
OFICINA EDITAIS POLÍTICA DE 

MANANCIAIS 2022

Piracicaba, 17 de dezembro de 2021



SEJAM TODOS MUITO BEM VINDOS À NOSSA OFICINA VIRTUAL

ESPERAMOS QUE TODOS ESTEJAM BEM E QUE EM BREVE, 

POSSAMOS NOS VER PESSOALMENTE

A ASSESSORIA AMBIENTAL AGRADECE A PRESENÇA DE 

TODOS



✓ 14h – 14h10 Abertura e boas vindas;

✓ 14h10 – 14h30 Priorização de áreas e conceitos gerais relacionados à delimitação 

das microbacias de interesse;

✓ 14h30 – 14h45 Apresentação sobre o processo de seleção de áreas visando o 

desenvolvimento de Projetos Integrais de Propriedade – PIPs – Programa I da 

Política de Mananciais PCJ;

✓ 14h45 – 15h00 Apresentação sobre o processo de seleção de 

empreendimentos visando o desenvolvimento de intervenções (plantio, 

cercamento, conservação de solo - restauração) – Programa I da Política de 

Mananciais PCJ;

✓ 15h00 – 15h15 Intervalo;

✓ 15h15 – 15h30 Apresentação sobre o processo de seleção de empreendimentos 

visando o desenvolvimento de intervenções (plantio, cercamento, conservação de 

solo - restauração) – Programa II da Política de Mananciais PCJ;

✓ 15h30 – 16h30 Espaço para questionamentos e troca de experiências;

✓ 16h30 – Encerramento.

PROGRAMAÇÃO



Priorização de áreas e conceitos gerais 

relacionados à delimitação das microbacias 

de interesse



Priorização Plano das Bacias PCJ 2020-2035

“Mapa Proteção de Mananciais”



Priorização Plano das Bacias PCJ 2020-2035

“Mapa Proteção de Mananciais”

Municípios Classe 5 – “Muito Alta”



Priorização Plano das Bacias PCJ 2020-2035

“Mapa Proteção de Mananciais”

Municípios Classe 5 – “Muito Alta”



Priorização Plano 

das Bacias PCJ 

2020-2035

“Mapa Proteção 

de Mananciais”
Municípios 

Classe 4 – “Alta”



Priorização Plano 

das Bacias PCJ 

2020-2035

“Mapa Proteção 

de Mananciais”
Municípios 

Classe 4 – “Alta”



Áreas de Interesse

• Definição:

Áreas de extrema importância para os municípios,
visando a manutenção do suprimento hídrico à
população e demais interessados, como as regiões
em que ocorrem as captações de água para
abastecimento público - Mananciais

"Área escopo do pleito" - pode ultrapassar a área
da microbacia (em virtude da área total das
propriedades)



Microbacia
• Definição:

“Sob o aspecto físico, microbacia é uma área geográfica relativamente
homogênea, compreendida entre os divisores de água, que é drenada para um
curso de água principal. Quando a esse conceito se agrega o aspecto social, a
microbacia passa a ser entendida como uma unidade de planejamento de uso e
conservação do solo, e execução de atividades agropecuárias e ambientais com
vista ao desenvolvimento humano sustentável” (SAA, Paraná)

“Microbacia está circunscrita a uma área de até 10 mil hectares, ou seja, 100 km²
– escala de grandeza sistematizada pelo geógrafo costa-riquenho Jorge
Faustino – relacionada com um elemento de drenagem hídrica, que pode ser um
rio, um riacho, um córrego” (ANA)

Diversas definições (...)

Importante: Área delimitada conforme 
padrão/delimitação hidrológica, relacionada à localização e 

abrangência do manancial de interesse para o abastecimento 
público.



Áreas de Interesse



Microbacia



Material de Apoio

• Portal SIG Agência das Bacias PCJ:
https://mapas.agenciapcj.org.br/portal

• Manual para Identificação de Áreas Prioritárias PCJ:

https://agencia.baciaspcj.org.br/assessoria-ambiental/plano-diretor-florestal/

• Delimitação de Microbacias Hidrográficas no QGIS: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vgjfkpy6384

• Como obter imagens do TOPODATA – MDE ou DEM (Modelo Digital de 
Elevação):

https://www.youtube.com/watch?v=Dibut2j80os

• Recursos do DataGeo (dados espaciais de fontes públicas do estado de 
São Paulo):

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

https://mapas.agenciapcj.org.br/portal
https://agencia.baciaspcj.org.br/assessoria-ambiental/plano-diretor-florestal/
https://www.youtube.com/watch?v=Vgjfkpy6384
https://www.youtube.com/watch?v=Dibut2j80os
https://www.youtube.com/watch?v=gAUSqmclWLU


Seleção de áreas visando o desenvolvimento de 

Projetos Integrais de Propriedade – PIPs

(Cobrança PCJ Federal)

Programa I da Política de Mananciais PCJ

Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ no 398/21, de 12/11/2021

Define cronograma e regras para seleção de áreas de interesse para 
desenvolvimento de ações do Programa I da Política de Recuperação, 

Conservação e Proteção de Mananciais dos Comitês PCJ – Política de 
Mananciais PCJ com recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos de 

domínio da União nas Bacias PCJ – Cobrança PCJ Federal, constantes do PAP-
PCJ 2021-2025, para indicação nos exercícios de 2022 a 2025, e dá outras 

providências. 

Acesso: https://drive.google.com/file/d/1DCdqE2BNFMT3p93xagZ5K7Bw9k-

yh3Vm/view

https://drive.google.com/file/d/1DCdqE2BNFMT3p93xagZ5K7Bw9k-yh3Vm/view


Edital de seleção de áreas (PIPs) 

Cobrança PCJ FEDERAL – Fluxo Contínuo

Objeto: Seleção de áreas de mananciais que 

incluírem microbacias de interesse para o 

abastecimento público nas Bacias PCJ; com o 

objetivo futuro de elaboração de Diagnóstico 

Ambiental – PIPs, por parte da Agência das bacias 

PCJ

Programa
Objeto passível de 

financiamento

Fonte de 

recurso

Programa I

A – Elaboração de Projeto 
Integral de Propriedade.

Cobrança 
PCJ Federal

PAP-PCJ 

2021-2025.

Define cronograma e 

regras para seleção de 

áreas de interesse para 

desenvolvimento de 

ações do Programa I 

no âmbito da Política 

de Mananciais PCJ, 

para o PDC 4 –

Proteção dos Corpos 

D’água, referente ao 

orçamento de 2021 a 

2025 e dá outras 

providências"

Federal

Protocolo Eletrônico via:

editalmananciais@agencia.baciaspcj.org.br

A ser licitado e contratado pela Agência das 

Bacias PCJ.



Etapa Prazos

Período de inscrição 10/01/2022 (segunda-feira) a 10/06/2025 

(terça-feira)

Divulgação da relação dos municípios 

inscritos que farão parte da análise das 
propostas no período e atualização da 
listagem geral de municípios contemplados 

no Programa I

Até 10/06/22 (sexta-feira) – 09/06/23 (sexta-

feira) – 10/06/24 (segunda-feira) – 10/06/25 
(terça-feira)

Análise Técnica pela Agência PCJ, CT-RN, 

CT-Rural - Pré-Qualificação

Até o décimo quinto dia útil do mês de julho 

de cada ano

Divulgação dos resultados da Pré-

Qualificação

Até 02 dias úteis da conclusão das análises

Período para entrega de 

complementaçõesda Pré-Qualificação

15 dias corridos a contar da 

notificação/parecer da Agência das Bacias 
PCJ

Análise das complementações solicitadasna 

Pré-Qualificação

15 dias corridos a contar do prazo de 

entrega das complementações

Divulgação dos resultados Até 02 dias úteis da conclusão das análises

Período de apresentação de recurso Até 02 dias úteis da divulgação dos 

resultados

Reunião da CT-PL para análise de eventuais 

recursos

Conforme agenda pré-estabelecida pelos 

Comitês PCJ

Emissão de Declaração de Adequação 

Técnica e Financeira

Até 7 dias corridos, após a data da reunião 

da CT-PL













• Observações:

a) Os arquivos devem respeitar a todas as

especificações de formato e para aqueles em que há

necessidade de assinatura, apresentar também em PDF,

devidamente assinado;

b) O não atendimento aos pré-requisitos nesta

deliberação será motivo de INDEFERIMENTO na fase de

Pré-Qualificação.



Seleção de empreendimentos visando o 

desenvolvimento de intervenções (plantio, 

cercamento, conservação de solo - restauração) 

(Cobrança PCJ Paulista)

Programa I da Política de Mananciais PCJ

Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ no 382/21, de 12/11/2021 Define 

cronograma e regras gerais e específicas para seleção de empreendimentos 
visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos da Cobrança 
pelo Uso dos Recursos Hídricos em rios de domínio do Estado de São Paulo nas 

Bacias PCJ – Cobranças PCJ Paulista, no âmbito do Programa I da Política de 
Recuperação, Conservação e Proteção de Mananciais dos Comitês PCJ – Política 

de Mananciais PCJ, referente ao orçamento de 2022 e dá outras providências. 

Link/documento: https://drive.google.com/file/d/10wr-

reFZsNKdAj1LGaqbBk77PjSlnvao/view

https://drive.google.com/file/d/10wr-reFZsNKdAj1LGaqbBk77PjSlnvao/view


Edital de seleção de empreendimentos (Intervenções) 

Cobrança PCJ PAULISTA

Programa
Objeto passível de 

financiamento

Fonte de 

recurso

Programa I

A – Intervenções de 
restauração ecológica 

(cercamento, reflorestamento 
e conservação de solo –

relacionados à restauração).

Cobrança 
PCJ Paulista

PA/PI 2020-
2023.

Define cronograma e 

regras para seleção de 

empreendimentos para 

desenvolvimento de 

ações do Programa I 

no âmbito da Política 

de Mananciais PCJ, 

referente ao orçamento 

de 2022 e dá outras 

providências

Paulista

Protocolo Eletrônico via:

editalmananciais@agencia.baciaspcj.org.br

Com contrapartida financeira por parte do 

município. A ser licitado pelo município. 

Com repasse de recursos via FEHIDRO.



Etapa Prazos

Período de inscrição De 10/01/2022 (segunda-feira) a 

18/03/2022 (sexta-feira)

Análise Técnica pela Agência PCJ, CT-RN, CT-Rural -

Pré-Qualificação

21/03/2022 (segunda-feira) a 

07/04/2022 (quinta-feira)

Divulgação dos resultados da Pré-Qualificação 08/04/2022 (sexta-feira)

Período para entrega de complementações da Pré-

Qualificação

11/04/2022 (segunda-feira) a 

14/04/2022 (quinta-feira)

Análise das complementações solicitadasna Pré-

Qualificação

18/04/2022 (segunda-feira) a 

02/05/2022 (segunda-feira)

Divulgação dos resultados 03/05/2022 (terça-feira)

Período de apresentação de recurso 04/05/2022 (quarta-feira) a 

06/05/2022 (sexta-feira)

Reunião da CT-PL para análise de eventuais recursos 03/06/2022 (sexta-feira)

Emissão de Declaração de Adequação Técnica e 

Financeira

07/06/2022 (terça-feira)

Período de inscrições para protocolo de documentação 

específica relacionada à fonte de recurso da Cobrança 
PCJ Paulista

08/06/22 (quarta-feira) até 

15/06/22 (quarta-feira)

Período para análise da documentação de inscrição, 

cadastramento nos sistemas específicos e organização 
para envio de documentação aos órgãos pertinentes

16/06/22 (quinta-feira) a 30/06/22 

(quinta-feira)













Observações:

a) Os arquivos devem estar em formado digita editável 
(para aqueles em que há necessidade de assinatura, 
apresentar também em PDF, assinado);

b) O não atendimento aos pré-requisitos nesta 
deliberação será motivo de INDEFERIMENTO na pré-
qualificação



Percentual de Contrapartida financeira



Intervalo – 15h00 às 15h15



Seleção de empreendimentos visando o 

desenvolvimento de intervenções (plantio, 

cercamento, conservação de solo - restauração) 

e monitoramento (UCE)

(Cobrança PCJ Paulista)

Programa II da Política de Mananciais PCJ

Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ no 383/21, de 12/11/2021 Define 

cronograma e regras gerais e específicas para seleção de empreendimentos 
visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos da Cobrança 

pelo Uso dos Recursos Hídricos em Rios de Domínio do Estado de São Paulo nas 

Bacias PCJ – Cobrança PCJ Paulista, no âmbito do Programa II da Política de 
Recuperação, Conservação e Proteção de Mananciais dos Comitês PCJ – Política 

de Mananciais PCJ,
referente ao orçamento do exercício de 2022 e dá outras providências.

Link/documento: 
https://drive.google.com/file/d/12C0G6wZZiAv7BCQjoiYMYPryJh7Ih8fw/view

https://drive.google.com/file/d/12C0G6wZZiAv7BCQjoiYMYPryJh7Ih8fw/view


Edital de seleção de empreendimentos (PSA) 

Cobrança PCJ PAULISTA

Programa
Objeto passível de 

financiamento

Fonte de 

recurso

Programa II

A – Intervenções de 
restauração ecológica 

(cercamento, reflorestamento 

e conservação de solo –
relacionados à restauração).

B – Unidade Coordenadora de 

Execução – UCE 
(monitoramento de PSA).

Cobrança 

PCJ Paulista
PA/PI 2020-

2023.Define cronograma e 

regras para seleção de 

empreendimentos para 

desenvolvimento de 

ações do Programa II 

no âmbito da Política 

de Mananciais PCJ, 

referente ao orçamento 

de 2022 e dá outras 

providências

Paulista

Protocolo Eletrônico via:

editalmananciais@agencia.baciaspcj.org.br

Com contrapartida financeira por parte do 

município. A ser licitado pelo município. 

Com repasse de recursos via FEHIDRO.



Etapa Prazos

Período de inscrição 26/11/2021 (sexta-feira) a 

18/03/2022 (sexta-feira)

Análise Técnica pela Agência PCJ, CT-RN, CT-Rural -

Pré-Qualificação

21/03/2022 (segunda-feira) a 

06/04/2022 (quarta-feira)

Divulgação dos resultados da Pré-Qualificação 08/04/2022 (sexta-feira)

Período para entrega de complementações da Pré-

Qualificação

11/04/2022 (segunda-feira) a 

18/04/2022 (segunda-feira)

Análise das complementações solicitadasna Pré-

Qualificação

19/04/2022 (terça-feira) a 

02/05/2022 (segunda-feira)

Divulgação dos resultados 04/05/2022 (quarta-feira)

Período de apresentação de recurso 05/05/2022 (quinta-feira) a 

06/05/2022 (sexta-feira)

Reunião da CT-PL para análise de eventuais recursos 03/06/2022 (sexta-feira)

Emissão de Declaração de Adequação Técnica e 

Financeira

07/06/2022 (segunda-feira)

Período de inscrições para protocolo de documentação 

específica relacionada à fonte de recurso da Cobrança 
PCJ Paulista

08/06/22 (quarta-feira) até 

15/06/22 (quarta-feira)

Período para análise da documentação de inscrição, 

cadastramento nos sistemas específicos e organização 
para envio de documentação aos órgãos pertinentes

16/06/22 (quinta-feira) a 30/06/22 

(quinta-feira)













Observações:

a) Os arquivos devem estar em formado digita editável 
(para aqueles em que há necessidade de assinatura, 
apresentar também em PDF, assinado);

b) O não atendimento aos pré-requisitos nesta 
deliberação será motivo de INDEFERIMENTO na pré-
qualificação;



Percentual de Contrapartida financeira



ACESSO AOS MATERIAIS E PROTOCOLO



https://agencia.baciaspcj.org.br/

https://agencia.baciaspcj.org.br/assessoria-ambiental/

https://agencia.baciaspcj.org.br/
https://agencia.baciaspcj.org.br/assessoria-ambiental/


https://agencia.baciaspcj.org.br/assessoria-

ambiental/editais/processos-abertos-em-andamento/

https://agencia.baciaspcj.org.br/assessoria-ambiental/editais/processos-abertos-em-andamento/


INSCRIÇÕES EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO:

editalmananciais@agencia.baciaspcj.org.br

MATERIAIS: https://agencia.baciaspcj.org.br/assessoria-

ambiental/editais/processos-abertos-em-andamento/

IMPORTANTE:

• Enviar todos os arquivos por meio de link/drive, de uma única vez – um 

único e-mail;

• Organizar os arquivos em pastas identificadas/subpastas;

• Organizar os arquivos relacionados às complementações em pastas 

identificadas/subpastas;

• Atentar-se a protocolos próximos do último dia/horário, por conta de 

oscilações de conexão, provedores de e-mail e outras correlatas;

• Contatos prévios com o time da Assessoria Ambiental, para dirimir 

dúvidas.

mailto:editalmananciais@agencia.baciaspcj.org.br
https://agencia.baciaspcj.org.br/assessoria-ambiental/editais/processos-abertos-em-andamento/


Questionamentos e esclarecimentos



OBRIGADO !

ASSESSORIA AMBIENTAL

manancial@agencia.baciaspcj.org.br

DIRETORIA TÉCNICA

patricia.barufaldi@agencia.baciaspcj.org.br

mailto:manancial@agencia.baciaspcj.org.br
mailto:patricia.barufaldi@agencia.baciaspcj.org.br

