de 28/10/2008 do Estado de São Paulo e da 

Deliberação Normativa CERH n°031/09, do Conselho Estadual de Recursos HIdricos do 

Estado de Minas Gerais. 

o GT-Empreendimentos e formado pelos Coordenadores e Coordenadores Adjuntos das 

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

CETESB e IGAM/MG quando se faz necessário. 

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

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

JaguariUna ACS Jaguariüna Empreendirnentos lmobiliários Ltda; Projeto Logurn (Logum 

Logistica S/A) Trecho Paulinia - RMSP - Santos; Loteamento Residencial Fazenda Santo 

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

b) Grupo de Trabaiho "Operaçâo Estiaqem 2014' 

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

dentro de suas atribuiçöes, corn o intuito de incentivar programas municipais de 

gerenciamento dos recursos hidricos em sua area de atuação, de forma descentralizada, 

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

atIpico vivenciando nas Bacias PCJ, no qual as chuvas ocorrerarn abaixo das mmnirnas 

histOricas ocasionando, principairnente, as excepcionaimente baixas vazôes nas calhas dos 

corpos d'agua da região e visando, ainda, minimizar e prevenir problemas devido a falta de 

água nas captacöes dos diversos usuários das Bacias PCJ durante o periodo de estiagem, 

propôs urn conjunto de açöes e de medidas emergenciais, urgentes, coletivas e integradas 

corn relaçâo aos usos de recursos hidricos nas Bacias PCJ, denominado "Operaçâo Estiagem 

PCJ - 2014", coordenada por urn grupo de trabalho denominado GT-Estiagem 2014. A 

Operacão Estiagern PCJ - 2014 iniciou-se em abril de 2014 e foi encerrada no ü!timo dia 30 

de novernbro de 2014. 

As reuniöes do GT-Estiagern 2014 foram realizadas conforme agenda abaixo: 

Data Reunião Municipio 

16 de abril ia Reunio Ordinária Santa Barbara D'Oeste/SP 

29 de abril ia Reunião Extraordinária Santa barbara D'Oeste/SP 

08 de malo 
Reunião corn coordenadores de PiracicabalSP 

Subgrupos 
14 de malo 2a Reunião Ordinária Americana/SP 

11 de junho 3a Reuniao Ordinária Campinas/SP 

11 dejunho 
Seminário Pianos de Contingência para Campinas/SP 

Situação de Estiagem" 
24 de junho 211  Reuniäo Extraordinária Piracicaba/SP 

16 de juiho 4a Reunião Ordinäria Extrema/MG 

17 dejulho 
Seminário Piano de Contingenciamento Campinas/SP 

para a IndUstria' 
13 de agosto 5a Reunião Ordinária Limeira/SP 
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10 de setembro 	 62  Reunião Ordinária 	 JundiaI/SP 
08 de outubro 	 7  a Reuniäo Ordinária 	 Piracicaba/SP 

05 de novembro 	 aa Reuniâo Ordinária 	 Piracicaba/SP 

CAMARA TECNICA DE AGUASSUBTERRANEAS 

A Câmara Técnica de Aguas Subterrâneas (CT-AS) fol institu Ida para promover a coleta, 

sistematização, armazenamento e divuigação de informaçöes sobre estudos, pesquisas, 

desenvolvimento tecnoIógco e trabaihos nas areas de recursos hIdricos subterrâneos, de 

interesse da região dos Comités PCJ e a impiantaçâo de forma integrada e consensual entre 

seus membros, de acöes emergenciais que visem garantir condiçöes mInimas para a 

utiiização racionat das águas subterrâneas, em sua area de atuação. 

A CT-AS propae procedimentos especificos referentes a outorga, a integracão de acOes 

referentes a cadastro e fiscallzação entre órgãos estaduais, federais, municipais e iniciativa 

privada e também propöe aos Comitês PCJ açöes a serem incluidas no Piano das Bacias 

PCJ referente as aguas subterrâneas. Neste ano, a CT-AS realizou 05 reuniães, sendo as 

mesmas, conforme agenda abaixo: 

Data 	 Reuniäo 	 Municipio 

06de fevereiro 
03 de abril 

04 de setembro 
02 de outubro 

04 de dezembro 

34 Reunião Ordinária 
351 Reunião Ordinãria 
361  Reuniâo Ordinãria 
371  Reuniào Ordinãria 
381  Reuniâo Ordinãria 

Americana/SP 
Sa Ito/S P 

JundiaI/SP 
Rio Claro/SP 

Piracicaba/SP 

Dentre Os temas discutidos foi apresentada a definicao dos perimetros de protecao dos pocos 

destinados ao abastecimento pUblico em municipios de pequeno porte; a avaliaçao 

hidrogeolOgica dos mantos de alteração nas areas de ocorrência do aqulfero cristalino nas 

Bacias PCJ; a avaliação da disponibilidade hIdrica e recarga no sistema aqulfero guarani nas 

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

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

concessâo de outorgas na area do Bairro Mansôes Santo Antonio, em funçâo de 

contaminação constatada após estudo realizado peia empresa AECOM do Brasii Ltda; 

manifestaçäo do GT-Controie quanto ao trabaiho intitulado "Minuta do Piano de 

Monitoramento Quali-Quantitativo das Aguas Subterrâneas nas Bacias PCJ"; análises dos 

procedimentos inerentes ao processo de Licença de Execuçâo de Poços Tubuiares; proposta 
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de criaçâo de exigências complementares para que os orgãos gestores emitam as Licencas 

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

para a revisão do Piano de Bacias 2010-2020. 

CAMARA TECNICA DE EDUCACAO AMBIENTAL 

A Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA) foi constitulda para a proposicäo, 

divuigaçâo, assisténcia na consoiidaçâo e impiernentação de urna Politica de Educação 

Ambiental dos Comités PCJ, bern como para a divulgaçào das açöes decorrentes de sua 

apiicação nos diversos segmentos da sociedade. 

A CT-EA, também, subsidia os Comitês PCJ para a tornada de decisöes e na elaboração do 

Piano de Bacias e do Reiatôrio de Situaçâo dos Comitês PCJ. No ano de 2014 a Câmara 

Técnica de Educação Ambiental reaiizou 08 reuniöes, conforme agenda abaixo: 

Data Reunião - 	Municipio 

18 de fevereiro 631  Reunião Ordinãria Campinas/SP 
25 de marco 17a Reuniäo Extraordinária Braganca Paulista/SP 
15 de abril 	- 64a Reuniâo Ordinäria itapeva/MG 
27 de maio 65a Reuniäo Ordinãria Piracicaba/SP 
29 dejuiho 18 Reunião Extraordinãria Atibaia/SP 

19 de agosto 661  Reuniäo Ordinãria Extrema/SP 
21 de outubro 67a Reunião Ordinäria Rio Ciaro/SP 

02 de dezembro 68a Reuniäo Ordinária Piracicaba/SP 

Os principais temas discutidos no âmbito da CT-EA foram: anáiise do Programa de Educaçao 

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

Educativo sobre o Piano das Bacias PCJ; Revisão da Poiltica de Educação Ambiental dos 

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

Educação - PNE 2011-2020; elaboraçâo do Termo de Referéncia para o desenvolvimento e 

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

GT-Estiagem; anáiise do Termo de Referéncia "Producâo de materiais educativos sobre 

planejamento e gestâo participativa nos Comités PCJ" 

A CT-EA participou das discussöes e organização do XII Diáiogo Interbacias de Educaçâo 

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

de empreendirnentos de educação ambiental. 
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A CT-EA discutlu ainda, programas de educaçâo ambiental dos empreendimentos "Centro de 

Tratamento e disposicão de ResIduos Sólidos de Amparo", Três Pontes do Atibaia" e do 

"Aterro Sanitário de Braganca 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 JundiaI/SP que teve por objetivo a 

divulgação de orientaçöes sobre a estiagem nas bacias PCJ em 2014 para a populacão 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 Melo Ambiente do Estado de São Paulo, ONGs e Servicos de Saneamento. 

A CT-EA tambérn desenvolveu urn texto intitulado "0 papel da educação ambiental frente a 

estiagern nas Bacias PCJ", publicado na revista de resultados do XII Diátogo Interbacias de 

Educação Arnbiental em Recursos Hidricos. 

CAMARA TECNICA DE INTEGRACAO E DIFUSAO DE PESQUISAS E TECNOLOGIAS 

A Cãrnara Técnica de lntegracão e Difusão de Pesquisas e Tecnologias (CT-ID) coleta, 

sistematiza, armazena e dissemina informaçöes sobre estudos, pesquisas, desenvolvimento 

tecnológico e trabalho na area de recursos hIdricos. 

Tambérn e de sua competência prornover a integracão das açöes de cunho cientifico e 

tecnolOgico, desenvolvidas no âmbito das diversas entidades de maneira a evitar 

superposicão e atividades paralelas, bern corno implantar mecanismos de consulta e 

acompanhamento de atividades realizadas pela comunidade cientifica e pelo poder püblico, 

assessorando os Cornités PCJ nas questöes relativas a tecnologia, aperfeiçoamento de 

recursos hurnanos, divulgação e comunicação social. Em 2014, a CT-ID realizou 09 reuniöes, 

sendo: 

Data 	 Reunião 	 Municipio 

04 de fevereiro - 58a Reunião Ordinária Campinas/SP 
01 de abril 59a Reunião Ordinãria Piracicaba/SP 
10 dejunho 	

v6l 
601  Reunião Ordinária 

I 	
Campinas/SP 

01 dejulho 61a Reuniäo Ordinária Piracicaba/SP 
04 de agosto 62a Reunião Ordinäria Nova OdessalSP 

02 de setembro 63a Reuniäo Ordinária Campinas/SP 
07 de outubro 64a Reunião Ordinária Campinas/SP 
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04 de riovembro 	 65a Reunião Ordinària 	 Nova OdessalSP 

02 de dezembro 	66a Reunião Ordinária 	 Piracicaba/SP 

Em tais reuniöes foram discutidos, como temas principais, a coiaboraçâo da CT-ID para o 

Piano de Aplicaçâo Piurianual - PAP, corn o objetivo importante era integrar a producão da 

academia entre os pienários dos Comités PCJ e a sociedade; integração corn as atividades 

da Cârnara Técnica de PIano de Bacias (CT-PB), visando o cumprimento das metas do piano 

de bacias 201 2-2020. 

A CT-ID reaiizou no dia 19 de setembro de 2014, em Piracicaba—SP, o "Encontro & Integracão 

Intercâmaras", quai buscou apresentar e difundir os papéis de cada câmara técnica dos 

Comités PCJ e aicançar a sua integracâo de atividades. 

CAMARA TECNICA DE USOE CONSERVACAO DA AGUA NA INDUSTRIA 

A Câmara Técnica de Uso e Conservação da Agua na indUstria (CT-indüstria), foi criada para 

propor uma Poiltica para Uso e Conservaçâo da Agua na Indüstria aos Comitês PCJ e auxiiiar 

na consoiidaçäo, avaiiaçâo e acompanhamento da impiementacão da Poiltica para o Uso e 

Conservaçâo da Agua na Indüstria no âmbito da area de atuação dos Comitês PCJ. 

A CT-indtistria auxiiia na divuigaçâo da Poiltica para o Uso e Conservação da Agua na 

indüstria dos Cornitês PCJ e nas acöes decorrentes de sua apiicacão, nos diversos 

segmentos da sociedade, além de estudar e promover discussöes sobre o uso sustentávei 

dos recursos hIdricos na indUstria. Propöe diretrizes e açöes conjuntas para promover a 

integraçäo e otimização dos procedimentos entre as instituicöes do setor industrial visando a 

preservaçao e conservação dos recursos hIdricos, bern como a integração corn as outras 

Câmaras Técnicas, a fim de subsidiar os Comités PCJ na tomada de decisöes e na eiaboraçâo 

dos Pianos de Bacias e dos Reiatórios de Situação dos Comités PCJ. No ano de 2014, a CT-

IndUstria reaiizou 06 reuniöes, como demonstrado abaixo: 

Data 	 Reunião 	 MunicIpio 

19 de fevereiro 42a Reuniäo Ordinária JundiaI/SP 
16 de abril 43a Reuniäo Ordinária Cosmópoiis/SP 
18 dejunho 44a Reunião Ordinária Santa Barbara dOeste/SP 

06 de agosto ia Reunião Extraordinária Americana/SP 
20 de agosto 45 Reuniâo Ordinãria Campinas/SP 

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

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

Bacias PCJ - EVI, que dernandarn recursos hidricos; acompanhamento sobre o processo de 

renovaçâo da outorga do Sisterna Cantareira; discussão sobre o reuso da água no setor de 

sanearnento; elaboraçâo de contribuiçöes a gestão de recursos hidricos durante a 

Estiagem/2014; Desenvolvimento da atividade (questionário) do PTA n° oi (projeto de 

implantacão de medidas para adequação de ETEs lndustriais). 

Visando orientar as usuários de recursos hidricos das Bacias PCJ no perlodo de estiagern 

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

"GERENCIANDO A ESCASSEZ DE AGUA NA INDUSTRIA", no dia 17 de juiho de 2014 na 

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

CAMARA TECNICA DE MONITORAMENTO HIDROLOGICO 

A Cârnara Técnica de Monitoramento Hidrológico (CT-MH) tern como fundamentos a coleta e 

análise de dados de quantidade e qualidade das águas, depOsitos hidrométricos existentes 

ou que venham a se instalar nas Bacias PCJ, acompanhando estudos, obras e açôes 

relacionadas corn a ampliação, rnodernizacão e integração da rede de monitorarnento 

hidrológico na area de atuação dos Cornités PCJ. 

Urna de suas atribuiçöes é a discussão e proposiçâo de açöes aos seus membros visando a 

definição de regras operativas, adequacOes técnicas, execução de obras e implernentacão de 

medidas preventivas e corretivas para a operação e rnanutenção de reservatôrios, captaçöes 

de água e efluentes lIquidos e a fornecirnento de subsIdios corn dados de quantidade, 

qualidade de água e operacâo de obras hidráulicas, para decisöes a serern tornadas pelos 

Cornitês PCJ. Nesse ano, foram realizadas 12 reuniöes pela CT-MH, corno segue abaixo: 

Data - 	 Reunião 	 MunicIpio 

31 dejaneiro 129a Reunião Ordinária Campinas/SP 
27 de fevereiro 130 	Reunião Ordinãria Piracaia/SP 

31 de marco 131a Reunião Ordinária Jaguariuna/SP 
30 de abril 132a Reunião Ordinâria Rio Claro/SP 
30 de malo 133 Reuniâo Ordinãria Atibaia/SP 
30 dejunho 134a Reunião Ordinäria Campinas/SP 
31 dejulho 135 a Reuniäo Ordinária 	! Pauunia/SP 

29 de agosto 136a Reunião Ordinária Americana/SP 
30 de setembro 137 a Reunião Ordinária Americana/SP 
31 de outubro 138a Reunião Ordinãria Paulinia/SP 
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28 de novembro 	 139a Reunião Ordinária 	 Jundiai/SP 
29 de dezembro 	140aReun5o Ordinária 	 Vargem/SP 

Vale ressaltar que anteriormente as reuniöes ocorreram Os encontros do GT-Cantareira que 

serviram principalmente para o aprimoramento dos trabalhos já desenvolvidos e, 

essencialmente, para a apresentacâo da Situaçâo dos Manancias. 

As discussöes da CT-MH são pautadas na discussão da Situação dos marianciais, do Sisterna 

Cantareira, informaçöes dos usuários e das condiçOes hidrometeorolOgicas, corn a verificacão 

das ocorrências durante mensais; análise de comunicados da ANAIDAEE, das condiçöes 

climáticas, perspectivas e tendências, corn proposta de descargas dos reservatôrios do 

Sistema Cantareira para as bacias PCJ. 

A CT-MH, também teve o recebimento, organizacão e resolução e/ou encaminhamento de 

ocorrências relacionadas aos problernas ocasionados pelo periodo de estiagem ocorrido em 

2014. Assim como discussão e apoio ao contrato de reahzação da rnanutenção da Rede 

Telemétrica dos Comités PCJ. 

A CT-MH também reaiizou reuniôes corn a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), 

Sociedade de Abastecirnento de Agua e Sanearnento (SANASA) e Departamento de Aguas 

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

CAMARA TECNICA DE OUTORGAS E LICENCAS 

A Câmara Técnica de Outorgas e Licenças (CT-OL) fol instituIda para analisar e manifestar-

se sobre propostas ou questOes especIficas, nos seguintes assuntos: reenquadramento de 

corpos d'ãgua; regularnentacão de areas de protecão arnbiental - APA5; questöes de uso do 

solo e planejarnento regional; aproveitamento mültiplo dos recursos hidricos; e conflitos de 

uso de recursos hidricos. A CT-OL deve efetuar diagnOsticos, análises e proposição de 

critérios e procedimentos no que se refere a outorgas e licenças, corn o objetivo de racionalizar 

Os procedimentos para a ernissâo, pelos órgãos competentes, de outorga para o uso da agua 

e licenciarnento ambiental, integrar os procedimentos dos orgaos cornpetentes na ernissão de 

outorgas e licenças visando a agilizacâo de processos e beneficios aos usuãrios de recursos 

hidricos e definir critérios técnicos para constar do Piano das Bacias PCJ. Na CT-OL, 

seguirarn 06 reuniôes ao longo do ano de 2014: 
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Data 	 Reunião 	 MunicIpio 

30 de janeiro 461  Reuniäo Ordinária Santa Barbara dOeste/SP 

07 de marco 47a Reunião Ordinäria Americana/SP 
09 de maio 481  Reunião Ordinária Atibaia/SP 

01 de agosto 49a Reunião Ordinária Jundiai/SP 
12 de setembro 50a Reuniäo Ordinária Saito/SP 
07 de novembro 51 a Reunião Ordinäria Campinas/SP 

Foram discutidas, entre outras questöes, anáiise de questöes especIficas quanto a 

impiantaçâo do Empreendimento "Aproveitamento MUitiplo de Santa Maria da Serra". 

CAMARA TECNICA DE PLANO DE BACIAS 

A Câmara Técnica do Piano de Bacias (CT-PB) foi criada para acompanhar a impiementaçao 

dos programas e açöes de investimentos preconizadas pelo Piano de Bacias; fomentar a 

impiementação desses voitados ao controle do uso e da ocupação do solo; propor critérios de 

priorizacâo de investimentos de forma a cumprir as metas do Piano de Bacias; fomentar a 

impiementação de programas de comunicação e sensibiiizaçâo da importância do Piano de 

Bacias e o estabeiecer instrumentos de integracão dos municIpios visando ao cumprimento 

das metas estabelecidas no Piano de Bacias. 

A CT-PB ainda e responsável por avaiiar o cumprimento das metas estabeiecidas no Piano; 

anaiisar e propor a readequaçâo de prioridades e revisão periódica do Piano de Bacias; 

incentivar a criação de modeio unificado de informacôes para acompanhamento dos Pianos 

de Bacias; acompanhar e avaiiar a elaboraçao de Reiatórios de Situação dos Recursos 

HIdricos das Bacias PCJ; estudar, discutir e promover discussöes, avaliar e propor diretrizes, 

critérios e valores para a revisão e apiicaçâo da cobrança pelo uso dos recursos hIdricos; 

propor diretrizes e fomentar açoes conjuntas para a integracão e otimização de procedimentos 

entre as instituiçöes vincuiadas a gestão dos recursos hIdricos e a cobranca pelo uso dos 

recursos hidricos. Na CT-PB, seguiram 06 reuniöes ao iongo do ano de 2014: 

Data 	 Reunião 	 MunicIpio 

26 de fevereuo 54a Reunião Ordinãria Piracicaba/SP 
23 de abrii 55a Reunião Ordinária Jundiai/SP 
25 de junho 56 a Reuniào Ordinária Limeira/SP 
27 de agosto 57a Reuniâo Ordinária Rio Ciaro/SP 
29 de outubro 58 a Reuniäo Ordinária Campinas/SP 

03 de dezembro 59a Reuniäo Ordinária Campinas/SP 

Nesse perlodo ocorreram discussöes sobre RelatOrio de Situaçäo dos Recursos Hidricos das 
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Bacias PCJ - 2014 (ano base 2013); acompanhamento das metas e relatório do Piano de 

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

COBRAPE referente ao detalhamento das açöes do Programa de Efetivação do 

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

de Santa Maria da Serra. 

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

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

Enquadramento, voltado a area de saneamento. 

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

propostas sobre o Termo de Referéncia para a Renovação do Piano das Bacias PCJ 2010-

2020, no municiplo de JundiaI/SP. 

Ainda dos Grupos de Trabaiho, constituidos no âmbito da CT-PB, denominados GT-

Acompanhamento; GT- Articulaçâo lristitucional e GT- Cobrança, os mesmos realizaram 6 

reuniöes no ano de 2014. 

No âmbito dos trabaihos dos GTs especificados acima, foram discutidos: definiçöes de 

estratégia e elaboraçâo de projeto para estabelecimento de PolIticas Municipais de Recursos 

HIdricos; diálogo entre as instituicöes, promovendo a adoção de modelos de simulacöes para 

determinacao do balanço hIdrico (GT- Articulaçâo); proposiçâo e criaçào de espacos para 

discussão do termo de referéncia para a revisäo do PIano de Bacias (GT - Acompanhamento). 

CAMARA TECNICA DE CONSERVACAO E PROTECAO DE RECURSOS NATURAlS 

A Câmara Técnica de Conservação e Proteçäo de Recursos Naturais (CT-RN) tern como 

atribuiçöes as análises e manifestacöes sobre propostas ou questôes especIficas que 

interfiram nos seguintes assuntos: conservação e proteção do solo, desenvolvimento florestal, 

incluindo matas ciliares, conservação e protecâo dos recursos hidricos quanto aos efeitos 

nocivos da erosão do solo rural e poluiçâo agricola e proteção de mananciais de 

abastecirnento püblico. As 06 reuniöes realizadas pela CT-RN, foram em: 

Data 	 Reunião 	 MunicIpio 
12 de fevereiro 	 55a Reunião Ordinária 	 Holambra/SP 

09 de abril 	 56a Reunião Ordinäria 	 Limeira/SP 
11 de junho 	 57Reunião Ordinária 	 Atibaia/SP 
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13 de agosto 	 581  Reunião Ordinária 	 Piracicaba/SP 

08 de outubro 	 59a Reunião Ordinãria 	Santa Barbara d'Oeste/SP 

10 de dezembro 	 60a Reunião Ordinária 	 indaiatuba/SP 

Nas ocasiôes das reuniöes, forarn discutidas entres outros assuntos, a anáiise da proposta 

de refiorestamento de areas legais (proposta conjunta CT-RN/CT-Rural); apresentaçâo do 

Cadastro Ambiental Rural - CAR; análise de critérios e rnetodoiogia para a recuperacão 

ambiental em microbacia piloto corn parceria do GAEMA/PCJ; apresentação de prograrnas 

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 piano diretor de recomposicão forestal das Bacias 

PCJ, assunto acompanhado peia CT-RN. 

CAMARA TECNICA DE USO E CONSERVACAO DA AGUA NO MEIO RURAL 

A Câmara Técnica de Uso e Conservação da Agua no Meio Rural (CT-Rural) foi criada para 

propor urna poiltica para Uso e Conservação da Agua no Meio Rural para os Comitês PCJ, 

auxiliar na consoiidação, avaIiação, acompanhamento e divuigação da impiementação dessa 

Pol Itica. 

A CT-Rural deve também, estudar e prornover discussôes sobre o uso sustentávei dos 

recursos hidricos no meio rural; propor diretrizes e açôes conjuntas e promover a integracão 

e a otimizaçào de procedirnentos, entre as instituiçoes que atuam no meio rural, visando a 

preservaçâo, conservaçâo e uso sustentávei dos recursos hidricos; interagir corn as outras 

Câmaras Técnicas, a fim de subsidiar os Cornités PCJ para a tomada de decisôes nas Bacias 

PCJ. No ano de 2014 a CT-Rural realizou 10 reuniöes, sendo: 

Data Reunião MunicIpio 

14 de fevereiro 83a Reunião Ordinária Campinas/SP 
11 de abril 84a Reuniäo Ordinária Rio Claro/SP 
16 de malo 85a Reuniâo Ordinária Piracaia/SP 
11 de juiho 86a Reuniäo Ordinária Holambra/SP 
18 dejulho 611  Reunião Extraordinãria Campinas/SP 

08 de agosto 87a Reunião Ordinãria - 	Mogi Mirim/SP 
12 de setembro 88a Reunião Ordinária - 	Piracicaba/SP 
10 de outubro 89a Reunião Ordinäria Rio Ciaro/SP 

14 de novembro V, 90 Reunião Ordinãria Nova OdessalSP 

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

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

(PSA); projeto LUISA (Levantarnento de Unidades para investimentos Ambientais) e 

participacäo das discussOes do Sistema de Cadastro Ambiental Rural; acompanhamento de 

atividades relacionadas a reservação de água, outorgas e iicenças; e discussöes sobre o Livro 

"Projeto Produtor de Agua - Liçöes Aprendidas". 

Além disso, houve atividades entomb do Monitoramento da Evoiucâo das Caracteristicas 

Hidrográficas de urna Microbacia Hidrográfica. 

A Câmara Técnica de Uso e Conservaçâo da Agua no Meio Rural realizou, também no dia 17 

de outubro, em Hoiambra/SP, o Seminário Captaçâo de Agua da Chuva palestrada pelo 

Biólogo Msc. Geraldo G.J.Eysin. 

CAMARA TECNICA DE SANEAMENTO 

A Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA) tern como objetivo apoiar os Comitês PCJ nas 

açöes pertinentes as Politicas Estaduais e Federal de Saneamento, em especial discutir e 

propor Pianos Regionais de Saneamento Ambiental, para integrar o Piano de Saneamento e 

suas atuaiizaçôes; promover estudos, divulgacão e debates a respeito de programas 

prioritários de açöes, serviços e obras a serem realizadas no interesse da coletividade. Pela 

CT-SA, foram realizadas 06 reuniöes, sendo: 

Data Reunião Municipio 

06 de fevereiro 618 Reunião Ordinäria CordeirOpolis/SP 
26 de fevereiro Reuniào Conjunta corn a CT-PB Piracicaba/SP 
13 de marco -. iia Reunião Extraordinäria Piracicaba/SP 
10 de abril 628 Reuniào Ordinária Americana/SP 
12 dejunho 638 Reunião Ordinäria Campinas/SP 

14 de agosto 648 Reuniäo Ordinãria Limeira/SP 
09 de outubro 658 Reuniâo Ordinãria Jaguariüna/SP 

11 de dezembro 668 Reuniâo Ordinária Braganca Paulista/SP 

A atuação da CT-SA destaca-se corn realização de 37 análises de pre-qualificação dos 

empreendimentos de demanda espontânea - recursos 2014, aiém da discussão de temas 

como: demandas e Drenagem Urbana nas Bacias PCJ; análise dos EIA-RIMAs dos 

empreendimentos "Aproveitamento Mültiplo de Santa Maria da Serra" e "Prolongamento da 

SP 083 entre a Rodovia Anhanguera e a Rodovia Miguel Melhado Campos e anélise de 

p 
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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- ResIduos, GT-Agua, GT-

Esgoto, GT-Drenagem e GT-Saneamento Rural. 

CAMARA TECNICA DE SAUDE AMBIENTAL 

A Câmara Técnica de SaUde Ambiental (CT-SAM) foi instituIda para colaborar e fomentar a 

implementacâo de açöes de meihoria e recuperação dos corpos d'agua e da água tratada, 

visando a melhoria da saUde ambiental e humana; implementar programas e projetos, na area 

dos Comités PCJ, em parceria corn instituiçöes 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 

hidrica, entre outros temas relacionados; auxiliar a implementação de novas legislaçOes e 

revisöes das atuais e na implementacão de IaboratOrios e centros de referências para controle 

e vigilância da qualidade da âgua; desenvolver açOes de monitoramento microbiológico nos 

corpos hidricos na area de atuação dos Comitês PCJ e servir como forum de discussOes das 

questOes globais, subsidiando os Comitês PCJ na tomada de decisães. Em 2014, a CT-SAM 

promoveu 06 reuniôes, sendo: 

Data 	 Reunião 	 MunicIpio 

30 de janeiro Reunião Conjunta CT-OL e CT-SAM Santa Barbara d'Oeste/SP 
18 de fevereiro 51a Reuniäo Ordinária Piracicaba/SP 

15 de abril 52a Reunião Ordinäria -- 	- Limeira/SP 
19 de agosto 53a Reuniäo Ordinária Campinas/SP 
21 de outubro w 	54 Reunião Ordinária Campinas/SP 

02 de dezembro 55a Reunião Ordinária Piracicaba/SP 

As reuniães tiveram objetivos de discutir propostas para "Avaliação da qualidade 

microbiológica e fIsico-qulmica de águas em EstaçOes de Tratamento de Agua - ETA, 

aspectos relacionados a renovacão da Outorga do Sistema Cantareira e disponibilidade 

hidrica qualitativa e quantitativa nas bacias PCJ durante o perlodo de estiagern 2014. 

A Câmara técnica também organizou, no dia 21 de outubro de 2014, o 30  Seminário de Saüde 

Ambiental - 'As Agências Reguladoras dos Serviços de Saneamento e o Estado na Gestâo 

das Aguas de Abastecimento PUblico". 
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