




ABERTURA:

Registro de presença e atualização de contatos 

no chat



Priorização Plano das Bacias PCJ 2020-2035

Tema: “Conservação e uso da água e do solo no meio rural e 

recomposição florestal” - Proteção de Mananciais

12 de março de 2021



Priorização Plano das Bacias PCJ 2020-2035

“Mapa Proteção de Mananciais”

Em ambos Editais serão priorizadas 

as ACs em classes 5 e 4



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”



Priorização Plano das Bacias PCJ 2020-2035

“Mapa Proteção de Mananciais”

As microbacias deverão estar locadas OBRIGATORIAMENTE dentro 

das áreas prioritárias - CLASSES 5 E 4

Base cartográfica geral no site (Sessão Assessoria Ambiental)

Base cartográfica específica/municipal - Assessoria Ambiental poderá 

fornecer conforme necessidade

Critérios de desempate:

Primeira ordem – Classe 5; Dentro da classe 5, maior área absoluta 

(ordem decrescente)

Segunda ordem – Classe 4; Dentro da classe 4, maior área absoluta 

(ordem decrescente)

Classes 3, 2 e 1 não são elegíveis para os editais

Demanda Priorizada



INTERVALO:

Registro de presença e atualização de contatos 

no chat



Editais de seleção de áreas e empreendimentos 

Política de Mananciais PCJ 

Cobrança Federal e Cobrança Paulista

12 de março de 2021



Define cronograma e regras para seleção de áreas de 

interesse para desenvolvimento de ações do Programa I no 

âmbito da Política de Recuperação, Conservação e Proteção 

de Mananciais dos Comitês PCJ – Política de Mananciais PCJ, 

para o Programa de Duração Continuada 4 –Proteção dos 

Corpos D’água, com recursos da Cobrança PCJ Federal, 

referente ao orçamento do PAP-PCJ 2021-2025 e dá outras 

providências.

Deliberação Ad Referendum dos 

Comitês PCJ nº 354/2021



Edital de seleção de áreas (PIPs) 

Cobrança PCJ FEDERAL

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 e 

dá outras 

providências"

Federal



Etapa Prazos

Período de inscrição 10/03/2021 (quarta-feira) a 31/08/2021 (terça-

feira)

Análise Técnica Agência PCJ, CT-RN, CT-Rural 01/09/2021 (quarta-feira) a 30/09/2021 (quinta-

feira)

Divulgação dos resultados da pré-qualificação 01/10/2021 (sexta-feira)

Período para entrega de complementações 04/10/2021 (segunda-feira) a 06/10/2021 

(quarta-feira)

Análise das complementações solicitadas 07/10/2021 (quinta-feira) a 13/10/2021 (quarta-

feira)

Divulgação dos resultados finais 14/10/2021 (quinta-feira)

Período de apresentação de recurso 15/10/2021 (sexta-feira) a 19/10/2021 (terça-

feira)

Reunião da CT-PL para análise de eventuais 

recursos

12/11/2021 (sexta-feira)

Emissão de Declaração de Adequação Técnica 

e Financeira

16/11/2021 (terça-feira)

Edital de seleção de áreas (PIPs) - FEDERAL

Cronograma e Prazos



Os candidatos a tomadores deverão enviar suas propostas

de empreendimentos, juntamente com toda a documentação
exigida, para o e-mail:

editalmananciais21@agencia.baciaspcj.org.br

Até as 17h30 do dia 31/08/2021

Não serão aceitos protocolos fora do prazo estabelecido

Protocolo de inscrição eletrônico

mailto:editalmananciais21@agencia.baciaspcj.org.br


Edital de seleção de áreas (PIPs) 

Cobrança PCJ FEDERAL



Edital de seleção de áreas (PIPs) 

Cobrança PCJ FEDERAL



Edital de seleção de áreas (PIPs) 

Cobrança PCJ FEDERAL



Edital de seleção de áreas (PIPs) 

Cobrança PCJ FEDERAL



Edital de seleção de áreas (PIPs) 

Cobrança PCJ FEDERAL



Deliberação Ad Referendum dos Comitês 

PCJ nº 355/2021

Define cronograma e regras gerais e específicas para 

seleção de empreendimentos visando à indicação para 

obtenção de financiamento com recursos da Cobrança 

PCJ Paulista, no âmbito da Política de Mananciais PCJ, 

referente ao orçamento de 2021 e dá outras 

providências".



Edital de seleção de empreendimentos (PSA) 

Cobrança PCJ Paulista - FEHIDRO

Programa
Objetos passíveis de 

financiamento

Fonte de 

recurso

Programa II

A – Reflorestamento e/ou 

cercamento atrelado à PSA;

B – Unidade Coordenadora de 

Execução – UCE.

Cobrança 

PCJ 

PaulistaDefine cronograma e 
regras gerais e específicas 

para seleção de 
empreendimentos visando 
à indicação para obtenção 

de financiamento com 
recursos da Cobrança PCJ 

Paulista, no âmbito da 
Política de Mananciais 

PCJ, referente ao 
orçamento de 2021 e dá 

outras providências".

FEHIDRO

Objeto A : Reflorestamento e/ou Cercamento 
(Isolamento dos Fatores de Degradação) 

voltados à restauração ecológica de 
propriedades rurais que possuam PIPs nos 

moldes da Política de Mananciais PCJ e 
atrelados a um Programas de PSA;

Objeto B : Unidade Coordenadora de 
Execução – UCE (Monitoramento das ações de 

um Programa de PSA municipal).



Etapa Prazos

Período de inscrição De 10/03/2021 (quarta-feira) a 09/04/2021 

(sexta-feira)

Análise Técnica Agência PCJ, CT-RN, CT-Rural 12/04/2021 (segunda-feira) a 22/04/2021 

(quinta-feira)

Divulgação dos resultados da pré-qualificação 23/04/2021 (sexta-feira)

Período para entrega de complementações 26/04/2021 (segunda-feira) a 30/04/2021 (sexta-

feira)

Análise das complementações solicitadas 03/05/2021 (segunda-feira) a 07/05/2021 (sexta-

feira)

Divulgação dos resultados finais 10/05/2021 (segunda-feira);

Período de apresentação de recurso 13/05/2021 (quinta-feira) a 14/05/2021 (sexta-

feira);

Reunião da CT-PL para análise de eventuais 

recursos

02/06/2021 (quarta-feira)

Emissão de Declaração de Adequação Técnica 

e Financeira

07/06/2021 (segunda-feira).

Período de cadastro dos empreendimentos no 

Sistema FEHIDRO

07/06/2021 (quinta-feira) a 30/06/2021 (quarta-

feira):

Edital de seleção de empreendimentos (PSA) 

Cobrança Paulista FEHIDRO

Cronograma e Prazos



Protocolo de inscrição eletrônico

Os candidatos a tomadores deverão enviar suas propostas

de empreendimentos, juntamente com toda a documentação
exigida, para o e-mail:

editalmananciais21@agencia.baciaspcj.org.br

Até as 17h30 do dia 09/04/2021

Não serão aceitos protocolos fora do prazo estabelecido

mailto:editalmananciais21@agencia.baciaspcj.org.br


Contrapartida, valores mínimos e máximos

• Para o Edital PSA será exigida contrapartida financeira por parte

do município tomador, de acordo com o percentual mínimo

estabelecido no ANEXO III da Deliberação Ad Referendum dos
Comitês PCJ nº 355/2021;

• Além disso, as propostas de empreendimentos terão valores

mínimos e máximos para o pleito, conforme abaixo:

OBJETO A - Reflorestamento 

e/ou cercamento atrelado à PSA

Valor mínimo: R$ 150.000,00

Valor máximo: R$ 1.000.000,00

OBJETO B - Unidade Coordenadora 

de Execução – UCE

Valor mínimo: R$ 150.000,00

Valor máximo: R$ 500.000,00



ANEXO III

Percentuais de contrapartida por município

(...)



Documentação e formatos de entrega – Programa II



Documentação e formatos de entrega – Programa II



Documentação e formatos de entrega – Programa II



Documentação e formatos de entrega – Programa II



Documentação e formatos de entrega – Programa II



Documentação e formatos de entrega – Programa II



Documentação e formatos de entrega – Programa II



Documentação e formatos de entrega – Programa II



Documentação e formatos de entrega – Programa II



ACESSO À DOCUMENTAÇÃO E 
DOCUMENTOS DE APOIO



Site institucional da Agência das Bacias PCJ –

www.agencia.baciaspcj.org.br

Sessão ASSESSORIA AMBIENTAL

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

"BANNER MÓVEL"

http://www.agencia.baciaspcj.org.br


Site institucional da Agência das Bacias PCJ –

www.agencia.baciaspcj.org.br

Sessão ASSESSORIA AMBIENTAL

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

http://www.agencia.baciaspcj.org.br


DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS





OBRIGADA !

ASSESSORIA AMBIENTAL

editalmananciais21@agencia.baciaspcj.org.br

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

mailto:editalmananciais21@agencia.baciaspcj.org.br
https://agencia.baciaspcj.org.br/assessoria-ambiental/

