
Comitês PCJ 
Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) no 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal no 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei 

Estadual (MG) no 13.199/99 (CBH-PJ1)  
 

011.04.02.012 

Deliberação dos Comitês PCJ nº 346/20, de 11/12/2020 

 

Aprova o Plano de Execução Orçamentária Anual das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí – POA-PCJ para o exercício 2021 e dá outras 

providências.  

 

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, criados e instalados segundo a Lei 

Estadual (SP) n° 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal n° 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e o Comitê da Bacia Hidrográfica 

dos Rios Piracicaba e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) n° 13.199/99 (CBH-PJ1), denominados 

Comitês PCJ, no uso de suas atribuições legais, em sua 24ª Reunião Ordinária, no âmbito de suas respectivas 

competências; 

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

(Agência das Bacias PCJ) exerce, como entidade delegatária, as funções de Agência de Água nas Bacias PCJ, em rios 

de domínio da União, conforme Resolução CNRH nº 218/2020, de 02 de dezembro de 2020; 

Considerando o Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Plano das Bacias PCJ 

2020 a 2035), aprovado pela Deliberação dos Comitês PCJ n° 332, de 31/08/2020, com horizonte de planejamento até 

2035; 

Considerando o Plano de Aplicação Plurianual PCJ (PAP-PCJ) para o exercício 2021 a 2025, aprovado pela 

Deliberação dos Comitês PCJ n° 345/2020; 

Considerando que o Contrato de Gestão celebrado entre a Agência das Bacias PCJ e a Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico (ANA), com interveniência dos Comitês PCJ, estabelece que anualmente a Agência das 

Bacias PCJ deve elaborar o Plano de Execução Orçamentária Anual (POA), instrumento orçamentário, vinculado ao 

PAP PCJ 2021-2025, contendo o detalhamento das ações a serem executadas, tanto de investimentos quanto de custeio 

administrativo da Agência das Bacias PCJ; 

Considerando que o assunto foi apreciado pela Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês PCJ 

durante a sua 79ª Reunião Ordinária, realizada no dia 12/11/2020, em formato online. 

Deliberam: 

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Execução Orçamentária Anual para o exercício 2021 (POA-PCJ 2021), constante no 

Anexo desta Deliberação, elaborado com base nas ações previstas no PAP-PCJ 2021-2025. 

Parágrafo único. As ações constantes do POA-PCJ 2021 serão custeadas com recursos financeiros oriundos da 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União (Cobrança PCJ Federal). 

Art. 2º A Agência das Bacias PCJ fica responsável por comunicar formalmente os Comitês PCJ, acompanhadas das 

justificativas necessárias, sobre quaisquer alterações no POA-PCJ vigente. 

Art. 3º A execução do POA PCJ 2021 deverá ser apresentada, para fins de prestação de contas e transparência, aos 

Plenários dos Comitês PCJ em reunião no ano subsequente, conforme disposto na Deliberação dos Comitês PCJ nº 

345/20, de 11/12/2020.  

Art. 4º Cabe à Agência das Bacias PCJ disponibilizar e atualizar o POA PCJ 2021 nas páginas eletrônicas da Agência 

das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ, para garantir a transparência e o controle social. 

Art. 5º Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelos Comitês PCJ. 

 

 

MARCO ANTONIO DOS SANTOS 

Presidente em exercício 

do CBH-PCJ 

 SIDNEY JOSÉ DA ROSA 

Presidente do CBH-PJ1 e presidente em exercício 

do PCJ FEDERAL 

 

 

LUIZ ROBERTO MORETTI 

Secretário-executivo 

do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DAMIÃO APARECIDO DO COUTO 

Secretário-executivo 

do CBH-PJ1 

 

 

Publicada no DOE em 15/12/2020. 
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ANEXO – Deliberação dos Comitês PCJ nº 346/20 de 11/12/2020 

 

FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO 

ID 

AÇÃO  

PAP  

AÇÃO NO PBH PCJ  AÇÃO A SER CONTRATADA 
PREVISÃO 

CONTRATAÇÃO 2021  

GESTÃO DE 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

Sistema de 

informações sobre 

recursos hídricos  

Desenvolvimento, implantação, 

manutenção ou atualização de 

sistemas de informações e de 

suporte à decisão sobre recursos 

hídricos 

1.4.1 

Apoio operacional para 

acompanhamento de projetos da área 

de Sistema de Informações  

Prestação de serviços de atividades de estudo, 

desenvolvimento e apoio operacional para 

atender as necessidades do sistema de suporte a 

decisão PCJ e da Coordenação de Sistema de 

Informações da Agência das Bacias PCJ 

 R$              1.450.000,00  

Cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos 

Estudos de fundamentação para a 

atualização dos valores e 

mecanismos da cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos 

1.5.1 

Estudos para aprimoramento da 

cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos 

Elaboração de estudos visando ao 

aperfeiçoamento do instrumento de cobrança, 

mediante à revisão dos mecanismos e valores da 

Cobrança pelo uso de recursos hídricos de 

domínio Estadual Paulista e da União nas 

Bacias PCJ 

 R$                 300.000,00  

Desenvolvimento, manutenção e 

atualização de serviços e 

sistemas de cobrança 

1.5.2 

Apoio operacional para a área de 

cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos 

Prestação de serviços de atividades de 

desenvolvimento institucional e apoio 

operacional para atendimento das necessidades 

da área de cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos da Agência das Bacias PCJ 

 R$              1.210.000,00  

Fiscalização dos usos 

de recursos hídricos  

Participação nas campanhas de 

fiscalização dos usos de recursos 

hídricos 

1.6.1 
Apoio operacional para fiscalização de 

outorgas 

Prestação de serviços especializados para apoio 

às atividades de gestão e de fiscalização dos 

usos e interferências em recursos hídricos nas 

Bacias PCJ 

 R$              1.400.000,00  

Monitoramento 

Hidrometeorológico 

Monitoramento quantitativo dos 

recursos hídricos superficiais 
1.7.1 

Expansão, integração, operação e 

manutenção da rede de monitoramento 

quali-quantitativo dos recursos 

hídricos 

Prestação de serviços para manutenção de 

sistema para monitoramento hidrológico das 

Bacias PCJ 

 R$              2.290.000,00  

Capacitação sobre hidrômetros em propriedades 

rurais 
 R$                 100.000,00  
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FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO 

ID 

AÇÃO  

PAP  

AÇÃO NO PBH PCJ  AÇÃO A SER CONTRATADA 
PREVISÃO 

CONTRATAÇÃO 2021  

1.7.1 

Manutenção e aprimoramento de um 

modelo chuva-vazão para as Bacias 

PCJ 

Prestação de serviços para emissão de boletins 

de previsão do tempo e preparação de modelo 

para previsão hidro meteorológica, com 

determinação de vazões prováveis em Postos de 

Monitoramento das Bacias PCJ 

 R$                 435.000,00  

Monitoramento qualitativo dos 

recursos hídricos superficiais 
1.7.2 

Expansão, integração, operação e 

manutenção da rede de monitoramento 

quali-quantitativo dos recursos 

hídricos 

Aquisição, estruturação, instalação e operação 

de estação de monitoramento automático da 

qualidade da água nas Bacias PCJ 

 R$                 750.000,00  

Comunicação, 

mobilização social, 

educação e 

capacitação técnica  

Comunicação social voltada ao 

fortalecimento do comitê de 

bacia hidrográfica 

1.11.1 

Elaboração e execução de Plano de 

Comunicação para o fortalecimento da 

comunicação entre a sociedade civil e 

os Comitês PCJ 

Elaboração e execução de Plano de 

Comunicação dos Comitês PCJ 
 R$                 650.000,00  

1.11.1 
Apoio operacional para a área de 

comunicação social 

Prestação de serviços de assessoria de imprensa, 

relações públicas, acompanhamento de eventos 

incluindo ações institucionais, eventos e outros 

 R$                 610.000,00  

Educação ambiental para ações 

vinculadas aos Planos de 

Recursos Hídricos 

1.11.3 

Realização de processos formativos e 

campanhas educativas sobre a 

realidade das Bacias PCJ 

Realização de processos formativos e 

campanhas educativas sobre a realidade das 

Bacias PCJ 

 R$                 250.000,00  

Capacitação técnica relacionada 

ao planejamento e gestão de 

recursos hídricos 

1.11.4 

Elaboração de um Plano de 

Capacitação Técnica e realização de 

processos formativos nas áreas de 

atuação das Câmaras Técnicas 

Oferecimento de curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu “Gerenciamento de recursos hídricos” 

para membros das Câmaras Técnicas dos 

Comitês PCJ 

 R$                  90.000,00  

Oferecimento de curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu “Gerenciamento de recursos hídricos e 

Gerenciamento de áreas contaminadas” para 

membros das Câmaras Técnicas dos Comitês 

PCJ 

 R$                  75.000,00  

1.11.4 

Ampliação e divulgação do programa 

de capacitação (Escola da Água e 

Saneamento), fomento e incentivo à 

capacitação de operadores 

Capacitação, treinamento e qualificação técnica 

de profissionais das áreas de saneamento básico 

e gestão de recursos hídricos 

 R$                  50.000,00  

TOTAL FINALIDADE 1 – GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS R$            9.660.000,00 
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PREVISÃO 

CONTRATAÇÃO 2021  

AGENDA 

SETORIAL 

Recuperação da 

qualidade da água 

Elaboração e revisão de planos 

municipais de saneamento básico 
2.1.1 

Elaboração e revisão de planos 

municipais de saneamento básico 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento de 

Camanducaia/MG 
 R$                  80.000,00  

Elaboração de projetos para a 

implantação de novas ETEs 

visando tratamento secundário 

2.1.2 

Apoio Operacional para 

acompanhamento de empreendimentos 

de demanda espontânea 

Prestação de serviço de assessoria técnica 

visando apoio ao gerenciamento e 

acompanhamento técnico das ações finalísticas 

(de investimentos) relacionados à área de 

atuação da Coordenação de Projetos da Agência 

das Bacias PCJ 

 R$              1.350.000,00  

Estudos, planos, projetos ou 

obras para implantação, 

expansão e adequação de 

sistemas de drenagem urbana 

2.1.7 

Desenvolvimento de estudos de 

alternativas e intervenções para 

minimização dos riscos de inundação 

ribeirinha 

Prestação de serviços para elaboração do Plano 

Diretor de Macrodrenagem da Bacia 

Hidrográfica do Rio Capivari 

 R$              2.000.000,00  

Elaboração de Projeto Executivo do Barramento 

do Ribeirão Campestre no município de 

Camanducaia/MG 

 R$                 350.000,00  

Gestão da demanda  

Estudos, planos, projetos, obras 

ou serviços para controle e 

redução de perdas de água em 

sistemas públicos de distribuição 

2.2.1 

Manutenção do projeto de 

benchmarking para o controle de 

perdas de água em sistemas de 

distribuição 

Estudo de Benchmarking para perdas no 

sistema de abastecimento público e Projeto 

Piloto - Utilização de software de gestão e 

cadastro técnico 

 R$              1.000.000,00  

Estudos, projetos ou obras para 

reúso da água 
2.2.3 

Elaboração do plano diretor de reúso 

de água para as Bacias PCJ 

Elaboração do plano diretor de reúso de água 

para as Bacias PCJ 
 R$              1.000.000,00  

Proteção e 

conservação dos 

recursos hídricos 

Estudos, planos, projetos e 

intervenções destinadas à 

recuperação ou conservação da 

cobertura vegetal em áreas de 

preservação permanente ou 

2.3.1 

Promoção da conservação e 

recuperação de nascentes, matas 

ciliares e áreas de recarga 

Execução de intervenções relacionadas à 

restauração ecológica em áreas de mananciais 

de interesse para o abastecimento público 

 R$                 200.000,00  
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AÇÃO NO PBH PCJ  AÇÃO A SER CONTRATADA 
PREVISÃO 

CONTRATAÇÃO 2021  

outras áreas voltadas à proteção 

dos recursos hídricos 

2.3.1 
 Desenvolvimento e monitoramento da 

implementação dos PIPs  

Elaboração de PIPs no município de 

Charqueada/SP  
 R$                 370.000,00  

Elaboração PIPs nos municípios da porção 

mineira das Bacias PCJ  
 R$                 300.000,00  

Elaboração de PIPs selecionados via Edital   R$                 581.082,44  

2.3.1 

Remuneração de agentes técnicos e 

financeiros para empreendimentos 

deliberados pelos Comitês PCJ 

Prestação de serviços para atuar no processo de 

análise, contratação e acompanhamento dos 

projetos a serem financiados com os recursos 

arrecadados com a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos, em rios de domínio da união, 

nas Bacias PCJ 

 R$                 300.000,00  

2.3.1 

Apoio operacional para 

acompanhamento de projetos de 

assessoria ambiental 

Prestação de serviços de assessoria técnica 

especializada visando apoio à Diretoria Técnica 

no gerenciamento e acompanhamento das ações 

da Agência das Bacias PCJ, relacionados à área 

ambiental e florestal 

 R$                 891.000,00  

2.3.1 

Fomento à elaboração de planos 

integrados de recomposição florestal e 

proteção dos biomas Mata Atlântica e 

Cerrado 

Prestação de serviços especializados de 

capacitação aos municípios das Bacias PCJ para 

elaboração do Plano Municipal de Conservação 

e Recuperação da Mata Atlântica e Cerrado 

(PMMA/Cerrado) visando a conservação e 

recuperação dos recursos hídricos relacionados 

aos biomas Mata Atlântica e Cerrado 

 R$                 470.000,00  

Estruturação, desenvolvimento e 

realização de programas e 

projetos destinados a 

pagamentos por serviços 

ambientais (PSA) de proteção 

dos recursos hídricos 

2.3.2 Implementação de projetos de PSA 
Implementação de projetos de PSA 

selecionados via Edital (Incentivo Econômico) 
 R$                 150.000,00  

TOTAL FINALIDADE 2 – AGENDA SETORIAL R$            9.042.082,44 
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CONTRATAÇÃO 2021  

APOIO AO 

COMITÊ DE 

BACIA 

HIDROGRÁFICA 

Ações finalísticas do 

comitê de bacia 

hidrográfica 

Organização e realização de 

reuniões, eventos internos e 

externos do comitê de bacia 

hidrográfica 

3.1.1 
Logística de Suporte às reuniões 

Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ 

Prestação de serviços para organização de 

reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ 
 R$                 200.000,00  

3.1.1 
Apoio operacional para a Secretaria 

Executiva dos Comitês PCJ 

Prestação de serviços de assessoria técnico-

administrativa visando apoio à execução e ao 

gerenciamento das atividades da Secretaria 

Executiva dos Comitês PCJ e das Câmaras 

Técnicas dos Comitês PCJ 

 R$                 800.000,00  

3.1.1 

Apoio operacional para 

acompanhamento de ações da porção 

mineira 

Prestação de serviços visando o apoio à 

integração dos Comitês PCJ Federal e PJ 1.  
 R$                 340.000,00  

Serviços de tecnologia da 

informação necessários ao 

funcionamento dos sistemas 

corporativos do comitê de bacia 

hidrográfica e da entidade 

delegatária 

3.1.2 
Manutenção de licenciamento de 

sistemas de TI 

Fornecimento de licenças e prestação de 

serviços de suporte em TI 
 R$                 500.000,00  

Serviços de tecnologia da 

informação necessários ao 

funcionamento dos sistemas 

corporativos do comitê de bacia 

hidrográfica e da entidade 

delegatária 

3.1.2 
Apoio operacional para a Área de 

Tecnologia da Informação - TI 

Prestação de serviços especializados em 

operação, suporte, manutenção, 

desenvolvimento de projetos de sistemas e 

infraestrutura de tecnologia da informação- TI 

 R$                 850.000,00  

Participação dos membros e 

convidados do comitê de bacia 

hidrográfica em reuniões e 

eventos internos e externos 

3.1.3 

Participação de membros dos Comitês 

PCJ em eventos internos das CTs e 

eventos externos 

Pagamento de despesas de viagens de membros 

dos Comitês PCJ 
 R$                 200.000,00  

TOTAL FINALIDADE 3 – APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA R$            2.890.000,00 
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MANUTENÇÃO 

DO COMITÊ DE 

BACIA 

HIDROGRÁFICA 

E DA ENTIDADE 

DELEGATÁRIA 

Manutenção e custeio 

administrativo da 

entidade delegatária 

Infraestrutura e manutenção da 

entidade delegatária 
4.2.1 

Locação de espaço físico, aquisição de 

materiais e contratação de serviços  

Despesas com infraestrutura e material de 

consumo para o funcionamento da sede da 

Agência das Bacias PCJ 

 R$                 128.413,84  

Serviços administrativos para o 

funcionamento da entidade 

delegatária 

4.2.2 

Contratação de serviços para 

realização da gestão administrativa, 

patrimonial, financeira e documental  

Contratação de prestação de serviços 

administrativos para o funcionamento da 

Agência das Bacias PCJ 

 R$                  83.833,22  

Remuneração do pessoal 

administrativo e de dirigentes da 

entidade delegatária 

4.2.3 
Despesas com pessoal (salários e 

benefícios) 

Despesas com folha de pagamentos dos 

colaboradores da Agência das Bacias PCJ 
 R$              1.224.882,65  

Capacitação de pessoal 

administrativo e de dirigentes da 

entidade delegatária 

4.2.4 
Participação em cursos, workshops, 

eventos, etc. 

Realização de cursos, palestras e capacitações 

para colaboradores da Agência das Bacias PCJ 
 R$                  10.000,00  

Deslocamento de pessoal 

administrativo e de dirigentes da 

entidade delegatária 

4.2.5 
Transporte, hospedagem e alimentação 

para custeio de viagens 

Pagamento de despesas de viagens de 

colaboradores da Agência das Bacias PCJ 
 R$                  73.849,97  

TOTAL FINALIDADE 4 - MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA R$            1.520.979,68 

TOTAL POA-PCJ 2021 R$                 23.113.062,12 

 

 

 

Publicada no DOE em 15/12/2020. 

 


