
 

 
DELIBERAÇÃO CBHSF Nº 121, de 17 de dezembro de 2020 

 

 

 

 
 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF, criado pelo Decreto Presidencial 
s/nº de 05 de junho de 2001, no uso de suas atribuições e; 
 
Considerando a Deliberação ad referendum CBHSF nº 117, de 26 de outubro de 2020, 
referendada pelo Plenário em assembleia extraordinária realizada em 27 de novembro de 
2020, que aprova o Contrato de Gestão nº 28/ANA/2020 celebrado entre a Agência Nacional 
de Águas e Saneamento Básico – ANA e a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência 
Peixe Vivo; 
 
Considerando a Deliberação CBHSF nº 91, de 15 de setembro de 2016, que aprovou o Plano 
de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco para o período 2016-2025; 
 
Considerando a Cláusula Terceira do Contrato de Gestão nº 28/ANA/2020;  
 
Considerando a Deliberação CBHSF nº 94, de 25 de agosto de 2017, que atualizou, 
estabeleceu e propôs valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica 
do Rio São Francisco; 
 
Considerando que o POA deverá ser submetido à Plenária do COMITÊ para aprovação, cuja 
deliberação resultante deve conter o detalhamento das ações do Plano de Aplicação 
Plurianual - PAP 2021-2025, relativo ao exercício 2021, a serem executadas com os recursos 
da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  
 
DELIBERA: 
 
Art. 1º Fica aprovado o Plano de Execução Orçamentária Anual – POA, para o exercício de 
2021, apresentado na forma do Anexo único.   
 
Art. 2º O POA 2021 foi elaborado a partir dos Grupos de Finalidade, Programas e Ações 
presentes no Plano de Aplicação Plurianual - PAP 2021-2025 e será constituído de subações, 
que representam o detalhamento de cada ação disposta no plano e contemplam cada 
empreendimento de esforço que produz um resultado único a partir do investimento 
empregado.  
 
Art. 3º No POA 2021 constam duas categorias de aplicação de recursos, a saber: 
 
I) Plano Anual de Investimentos: representam as despesas com as subações destinadas ao 
financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos no Plano de Recursos 
Hídricos vigente e passíveis de pagamento com a parcela de 92,5% da arrecadação com a 

Aprova o Plano de Execução Orçamentária Anual de 2021 – 
POA 2021 a ser executado com recursos financeiros 
oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 



 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, conforme o disposto no art. 22 da Lei Federal nº 
9.433/1997. 
 
II) Custeio Administrativo: representam as despesas com as subações destinadas à 
implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conforme o disposto no inciso II do art. 22 da Lei 
Federal nº 9.433/1997. 
 
Art. 4º A Entidade Delegatária, durante a execução do POA 2021, poderá propor a revisão ou 
alteração na execução deste instrumento, desde que devidamente justificado e aprovado 
pela DIREC por meio de Resolução, levando ao conhecimento do CBHSF. 
 
Parágrafo único – Para fins de controle social e transparência, a entidade delegatária deverá 
manter o POA publicado e atualizado nas páginas eletrônicas do CBHSF e da entidade 
delegatária.    
 
Art. 5º A entidade delegatária deverá prestar contas da execução do POA na primeira reunião 
plenária do CBHSF do exercício subsequente.  
 
Art. 6º Esta Deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação em Plenária. 

 
 

Reunião realizada por meio de Videoconferência, através da plataforma Google Meet, em 17 
de dezembro de 2020. 

 
 

 
 
 
 



 

ANEXO ÚNICO - Plano de Execução Orçamentária Anual de 2021. 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - Planos de 
Recursos 

Hídricos (PRH) 

1.1.3 - 
Acompanhamento 
e monitoramento 

da 
implementação 

do Plano de 
Recursos 

Hídricos (PRH) 

Acompanhamento e monitoramento da 
implementação do Plano de Recursos Hídricos 
(PRH) - (Eixo I) 

Acompanhamento e 
monitoramento da 
implementação do 
Plano de Recursos 

Hídricos (PRH) 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.a - Gestão do 
plano e 

articulação das 
ações dos 

órgãos atuantes 
na bacia 

Pessoal 

01 (um) Relatório 
de 

acompanhamento 
do grau de 

implementação: 
período 2016-

2020 

Desenvolver 05 
relatórios anuais 

de 
acompanhamento 

da 
implementação 

do PRH-SF  

Relatório 540.000,00 60.000,00 

Redigir e publicar 
edital de seleção 
de pessoal até 

fev/2021 

1.2 - 
Enquadramento 

dos corpos 
d'água em 

classes 
segundo usos 

preponderantes 

1.2.1 - 
Elaboração de 

estudos de 
fundamentação 

para proposta de 
enquadramento, 

reenquadramento 
ou atualização de 
enquadramento 

Elaboração do Plano de Recursos Hídricos e 
Enquadramento de CA no Alto São Francisco 
(SF1) 

Elaboração de 
estudos de 

fundamentação para 
proposta de 

enquadramento, 
reenquadramento ou 

atualização de 
enquadramento 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Consultoria 
execução parcial - 

80% do global 

Elaborar 01 
PDRH e Proposta 

de 
Enquadramento 
da região SF1 

Estudo 
técnico 

1.583.989,12 1.187.991,84 
Manter GAT bem 
informado / Coibir 

atrasos 

Fiscalização da elaboração do PDRH Alto SF1 

Elaboração de 
estudos de 

fundamentação para 
proposta de 

enquadramento, 
reenquadramento ou 

atualização de 
enquadramento 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Consultoria 
execução parcial - 

80% do global 

Fiscalizar a 
elaboração de 01 
PDRH e Proposta 

de 
Enquadramento 
da região SF1 

Relatório 136.471,00 102.353,25 

Manter sob 
observação: 

serviço de baixo 
risco gerencial 

Contratação de empresa para elaboração da 
proposta de enquadramento dos corpos 
hídricos do Alto São Francisco (montante da 
UHE Três Marias) 

Elaboração de 
estudos de 

fundamentação para 
proposta de 

enquadramento, 
reenquadramento ou 

atualização de 
enquadramento 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Consultoria 
execução parcial - 

35% do global 

Elaborar 01 
proposta de 

Enquadramento 
da nascente até a 
UHE Três Marias 

Estudo 
técnico 

2.427.563,00 728.268,90 

Concluir avaliação 
de propostas,  

contratar e assinar 
O.S. até jan/2021 

Contratação de fiscal PF para 
acompanhamento da elaboração de proposta 
de enquadramento à montante da UHE Três 
Marias 

Elaboração de 
estudos de 

fundamentação para 
proposta de 

enquadramento, 
reenquadramento ou 

atualização de 
enquadramento 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Consultoria 
execução parcial - 

35% do global 

Elaborar 01 
relatório de 

acompanhamento 
Relatório 150.000,00 52.500,00 

Publicar edital até 
jan/2021 

Pessoal da área finalística - Instrumentos de 
gestão de recursos hídricos (Eixo I) 

Acompanhamento e 
monitoramento das 
metas do Programa 

de Efetivação do 
Enquadramento 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Pessoal 
01 (um) Relatório 

anual de 
atividades 

Remunerar 01 
colaborador para 

desenvolver 
ações de 

Enquadramento 
durante 05 anos 

Relatório 990.000,00 198.000,00 Não se aplica 

1.3 - Outorgas 
dos direitos de 

uso de recursos 
hídricos  

1.3.1 - 
Participação na 

regularização dos 
usos de águas 

superficiais 

Levantamento aéreo para cadastro de usuários 
do rio Formoso, na bacia do rio Corrente, 
afluente baiano  do rio São Francisco  

Participação no 
cadastramento de 
usos de recursos 

hídricos 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Consultoria 

levantamento 
aéreo de usos de 
recursos hídricos 
e composição de 
banco de dados 

Realizar 
levantamento 

aéreo para coletar 
alvos de uso de 

recursos hídricos 
em 1000 km de 
cursos d'água 

Estudo 
técnico 

2.200.000,00 2.200.000,00 

Concluir avaliação 
de propostas,  

contratar e assinar 
O.S. até jan/2021 

1.4 - Sistema 
de informações 
sobre recursos 

hídricos  

1.4.1 - 
Desenvolvimento, 

implantação, 
manutenção ou 
atualização de 

sistemas de 
informações e de 
suporte à decisão 

Desenvolvimento e implantação da Plataforma 
SIGA SF 

Desenvolvimento, 
implantação, 

manutenção ou 
atualização de 

sistemas de 
informações e de 
suporte à decisão 

sobre recursos 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Consultoria 
SIGA São 
Francisco 
operando 

Implementar 01 
plataforma SIGA 
São Francisco 

Relatório 1.239.000,00 700.035,00 
Manter GAT bem 
informado / Coibir 

atrasos 



 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

sobre recursos 
hídricos 

hídricos 

1.4.3 - Operação 
e manutenção de 
serviços básicos 
de Tecnologia da 

Informação e 
Comunicação 

(TIC) 

Contratação de serviços de servidor para 
hospedagem do SIGA 

Operação e 
manutenção de 

serviços básicos de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicação (TIC) 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Despesas 
Administrativas 

Garantir a 
hospedagem do 

SIGA São 
Francisco por 1 

ano 

Garantir a 
hospedagem do 

SIGA São 
Francisco por 5 

anos 

Relatório 210.000,00 42.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
abr/2021 

Contratação de PJ para operação e 
manutenção do SIGA SF 

Operação e 
manutenção de 

serviços básicos de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicação (TIC) 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Consultoria 

Manter o SIGA 
São Francisco 

permanentemente 
atualizado por 1 

ano 

Manter o SIGA 
São Francisco 

permanentemente 
atualizado por 5 

anos 

Relatório 908.820,00 100.980,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
abr/2021 

1.6 - 
Fiscalização 
dos usos de 

recursos 
hídricos  

1.6.1 - 
Participação nas 
campanhas de 
fiscalização dos 

usos de recursos 
hídricos 

Realização de campanhas de Fiscalização 
Preventiva Integrada 

Participação nas 
campanhas de 

fiscalização dos usos 
de recursos hídricos 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.6.a - 
Fiscalização de 

recursos hídricos 

Outras 
(ressarcimento de 

custos de 
fiscalização) 

Prover recursos 
necessários para 
a realização de 6 
campanhas de 

FPI por ano 

Prover recursos 
necessários para 
a realização de 

30 campanhas de 
FPI 

Relatório 12.980.000,00 2.340.000,00 

Estabelecer 
agenda das ações 
consensual com os 

MPs desde 
jan/2021 

Impressão de livros da FPI Bahia 

Participação nas 
campanhas de 

fiscalização dos usos 
de recursos hídricos 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.6.a - 
Fiscalização de 

recursos hídricos 
Consultoria 

Produzir 1300 
livros 

relacionados às 
ações de FPI na 

Bahia 

Produzir 1300 
livros 

relacionados às 
ações de FPI na 

Bahia 

Livros 120.000,00 120.000,00 

Estabelecer 
agenda das ações 
consensual com os 

MPs desde 
jan/2021 

Consultoria para o estabelecimento de 
indicadores para a FPI 

Participação nas 
campanhas de 

fiscalização dos usos 
de recursos hídricos 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.6.a - 
Fiscalização de 

recursos hídricos 
Consultoria 

Realização de 
serviço de 
consultoria 

especializada 
para a construção 

de indicadores 
para avaliar a 

efetividade das 
FPI 

Produção de um 
trabalho técnico 

contendo os 
indicadores de 

avaliação da FPI 

Relatório 33.000,00 33.000,00 

Estabelecer 
agenda das ações 
consensual com os 

MPs desde 
jan/2021 

Desenvolvimento Indicadores FPI 

Participação nas 
campanhas de 

fiscalização dos usos 
de recursos hídricos 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.6.a - 
Fiscalização de 

recursos hídricos 
Consultoria 

Construção de 
indicadores para 

avaliar a 
efetividade das 

FPI 

Produção de um 
trabalho técnico 

contendo os 
indicadores de 

avaliação da FPI 

Relatório 500.000,00 300.000,00 

Estabelecer 
agenda das ações 
consensual com os 

MPs desde 
jan/2021 

Site FPI 

Participação nas 
campanhas de 

fiscalização dos usos 
de recursos hídricos 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.6.a - 
Fiscalização de 

recursos hídricos 
Consultoria 

Construção site 
FPI 

Elaboração site 
FPI 

Site 150.000,00 150.000,00 

Estabelecer 
agenda das ações 
consensual com os 

MPs desde 
jan/2021 

Realização da Oficina da FPI 

Participação nas 
campanhas de 

fiscalização dos usos 
de recursos hídricos 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.6.a - 
Fiscalização de 

recursos hídricos 
Eventos 

Realizar 01 (uma) 
oficina da FPI 

Realizar oficinas 
anuais durante 5 

anos 
Relatório 450.000,00 90.000,00 

Estabelecer 
agenda das ações 
consensual com os 

MPs desde 
jan/2021 

1.8 - Segurança 
hídrica e 

eventos críticos 

1.8.3 -Estudos, 
planos, projetos e 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas 

hidráulicas para 
contenção de 
inundações ou 

alagamentos ou 
regularização de 

descargas 

Desenvolvimento de modelagem hidrológica de 
lagoas marginais  

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para contenção de 
inundações ou 

alagamentos ou 
regularização de 

descargas 

III - Quantidade 
de Água e Usos 

Múltiplos 

III.1.d - Estudo 
para definição 

de vazões 
ambientais 

consentâneas 
com a 

preservação do 
meio ambiente 

Consultoria 
Execução parcial 
- 60% do global 

Desenvolver 01 
modelagem 

hidrológica do 
enchimento de 

lagoas marginais 

Estudo 
técnico 

2.900.000,00 1.740.000,00 

Concluir avaliação 
de propostas,  

contratar e assinar 
O.S. até jan/2021 

1.8.4 - Estudos, 
planos, projetos e 

Contratação de empresa para elaboração de 
projetos para sustentabilidade hídrica no 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

IV - 
Sustentabilidade 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

Consultoria 
Elaborar 04 
projetos de 

Elaborar 04 
projetos de 

Termo de 
referência 

195.000,00 195.000,00 
Manter contato 

permanente com os 



 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas 

hidráulicas para 
aumento da 

segurança hídrica 

semiárido (Alto e Médio) implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para aumento da 
segurança hídrica 

Hídrca no 
Semiárido 

 
IV.3.a - Planejar 

para as 
mudanças 
climáticas 

sustentabilidade 
hídrica no 
semiárido 

sustentabilidade 
hídrica no 
semiárido 

demandantes dos 
projetos / Coibir 

atrasos 

Contratação de empresa para elaboração de 
projetos para sustentabilidade hídrica no 
semiárido (Submédio e Baixo) 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para aumento da 
segurança hídrica 

IV - 
Sustentabilidade 

Hídrca no 
Semiárido 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

 
IV.3.a - Planejar 

para as 
mudanças 
climáticas 

Consultoria 

Elaborar 04 
projetos de 

sustentabilidade 
hídrica no 
semiárido 

Elaborar 04 
projetos de 

sustentabilidade 
hídrica no 
semiárido 

Termo de 
referência 

195.000,00 195.000,00 

Manter contato 
permanente com os 
demandantes dos 
projetos / Coibir 

atrasos 

Execução Projetos semiárido Alto SF: Água 
para beber, vidas para cuidar 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para aumento da 
segurança hídrica 

IV - 
Sustentabilidade 

Hídrca no 
Semiárido 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

 
IV.3.a - Planejar 

para as 
mudanças 
climáticas 

Obras 
Execução parcial 
- 65% do global 

Executar 01 
contrato de obras 
e serviços para 
sustentabilidade 

hídrica no 
semiárido 

As Built 1.000.000,00 500.000,00 
Redigir, montar e 
publicar edital até 

mai/2021 

Execução Projetos semiárido Alto SF: Ações 
de revitalização dos recursos hídricos no 
município de Miravânia no semiárido mineiro 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para aumento da 
segurança hídrica 

IV - 
Sustentabilidade 

Hídrca no 
Semiárido 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

 
IV.3.a - Planejar 

para as 
mudanças 
climáticas 

Obras 
Execução parcial 
- 65% do global 

Executar 01 
contrato de obras 
e serviços para 
sustentabilidade 

hídrica no 
semiárido 

As Built 1.000.000,00 500.000,00 
Redigir, montar e 
publicar edital até 

mai/2021 

Execução Projetos semiárido Médio SF: Água 
e vida no semiárido: produzindo alimento e 
resgatando a autonomia financeira dos 
agricultores 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para aumento da 
segurança hídrica 

IV - 
Sustentabilidade 

Hídrca no 
Semiárido 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

 
IV.3.a - Planejar 

para as 
mudanças 
climáticas 

Obras 
Execução parcial 
- 65% do global 

Executar 01 
contrato de obras 
e serviços para 
sustentabilidade 

hídrica no 
semiárido 

As Built 1.000.000,00 500.000,00 
Redigir, montar e 
publicar edital até 

mar/2021 

Execução Projetos semiárido Médio SF: 
Colhendo água de chuva e resgatando a 
cidadania da população do semiárido na bacia 
do Paramirim 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para aumento da 
segurança hídrica 

IV - 
Sustentabilidade 

Hídrca no 
Semiárido 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

 
IV.3.a - Planejar 

para as 
mudanças 
climáticas 

Obras 
Execução parcial 
- 65% do global 

Executar 01 
contrato de obras 
e serviços para 
sustentabilidade 

hídrica no 
semiárido 

As Built 1.000.000,00 500.000,00 
Redigir, montar e 
publicar edital até 

mar/2021 

Execução Projetos semiárido Submédio SF: 
Bênçãos do São Francisco - sustentabilidade 
socioambiental, hídrica, energética, alimentar e 
nutricional no Submédio São Francisco 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para aumento da 
segurança hídrica 

IV - 
Sustentabilidade 

Hídrca no 
Semiárido 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

 
IV.3.a - Planejar 

para as 
mudanças 
climáticas 

Obras 
Execução parcial 
- 65% do global 

Executar 01 
contrato de obras 
e serviços para 
sustentabilidade 

hídrica no 
semiárido 

As Built 1.000.000,00 500.000,00 
Redigir, montar e 
publicar edital até 

mai/2021 

Execução Projetos semiárido Submédio SF: 
Salvando as veias do São Francisco - a luta 
para recuperar  nascentes nas serras de 
Jaguarari-BA 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para aumento da 
segurança hídrica 

IV - 
Sustentabilidade 

Hídrca no 
Semiárido 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

 
IV.3.a - Planejar 

para as 
mudanças 
climáticas 

Obras 
Execução parcial 
- 65% do global 

Executar 01 
contrato de obras 
e serviços para 
sustentabilidade 

hídrica no 
semiárido 

As Built 1.000.000,00 500.000,00 
Redigir, montar e 
publicar edital até 

mai/2021 

Execução Projetos semiárido Baixo SF: Estudos, planos, IV - IV.1.a - Coleta e Obras Execução parcial Executar 01 As Built 1.000.000,00 500.000,00 Redigir, montar e 
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FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 
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CÓDIGO DA 
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SF 
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GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

Segurança hídrica e controle da desertificação 
através de energia fotovoltáica e Sistemas 
Agroflorestais 

projetos e obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para aumento da 
segurança hídrica 

Sustentabilidade 
Hídrca no 
Semiárido 

manejo de água 
 

IV.3.a - Planejar 
para as 

mudanças 
climáticas 

- 65% do global contrato de obras 
e serviços para 
sustentabilidade 

hídrica no 
semiárido 

publicar edital até 
mar/2021 

Execução Projetos semiárido Baixo SF: 
Bênçãos do São Francisco - sustentabilidade 
socioambiental, hídrica, energética, alimentar e 
nutricional no Baixo São Francisco 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para aumento da 
segurança hídrica 

IV - 
Sustentabilidade 

Hídrca no 
Semiárido 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

 
IV.3.a - Planejar 

para as 
mudanças 
climáticas 

Obras 
Execução parcial 
- 65% do global 

Executar 01 
contrato de obras 
e serviços para 
sustentabilidade 

hídrica no 
semiárido 

As Built 1.000.000,00 500.000,00 
Redigir, montar e 
publicar edital até 

mar/2021 

Fiscalização - PF - da execução dos projetos 
de sustentabilidade hídrica no semiário (Alto e 
Médio) 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para aumento da 
segurança hídrica 

IV - 
Sustentabilidade 

Hídrca no 
Semiárido 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

 
IV.3.a - Planejar 

para as 
mudanças 
climáticas 

Consultoria 
Execução parcial 
- 65% do global 

Fiscalizar a 
execução de 4 

contratos obras e 
serviços de 

sustentabilidade 
hídrica no 
semiárido 

Relatório 125.000,00 62.500,00 
Redigir, montar e 
publicar edital até 

mar/2021 

Fiscalização - PF - da execução dos projetos 
de sustentabilidade hídrica no semiário 
(Submédio e Baixo) 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para aumento da 
segurança hídrica 

IV - 
Sustentabilidade 

Hídrca no 
Semiárido 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

 
IV.3.a - Planejar 

para as 
mudanças 
climáticas 

Consultoria 
Execução parcial 
- 65% do global 

Fiscalizar a 
execução de 4 

contratos obras e 
serviços de 

sustentabilidade 
hídrica no 
semiárido 

Relatório 125.000,00 62.500,00 
Redigir, montar e 
publicar edital até 

mar/2021 

1.8.5 -
Elaboração, 

revisão, 
atualização e 

apoio em estudos 
e bases 

referenciais de 
segurança hídrica 

Elaboração de estudo para incremento do 
conhecimento do uso da água nos domínios do 
aquífero Urucuia 

Elaboração, revisão, 
atualização e apoio 
em estudos e bases 

referenciais de 
segurança hídrica 

III - Quantidade 
de Água e Usos 

Múltiplos 

III.1.c - Estudo 
de alternativas 

para o 
incremento da 
disponibilidade 

hídrica 

Consultoria 

Realizar 01 
estudo para 

incrementar o 
conhecimento 
sobre o uso de 

águas 
subterrâneas 

Realizar 01 
estudo para 

incrementar o 
conhecimento 
sobre o uso de 

águas 
subterrâneas 

Estudo 
técnico 

526.789,00 526.789,00 

Concluir avaliação 
de propostas,  

contratar e assinar 
O.S. até nov/2020 

e manter 
cronograma em dia 

/ coibir atrasos / 
enviar todos os 
serviços para a 
CTAS analisar 

Contratação de consultoria para avaliação de 
impactos potenciais sobre a instalação de 
usina nuclear na bacia do rio São Francisco 

Elaboração, revisão, 
atualização e apoio 
em estudos e bases 

referenciais de 
segurança hídrica 

III - Quantidade 
de Água e Usos 

Múltiplos 

III.1.c - Estudo 
de alternativas 

para o 
incremento da 
disponibilidade 

hídrica 

Consultoria 

Realizar 01 
estudo para 

avaliar o potencial 
de impactos da 

instalação de uma 
usina nuclear na 
bacia do rio São 

Francisco 

Realizar 01 
estudo para 

avaliar o potencial 
de impactos da 

instalação de uma 
usina nuclear na 
bacia do rio São 

Francisco 

Estudo 
técnico 

150.000,00 150.000,00 
Redigir, montar e 
publicar edital até 

jan/2021 

1.9 - Normas e 
ações 

relacionados 
aos sistemas e 

políticas de 
gestão de 
recursos 
hídricos 

1.9.1 - Estudos ou 
ações voltadas à 

proposição de 
atualizações e 

aprimoramento da 
legislação em 

temas 
relacionados à 

gestão de 
recursos hídricos 

Prestação de serviços de banco de horas 
profissionais para assessoramento ao CBHSF 

Estudos ou ações 
voltadas à proposição 

de atualizações e 
aprimoramento da 

legislação em temas 
relacionados à gestão 
de recursos hídricos 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Consultoria 

Fornecer banco 
de horas 

profissionais para 
fornecimento de 

540 horas de 
serviços técnicos 
especializados  

Fornecer banco 
de horas 

profissionais para 
fornecimento de 

540 horas de 
serviços técnicos 
especializados  

Relatório 2.750.000,00 750.000,00 

Manter sob 
observação: 

serviço de baixo 
risco gerencial 

1.9.2 - Normas e 
ações 

relacionados aos 
sistemas e 

Contratação de consultoria para investigação 
do grau de risco das principais barragens de 
rejeito na bacia do rio São Francisco 

Estudos ou ações 
voltadas à proposição 

de atualizações e 
aprimoramento da 

VI - Segurança 
de Barragens e 
Usos Múltiplos 

VI.2.a - Apoio à 
implementação 
da política de 
segurança de 

Consultoria 

Elaborar 01 
relatório técnico 

para diagnosticar 
o status das 

Elaborar 01 
relatório técnico 

para diagnosticar 
o status das 

Relatório 350.000,00 350.000,00 

Prestar 
informações ao 

consultor / manter 
em permanente 
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FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 
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ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

políticas de 
gestão de 

recursos hídricos 

legislação em temas 
relacionados à gestão 
de recursos hídricos 

barragens na 
bacia 

barragens de 
rejeitos na bacia 
de maneira mais 

atualizada 
possível 

barragens de 
rejeitos na bacia 
de maneira mais 

atualizada 
possível 

contato com a 
DIREC 

1.10 - Gestão 
dos recursos 

hídricos 
subterrâneos  

1.10.2 - 
Desenvolvimento 
de estudos que 

avaliem o 
potencial de 

explotação dos 
recursos hídricos 
subterrâneos e 

interdependência 
rio/aquífero na 

bacia 

Contratação de estudo de modelagem 
matemática integrada do uso de águas no 
domínio do aquífero Urucuia 

Desenvolvimento de 
estudos que avaliem 

o potencial de 
explotação dos 

recursos hídricos 
subterrâneos e 

interdependência 
rio/aquífero na bacia 

III - Quantidade 
de Água e Usos 

Múltiplos 

III.2.d - 
Promoção de 
usos múltiplos 

da água e 
redução de 

conflitos 

Consultoria 

Realizar 01 
estudo de 

modelagem 
matemática 

integrada de usos 
da água 

Realizar 01 
estudo de 

modelagem 
matemática 

integrada de usos 
da água 

Estudo 
técnico 

800.000,00 80.000,00 
Redigir, montar e 
publicar edital até 

fev/2021 

1.11 - 
Comunicação, 
mobilização 

social, 
educação e 
capacitação 

técnica  

1.11.1 - 
Comunicação 

social voltada ao 
fortalecimento do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

Realização de serviços especializados de 
assessoria de comunicação do CBHSF 

Comunicação social 
voltada ao 

fortalecimento do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.5.a - Programa 
de comunicação 

da BHSF 
Consultoria 

Realizar a 
comunicação 
institucional 

contínua no ano 

Realizar a 
comunicação 
institucional 

contínua por 5 
anos 

Relatório 15.000.000,00 3.000.000,00 

Manter sob 
observação: 

serviço de baixo 
risco gerencial 

Elaboração do TDR do Plano de Comunicação 
da BHSF 

Comunicação social 
voltada ao 

fortalecimento do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.5.a - Programa 
de comunicação 

da BHSF 
Consultoria 

Elaborar 01 termo 
de referência 

específico 

Elaborar 01 termo 
de referência 

específico 

Termo de 
referência 

30.000,00 30.000,00 
Elaborar TDR até 

jun/2021 e 
submeter a DIREC 

Divulgação das ações do comitê (livros, 
cartilhas, agendas, material, etc) 

Comunicação social 
voltada ao 

fortalecimento do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.5.a - Programa 
de comunicação 

da BHSF 

Outras (serviços 
gráficos/editoriais) 

Produção de 
relatórios 

diagramados e 
agendas 

Produção de 
relatórios 

diagramados e 
agendas 

Materiais 
gráficos 

860.000,00 280.000,00 
Construir agenda 
conjunta com a 

DIREC 

1.11.2 - 
Mobilização social 

voltada ao 
fortalecimento do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

Apoio de mobilização para o processo eleitoral 
do CBHSF 

Mobilização social 
voltada ao 

fortalecimento do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.3.a - Programa 
de Educação 
Ambiental na 

BHSF 

Consultoria 
Processo eleitoral 

apoiado e 
realizado 

Apoiar processo 
eleitorais do 

CBHSF 
Relatório 900.000,00 900.000,00 

Concluir avaliação 
de propostas,  

contratar e assinar 
O.S. até jan/2021 

Apoio de mobilização para o processo eleitoral 
do CBH Sertão Alagoas 

Mobilização social 
voltada ao 

fortalecimento do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.3.a - Programa 
de Educação 
Ambiental na 

BHSF 

Consultoria 
Processo eleitoral 

apoiado e 
realizado 

Apoiar 01 
processo eleitoral 

do Comitê do 
Sertão do São 

Francisco 

Relatório 300.000,00 300.000,00 

Concluir avaliação 
de propostas,  

contratar e assinar 
O.S. até jan/2021 

1.11.3 - 
Educação 

ambiental para 
ações vinculadas 

aos Planos de 
Recursos 
Hídricos 

Elaboração de TDR para contratação do Plano 
de Sensibilização Ambiental do CBHSF 

Educação ambiental 
para ações 

vinculadas aos 
Planos de Recursos 

Hídricos 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.3.a - Programa 
de Educação 
Ambiental na 

BHSF 

Consultoria 
01 termo de 
referência 
elaborado 

Elaborar 01 termo 
de referência 

específico 

Termo de 
referência 

20.000,00 20.000,00 
Elaborar TDR até 

ju/2021 e submeter 
a DIREC 

Elaboração de TDR para contratação do Plano 
de Educação Ambiental do CBHSF 

Educação ambiental 
para ações 

vinculadas aos 
Planos de Recursos 

Hídricos 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.3.a - Programa 
de Educação 
Ambiental na 

BHSF 

Consultoria 
01 termo de 
referência 
elaborado 

Elaborar 01 termo 
de referência 

específico 

Termo de 
referência 

20.000,00 20.000,00 
Elaborar TDR até 

jun/2021 e 
submeter a DIREC 

2 - Agenda 
Setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.1 - 
Elaboração, 
revisão ou 

atualização dos 
Planos Municipais 
de Saneamento 

Básico 

Elaboração de PMSB - Lote 01 (Bambuí, 
Caetanópolis, Diamantina, Japaraíba, Martinho 
Campos, Moeda, Santa Rosa da Serra) 

Elaboração, revisão 
ou atualização dos 

Planos Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria 
06 PMSB 

elaborados 
Elaborar 06 

PMSBs 
Plano 748.899,89 674.009,90 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  

Elaboração de PMSB - Lote 02 (Bonito de 
Minas, Feira da Mata, Iuiú, Mamonas, Urandi, 
Verdelândia) 

Elaboração, revisão 
ou atualização dos 

Planos Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria 
06 PMSB 

elaborados 
Elaborar 06 

PMSBs 
Plano 638.212,50 574.391,25 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  
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FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 
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ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

Elaboração de PMSB - Lote 03 (Boquira, 
Formosa do Rio Preto, Oliveira dos Brejinhos, 
Paratinga, Sítio do Mato) 

Elaboração, revisão 
ou atualização dos 

Planos Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria 
05 PMSB 

elaborados 
Elaborar 05 

PMSBs 
Plano 747.296,10 672.566,49 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  

Elaboração de PMSB - Lote 04 (Campo Alegre 
de Lourdes, João Dourado, Morro do Chapéu, 
Pilão Arcado, São Gabriel, Uibaí) 

Elaboração, revisão 
ou atualização dos 

Planos Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria 
06 PMSB 

elaborados 
Elaborar 06 

PMSBs 
Plano 992.071,31 892.864,18 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  

Elaboração de PMSB - Lote 05 (Afrânio, 
Campo Formoso, Dormentes, Ourolândia, 
Santa Filomena, Sobradinho, Umburanas) 

Elaboração, revisão 
ou atualização dos 

Planos Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria 
07 PMSB 

elaborados 
Elaborar 07 

PMSBs 
Plano 922.875,55 830.588,00 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  

Elaboração de PMSB - Lote 06 (Água Branca, 
Ibimirim, Itacuruba, Jatobá, Santa Maria da 
Boa Vista) 

Elaboração, revisão 
ou atualização dos 

Planos Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria 
05 PMSB 

elaborados 
Elaborar 05 

PMSBs 
Plano 701.817,75 631.635,98 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  

Elaboração de PMSB - Lote 07 (Águas Belas, 
Olivença, Poço das Trincheiras, Porto da 
Folha, São José da Tapera, Senador Rui 
Palmeira) 

Elaboração, revisão 
ou atualização dos 

Planos Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria 
06 PMSB 

elaborados 
Elaborar 06 

PMSBs 
Plano 634.876,67 571.389,00 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  

Elaboração de PMSB - Lote 08 (Igaci, Itabi, 
Junqueiro, Palmeira dos Índios, Santana de 
São Francisco, Teotônio Vilela) 

Elaboração, revisão 
ou atualização dos 

Planos Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria 
Execução parcial 
- 75% do global 

Elaborar 06 
PMSBs 

Plano 846.121,04 761.508,94 

Concluir avaliação 
de propostas,  

contratar e assinar 
O.S. até fev/2021 

Contratação de empresa especializada para 
acompanhamento da elaboração de 48 PMSB 

Elaboração, revisão 
ou atualização dos 

Planos Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria 
Execução parcial 
- 87,5% do global 

Fiscalizar a 
elaboração de 48 

PMSBs 
Relatório 907.274,00 725.819,20 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  

Elaboração de 4 PMSB (Floresta, Lagoa 
Grande, Tacaratu e Rodelas) 

Elaboração, revisão 
ou atualização dos 

Planos Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria 
04 PMSB 

elaborados 
Elaborar 04 

PMSBs 
Plano 428.940,60 319.455,45 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  

2.1.2 - Estudos, 
planos, projetos 
ou obras para 
implantação, 
expansão e 

adequação de 
sistemas de 

efluentes 
domésticos 

Pessoal da área finalística - gestão da 
demanda (esgotamento sanitário - Eixo II) 

Estudos, planos, 
projetos ou obras 
para implantação, 

expansão e 
adequação de 

sistemas de efluentes 
domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem 

urbana 

Pessoal 
01 (um) Relatório 

anual de 
atividades 

Remunerar 02 
(dois) 

colaboradores 
para atuar no 

desenvolvimento 
de projetos de 
esgotamento 

sanitário por 4,5 
anos 

Relatório 1.782.000,00 198.000,00 

Redigir e publicar 
edital de seleção 
de pessoal até 

fev/2021 

Elaboração de projeto executivo de 
esgotamento sanitário no Alto SF 

Estudos, planos, 
projetos ou obras 
para implantação, 

expansão e 
adequação de 

sistemas de efluentes 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem 

Consultoria 
01 (um) projeto 

elaborado 

Elaborar 01 
projeto executivo 
de esgotamento 

sanitário 

Estudo 
técnico 

250.000,00 250.000,00 

Redigir e publicar 
edital de seleção 
de pessoal até 

jun/2021 



 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

domésticos urbana 

Elaboração de projeto executivo de 
esgotamento sanitário no Médio SF 

Estudos, planos, 
projetos ou obras 
para implantação, 

expansão e 
adequação de 

sistemas de efluentes 
domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem 

urbana 

Consultoria 
01 (um) projeto 

elaborado 

Elaborar 01 
projeto executivo 
de esgotamento 

sanitário 

Estudo 
técnico 

250.000,00 250.000,00 

Redigir e publicar 
edital de seleção 
de pessoal até 

jun/2021 

Elaboração de projeto executivo de 
esgotamento sanitário no Submédio SF 

Estudos, planos, 
projetos ou obras 
para implantação, 

expansão e 
adequação de 

sistemas de efluentes 
domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem 

urbana 

Consultoria 
01 (um) projeto 

elaborado 

Elaborar 01 
projeto executivo 
de esgotamento 

sanitário 

Estudo 
técnico 

250.000,00 250.000,00 

Redigir e publicar 
edital de seleção 
de pessoal até 

jun/2021 

Elaboração de projeto executivo de 
esgotamento sanitário no Baixo SF 

Estudos, planos, 
projetos ou obras 
para implantação, 

expansão e 
adequação de 

sistemas de efluentes 
domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem 

urbana 

Consultoria 
01 (um) projeto 

elaborado 

Elaborar 01 
projeto executivo 
de esgotamento 

sanitário 

Estudo 
técnico 

250.000,00 250.000,00 

Redigir e publicar 
edital de seleção 
de pessoal até 

jun/2021 

Revisão do projeto executivo do sistema de 
esgotamento sanitário do Centro Histórico de 
Penedo - Baixo SF 

Estudos, planos, 
projetos ou obras 
para implantação, 

expansão e 
adequação de 

sistemas de efluentes 
domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem 

urbana 

Consultoria 
01 (um) projeto 

elaborado 

Revisar e 
elaborar 01 

projeto executivo 
de esgotamento 

sanitário 

Estudo 
técnico 

200.000,00 200.000,00 

Concluir avaliação 
de propostas,  

contratar e assinar 
O.S. até fev/2021 

2.1.4 - Estudos, 
projetos ou obras 
para implantação, 

expansão ou 
adequação de 
sistemas para 

coleta, tratamento 
e disposição final 

dos resíduos 
sólidos 

Implantação de projetos especial no Baixo SF 
(Tratamento de resíduos) 

Estudos, projetos ou 
obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
sistemas para coleta, 

tratamento e 
disposição final dos 

resíduos sólidos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem 

urbana 

Consultoria 
Execução parcial 
- 9,5% do global 

Implantar 01 
unidade de 

transbordo de 
resíduos para o 

Baixo São 
Francisco 

Estudo 
técnico 

3.650.000,00 350.000,00 
Manter 

aproximação com a 
CCR Baixo SF 

2.2 - Gestão da 
demanda  

2.2.2 - Estudos, 
projetos ou obras 
para promoção do 

uso racional da 
água nos diversos 
setores usuários 

Cadastro de captações e capacitação dos 
Irrigantes do Canal do Sertão Alagoano 

Estudos, projetos ou 
obras para promoção 

do uso racional da 
água nos diversos 
setores usuários 

III - Quantidade 
de Água e Usos 

Múltiplos 

III.1.c - Estudo 
de alternativas 

para o 
incremento da 
disponibilidade 

hídrica 

Consultoria 
Execução parcial 
- 78% do global 

Levantar 120 km 
de usuários de 

água no Canal do 
Sertão Alagoano  

Relatório 1.461.850,00 1.140.620,00 

Concluir avaliação 
de propostas,  

contratar e assinar 
O.S. até jan/2021 

Elaboração do Plano de Gestão do Canal do 
Sertão Alagoano 

Estudos, projetos ou 
obras para promoção 

do uso racional da 
água nos diversos 
setores usuários 

III - Quantidade 
de Água e Usos 

Múltiplos 

III.1.c - Estudo 
de alternativas 

para o 
incremento da 
disponibilidade 

hídrica 

Consultoria 
Execução parcial 
- 60% do global 

Elaborar 01 Plano 
de Gestão do 

Canal do Sertão 
Plano 1.044.829,00 626.829,00 

Concluir avaliação 
de propostas,  

contratar e assinar 
O.S. até fev/2021 

Contratação de gerenciadora para 
acompanhamento e produção de conteúdo 
científico - Projeto especial no Submédio SF 

Estudos, projetos ou 
obras para promoção 

do uso racional da 
água nos diversos 
setores usuários 

III - Quantidade 
de Água e Usos 

Múltiplos 

III.1.c - Estudo 
de alternativas 

para o 
incremento da 
disponibilidade 

hídrica 

Consultoria 
Execução parcial 
- 10% do global 

Fiscalizar, 
acompanhar e 
desenvolver 

conteúdo 
científico para 04 

projetos 
demonstrativos 
de uso racional 

da água no 
semiárido 

Relatório 2.500.000,00 250.000,00 

Redigir e publicar 
edital de seleção 
de pessoal até 

mai/2021 

Pessoal da área finalística - gestão da 
demanda (melhoria da oferta hídrica - Eixos III 

Estudos, projetos ou 
obras para promoção 

III - Quantidade 
de Água e Usos 

III.1.c - Estudo 
de alternativas 

Pessoal 
01 (um) Relatório 

anual de 
Remunerar 

colaborador para 
Relatório 990.000,00 198.000,00 Não se aplica 



 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

e IV) do uso racional da 
água nos diversos 
setores usuários 

Múltiplos para o 
incremento da 
disponibilidade 

hídrica 

atividades atuar no 
desenvolvimento 

de projetos de 
melhoria da oferta 
hídrica por 5 anos 

2.2.4 - Estudos, 
planos, projetos e 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
plantas de 

abastecimento de 
água 

Pessoal da área finalística - gestão da 
demanda (abastecimento de água - Eixo II) 

Estudos, projetos ou 
obras para sistemas 
de abastecimento de 

água 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.5.a - 
Implantação de 

sistemas de 
abastecimento 

de água 

Pessoal 
01 (um) Relatório 

anual de 
atividades 

Remunerar 
colaborador para 

atuar no 
desenvolvimento 

de projetos de 
abastecimento de 
água por 5 anos 

Relatório 990.000,00 198.000,00 Não se aplica 

Execução do SAA Kariri Xocó  

Estudos, projetos ou 
obras para sistemas 
de abastecimento de 

água 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.5.a - 
Implantação de 

sistemas de 
abastecimento 

de água 

Obras 
Execução parcial 
- 75% do global 

Executar 01 
contrato de obras 
e serviços para 

abastecimento de 
água 

As Built 8.500.000,00 6.000.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
fev/2021 

Execução do novo sistema de reservatórios de 
Piaçabuçu 

Estudos, projetos ou 
obras para sistemas 
de abastecimento de 

água 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.5.a - 
Implantação de 

sistemas de 
abastecimento 

de água 

Obras 
Execução parcial 
- 10% do global 

Executar 01 
contrato de obras 
e serviços para 

abastecimento de 
água 

As Built 4.951.550,00 495.155,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
fev/2021 

2.3 - Proteção e 
conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

Recuperação de Nascentes - Itaguaçu da 
Bahia - Médio SF 

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução parcial 
- 20% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.000.000,00 200.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
abr/2021 

Diretoria de Meio Ambiente de Mulungu do 
Morro em Ação - Médio SF 

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução parcial 
- 20% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.000.000,00 200.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
abr/2021 

Recomposição ambiental das margens do Rio 
Paramirim - Médio SF 

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução parcial 
- 20% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.000.000,00 200.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
abr/2021 

A Água que faz milagres - Projeto de 
diagnóstico e recuperação hidroambiental da 
nascente do Rio Milagres - Médio SF 

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 

Obras 
Execução parcial 
- 20% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.000.000,00 200.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jun/2021 



 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

conservação da 
cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

nascentes 

Produzindo mudas para a recomposição da 
caatinga - Médio SF 

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução parcial 
- 20% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.000.000,00 200.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jun/2021 

Revitalização da Microbacia da Riacho 
Mocambo e Afluentes – Curaçá - BA - Sub 
Médio SF  

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução parcial 
- 20% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.000.000,00 200.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jun/2021 

Projeto de Recomposição de Talude e Mata 
Ciliar Riacho do Pontal Lagoa Grande - Sub 
Médio SF 

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução parcial 
- 20% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.000.000,00 200.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jun/2021 

Proteção através de cercamento da mata do 
sagrado religioso ritual do ouricuri, baixo SF 

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 

01 (um) projeto 
de requalificação 

ambiental 
executado 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 526.720,00 526.720,00 

Concluir avaliação 
de propostas,  

contratar e assinar 
O.S. até jan/2021 

Projeto Bosque Berçário Das Águas - 
Educação ambiental e reflorestamento com 
foco no extrativismo - baixo SF 

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução parcial 
- 50% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 2.283.986,00 1.141.993,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
mai/2021 



 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

permanente ou outras 
áreas voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

Paulo Afonso em Verdes Lagos - baixo SF 

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 

01 (um) projeto 
de requalificação 

ambiental 
executado 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 774.937,83 694.937,83 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  

ECO ETE: Instalação permanente de viveiro 
florestal de espécies nativas em ETE 
convencional a partir do gerenciamento de 
subprodutos gerados em sistemas biológicos 
de tratamento de esgotos - baixo SF 

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 

01 (um) projeto 
de requalificação 

ambiental 
executado 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 717.471,40 631.374,83 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  

Contratação de nova consultoria para 
fiscalização de projetos de requalificação 
ambiental (Res. DIREC 66/2018) - Submédio e 
Médio 

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Consultoria 

06 (seis) meses 
de fiscalização 
realizados com 

relatório de 
atividades 

Fiscalizar a 
execução de 05 

projetos de 
requalificação 

ambiental 

Relatório 1.680.000,00 420.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
abr/2021 

Execução de ações para readequação de 
estradas rurais em Japaraíba e  Lagoa da 
Prata - MG  

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 

01 (um) projeto 
de requalificação 

ambiental 
executado 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 2.400.000,00 2.400.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
fev/2021 

Elaboração de projeto executivo para a limpeza 
da Lagoa Itaparica, em Xique-Xique - BA 

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Consultoria 
01 (um) projeto 

executivo 
elaborado 

Elaborar 01 
projeto executivo 

de limpeza de 
lagoa 

Estudo 
técnico 

2.262.667,31 1.131.333,66 

Manter Grupo SOS 
bem informado / 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  



 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

recursos hídricos 

Contratação de consultoria para elaboração de 
termos de referência de projetos (Médio e 
Submédio São Francisco) - lote 01 

Estudos, planos, 
projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Consultoria 
05 (cinco) termos 

de referência 
elaborados 

Elaborar 05 
termos de 
referência 
específicos 

Termo de 
referência 

182.937,78 182.937,78 

Contato próximo 
com demandantes / 
Manter cronograma 

contratado sob 
rigoroso controle / 

exigir assiduidade / 
Crítico 

2.3.3 - Estudos, 
planos, projetos 
ou intervenções 

destinadas à 
conservação de 

solo para controle 
da erosão e 
proteção dos 

recursos hídricos 

Pessoal da área finalística - gestão da 
demanda (requalificação ambiental - Eixo V) 

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

Pessoal 
01 (um) Relatório 

anual de 
atividades 

Remunerar 
colaborador para 

desenvolver 
projetos para 
requalificação 

ambiental por 4,5 
anos 

Relatório 1.782.000,00 198.000,00 

Redigir e publicar 
edital de seleção 
de pessoal até 

fev/2021 

Projeto de recuperação e preservação 
hidroambiental da microbacia do Córrego 
Confusão II 

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

Obras 
01 (um) projeto 

executivo 
elaborado 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.112.616,72 834.462,54 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade / 

Ações de Manejo e Conservação de Água e 
Solo na sub-bacia do Rib. Extrema Grande 
(etapa II). Três Marias  

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

Obras 
01 (um) projeto 

executivo 
elaborado 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.428.693,75 1.071.520,31 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade / 

Proteção hídrica para mudança da realidade 
socioambiental no Alto São Francisco 

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

Obras 
01 (um) projeto 

executivo 
elaborado 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 748.146,00 149.629,20 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade / 

Projeto de recuperação hidroambiental do 
Córrego Pasto dos Bois - Alto SF 

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

Obras 
01 (um) projeto 

executivo 
elaborado 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 784.033,00 156.807,00 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade / 

Projeto de recuperação hidroambiental do 
Riacho das Pedras - Alto SF 

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

Obras 
01 (um) projeto 

executivo 
elaborado 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.779.854,79 266.978,25 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  

Construindo bacias de captação e terraços em 
Correntina - Bahia 

Estudos, planos, 
projetos ou 

V - 
Biodiversidade e 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

Obras 
Execução parcial 
- 20% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

As Built 1.000.000,00 200.000,00 
Redigir e publicar 

edital de 



 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

Requalificação 
Ambiental 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

concorrência até 
jul/2021 

Implantação das ações descritas no 
diagnóstico e plano de ações na bacia do Rio 
Salitre - Sub Médio SF 

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

Obras 
Execução parcial 
- 20% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.000.000,00 200.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jun/2021 

Revitalização e hidrologia social na Bacia do 
Alto Ipanema - Sub Médio SF 

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

Obras 
Execução parcial 
- 20% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.000.000,00 200.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jun/2021 

Projeto de passagem molhada com 
aproveitamento de estrutura a ser recuperada 
para reservação para abastecimento e 
múltiplos usos para a comunidade de brejões - 
Sub Médio  

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

Obras 
Execução parcial 
- 20% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.000.000,00 200.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jun/2021 

Recuperação de áreas degradadas em 
território indígena caiçara e ilha de São Pedro - 
baixo SF-Porto da Folha/SE 

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

Obras 
01 (um) projeto 

executivo 
elaborado 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

As Built 1.251.361,68 625.680,84 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  

Fiscalização de projetos de requalificação 
ambiental (Res. DIREC 66/2018) 

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

Consultoria 

06 (seis) meses 
de fiscalização 
realizados com 

relatório de 
atividades 

Fiscalizar a 
execução de 05 

projetos de 
requalificação 

ambiental 

Relatório 999.000,00 306.320,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
abr/2021 

Elaboração de ações para readequação de 
estradas rurais em Paracatu-MG - Alto SF 

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

Consultoria 
01 (um) projeto 

executivo 
elaborado 

Elaborar 01 
projeto executivo 
de adequação de 

estradas rurais 

Estudo 
técnico 

223.876,00 167.907,00 

Manter cronograma 
contratado sob 

rigoroso controle / 
exigir assiduidade  

Contratação de consultoria para elaboração de 
termos de referência de projetos (Médio e 
Submédio São Francisco) - lote 02 

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V - 
Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

V.1.a - Proteção 
de áreas 

naturais com 
importância para 

a bacia 
hidrográfica 

Consultoria 
05 (cinco) termos 

de referência 
elaborados 

Elaborar 05 
termos de 
referência 
específicos 

Termo de 
referência 

287.000,00 287.000,00 

Contato próximo 
com demandantes / 
Manter cronograma 

contratado sob 
rigoroso controle / 

exigir assiduidade / 
Crítico 

Elaboração do ZAP da bacia do rio Guavinipã Estudos, planos, V - V.1.a - Proteção Consultoria 01 (um) ZAP Elaborar 01 Plano 261.038,00 234.934,20 Concluir avaliação 



 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

projetos ou 
intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

Biodiversidade e 
Requalificação 

Ambiental 

de áreas 
naturais com 

importância para 
a bacia 

hidrográfica 

elaborado instrumento de 
zoneamento 

ambiental 

de propostas,  
contratar e assinar 
O.S. até jan/2021 

3 - Apoio ao 
Comitê de 

Bacia 
Hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.1 - 
Organização e 
realização de 

reuniões, eventos 
internos e 

externos do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

Reuniões Plenárias ordinárias e extraordinárias 
do CBHSF 

Organização e 
realização de 

reuniões, eventos 
internos e externos 
do comitê de bacia 

hidrográfica 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Eventos 

Realizar 03 
reuniões 

plenárias do 
comitê 

Realizar 
aproximadamente 

15 reuniões 
plenárias do 

comitê 

Relatório 1.190.000,00 325.000,00 

Manter agenda de 
atividades do 
Comitê sob 

controle 
permanente 

Reuniões da Diretoria Colegiada (DIREC) 

Organização e 
realização de 

reuniões, eventos 
internos e externos 
do comitê de bacia 

hidrográfica 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Eventos 

Realizar 8 
reuniões da 
diretoria do 

comitê 

Realizar 
aproximadamente 

40 reuniões da 
diretoria do 

comitê 

Relatório 340.000,00 68.000,00 

Manter agenda de 
atividades do 
Comitê sob 

controle 
permanente 

Reuniões de Câmaras Técnicas, GTs e Fóruns 
diversos 

Organização e 
realização de 

reuniões, eventos 
internos e externos 
do comitê de bacia 

hidrográfica 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Eventos 

Realizar 12 
reuniões das 

câmaras técnicas 
e GTs do comitê 

Realizar 
aproximadamente 
80 reuniões das 

câmaras técnicas 
e GTs do comitê 

Relatório 680.000,00 136.000,00 

Manter agenda de 
atividades do 
Comitê sob 

controle 
permanente 

Reuniões de Câmaras Consultivas Regionais 
(CCR) 

Organização e 
realização de 

reuniões, eventos 
internos e externos 
do comitê de bacia 

hidrográfica 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Eventos 
Realizar 12 

reuniões das 
CCR do comitê 

Realizar 
aproximadamente 
60 reuniões das 
CCR do comitê 

Relatório 700.000,00 140.000,00 

Manter agenda de 
atividades do 
Comitê sob 

controle 
permanente 

Apoio a eventos realizados pelo CBHSF 

Organização e 
realização de 

reuniões, eventos 
internos e externos 
do comitê de bacia 

hidrográfica 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Eventos 
Realizar 5 
eventos do 

CBHSF 

Realizar 
aproximadamente 

25 eventos do 
CBHSF 

Relatório 2.490.000,00 498.000,00 

Fazer acordos 
prévios 

consensuais com o 
Comitê  

3.1.2 - Serviços 
de tecnologia da 

informação 
necessários ao 
funcionamento 
dos sistemas 

corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Implantação da ED Digital e Programa Papel 
Zero 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Consultoria 
Execução parcial 
- 45% do global 

Implementar a 
evolução digital 
da ED por meio 

de 02 plataformas 

Investimentos 36.000,00 20.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jun/2021 

Implantação do sistema de ponto eletrônico 
para trabalho remoto 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
Manter o ponto 

eletrônico por 01 
(um) ano 

Implantar 01 
ponto eletrônico 

na ED 
Investimentos 383.760,00 76.752,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
fev/2021 

Suporte para elaboração do TDR para 
implantação do sistema de informações 
integralizado da ED  

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Consultoria 
01 (um) termo de 

referência 
elaborado 

Desenvolver 01 
termo de 
referência 
específico 

Termo de 
referência 

30.000,00 30.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jul/2021 



 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

entidade delegatária 

Criação de uma rede de comunicações entre 
computadores e outros dispositivos - VPN 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
Execução parcial 
- 54% do global 

Desenvolver 01 
solução 

tecnológica com 
melhorias na rede 

da ED 

Investimentos 14.000,00 7.600,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
fev/2021 

Aquisição e confguração de antivírus nos 
computadores da ED 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 

Compra e 
instalação de 

antivírus em 17 
computadores 

Comprar e 
instalar 34 

antivírus nos 
computadores da 

ED 

Investimentos 17.000,00 8.500,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
fev/2021 

Aquisição de hardwares e softwares para o 
funcionamento da ED 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
Compra de 17 kits 

de hardwares  

Comprar kits de 
34 novos 

hardwares e 
softwares para a 

ED 

Investimentos 264.000,00 132.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
fev/2021 

Transmissão ao vivo de conteúdos 
audiovisuais de interesse do CBHSF via 
internet  

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Consultoria 

Prover a 
transmissão de 
reuniões online 
por 01 (um) ano 

Prover a 
transmissão de 

reuniões do 
CBHSF por meio 
de 01 plataforma 

online 

Investimentos 29.820,00 5.964,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
mar/2021 

Aquisição e manutenção de licenças de 
aplicativo de Businness Inteligence (BI) 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 

Fornecer a 
licença dos 

softwares por 01 
(um) ano 

Comprar 07 
licenças de 

software durante 
5 anos 

Investimentos 42.000,00 8.400,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jun/2021 

Integração da ED ao sistema Gsuite 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
Comprar 07 (sete) 

licenças de 
software 

Comprar 34 
licenças de 

software 
Investimentos 300.000,00 60.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jun/2021 

Migração de e-mails para a solução Gsuite 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
Comprar 34 (trinta 
e quatro) licenças 

de software 

Comprar 34 
licenças de 

software 
Investimentos 10.000,00 10.000,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jun/2021 



 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

entidade delegatária 

Plataforma de comunicação PABX virtual 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
Execução parcial 
- 50% do global 

Investir em 
recursos de 

comunicação 
digital por meio 

de 01 PABX 

Investimentos 30.974,16 15.487,08 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jun/2021 

Investimentos em segurança digital da ED 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 

Garantir a 
segurança de 

digital por 01 (um) 
ano 

Investir em 
recursos de 

segurança digital 
por meio de 01 

solução 
tecnológica 

Investimentos 24.589,50 4.056,00 

Redigir e publicar 
edital de 

concorrência até 
jun/2021 

Comunicação e acesso a rede - serviços de 
internet 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 62.749,20 12.549,84 

Manter contrato 
permanentemente 

atualizado 

Empresa de suporte e manutenção de rede de 
computadores 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 150.840,00 30.168,00 

Manter contrato 
permanentemente 

atualizado 

Serviços de telefonia fixa nos escritórios da ED 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 4.634,51 759,12 

Manter contrato 
permanentemente 

atualizado 

Serviços de PABX 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 33.079,97 6.401,20 

Manter contrato 
permanentemente 

atualizado 

Hospedagem do site da APV 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 5.232,00 1.046,40 

Manter contrato 
permanentemente 

atualizado 



 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

entidade delegatária 

Plataforma de realização de videconferências 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 174.684,00 34.936,80 

Manter contrato 
permanentemente 

atualizado 

Serviços de telefonia móvel do CBHSF 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 101.781,05 16.671,48 

Manter contrato 
permanentemente 

atualizado 

Manutenção de serviço de atendimento ao 
usuário em cobrança - 0800 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 15.898,41 2.604,12 

Manter contrato 
permanentemente 

atualizado 

Serviços de protocolo digital - eProtocolo 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 13.225,47 4.408,49 

Manter contrato 
permanentemente 

atualizado 

Hospedagem do site do CBHSF 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 6.457,30 1.291,46 

Manter contrato 
permanentemente 

atualizado 

3.1.3 - 
Participação dos 

membros do 
comitê de bacia 
hidrográfica em 

reuniões e 
eventos internos 

e externos 

Apoio para participação de membros e 
convidados em eventos externos 

Participação dos 
membros e 

convidados do comitê 
de bacia hidrográfica 

em reuniões e 
eventos internos e 

externos e apoio em 
ações externas de 
interesse do comitê 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Eventos 

Garantir a 
participação de 

membros ou 
convidados do 

CBHSF em 
eventos de 
interesse do 

comitê  

Garantir a 
participação de 

membros ou 
convidados do 

CBHSF em 
eventos de 
interesse do 

comitê  

Relatório 530.000,00 50.000,00 

Fazer acordos 
prévios 

consensuais com o 
Comitê  

Apoio do CBHSF para eventos e ações 
externas de interesse 

Participação dos 
membros e 

convidados do comitê 
de bacia hidrográfica 

em reuniões e 
eventos internos e 

externos e apoio em 
ações externas de 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Eventos 

 
6 ações e/ou 

eventos 
patrocinados por 

ano 

 
30 ações e/ou 

eventos 
patrocinados  

Relatório 3.120.000,00 650.000,00 

Fazer acordos 
prévios 

consensuais com o 
Comitê  



 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR 

GLOBAL (R$) 
VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

interesse do comitê 
(festivais, expedições, 

publicações, etc) 

 

 

CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA SUB 
AÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
GLOBAL (R$) 

VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

4 - 
Manutenção 
do Comitê de 

Bacia 
Hidrográfica 

e da 
Entidade 

Delegatária 

4.1 - 
Manutenção 
do comitê de 

bacia 
hidrográfica 

4.1.1 - Infraestrutura 
e manutenção da 

sede ou subsede do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

Pagamento do aluguel da sede do CBHSF 
(Maceió) 

Funcionamento do 
Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio 
São Francisco 

(CBHSF) e da Agência 
de Águas: realização 

de Reuniões Plenárias 
Ordinárias / 

Extraordinárias; 
atividades da Diretoria 
Colegiada (DIREC) do 

CBHSF, etc 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Aluguel 
01 (um) ano com 
o imóvel alugado  

Garantir o contrato 
de locação de 
imóvel por 05 

anos 

Relatório 427.106,70 43.000,00 
Manter o contrato 
de aluguel vigente 

Pagamento das despesas da sede do CBHSF 
(Maceió) 

Funcionamento do 
Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio 
São Francisco 

(CBHSF) e da Agência 
de Águas: realização 

de Reuniões Plenárias 
Ordinárias / 

Extraordinárias; 
atividades da Diretoria 
Colegiada (DIREC) do 

CBHSF, etc 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Despesas 
Administrativas 

01 (um) ano com 
as despesas 

administrativas 
pagas 

Pagamento das 
despesas 

administrativas do 
escritório durante 
12 meses por 05 

anos  

Relatório 349.450,94 35.000,00 

Observar o 
pagamento em dia 
das despesas do 

escritório 

4.2 - 
Manutenção 

e custeio 
administrativo 
da entidade 
delegatária 

4.2.1 - Infraestrutura 
e manutenção da 

entidade delegatária 

Pagamento do aluguel da sede da Agência 
Peixe Vivo (Belo Horizonte) 

Funcionamento do 
Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio 
São Francisco 

(CBHSF) e da Agência 
de Águas: realização 

de Reuniões Plenárias 
Ordinárias / 

Extraordinárias; 
atividades da Diretoria 
Colegiada (DIREC) do 

CBHSF, etc 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Aluguel 
01 (um) ano com 
o imóvel alugado  

Garantir o contrato 
de locação de 
imóvel por 05 

anos 

Relatório 833.858,00 145.000,00 
Manter o contrato 
de aluguel vigente 

Pagamento das despesas da sede da Agência 
Peixe Vivo (Belo Horizonte) 

Funcionamento do 
Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio 
São Francisco 

(CBHSF) e da Agência 
de Águas: realização 

de Reuniões Plenárias 
Ordinárias / 

Extraordinárias; 
atividades da Diretoria 
Colegiada (DIREC) do 

CBHSF, etc 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Despesas 
Administrativas 

01 (um) ano com 
as despesas 

administrativas 
pagas 

Pagamento das 
despesas 

administrativas do 
escritório durante 
12 meses por 05 

anos  

Relatório 833.856,31 145.000,00 

Observar o 
pagamento em dia 
das despesas do 

escritório 

4.2.2 - Serviços 
administrativos para 
o funcionamento da 

Pagamento de serviços administrativos para o 
fucionamento da Agência Peixe Vivo 

Funcionamento do 
Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

Despesas 
Administrativas 

01 (um) ano com 
as despesas 

administrativas 

Pagamento das 
despesas 

administrativas 
Relatório 1.370.976,18 238.400,00 

Realizar controle 
de despesas de 

forma rigorosa para 



 

CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA - 2021 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO) 
AÇÃO 

CORRESPONDENTE 
NO PAP 

EIXO PRH-SF 
CÓDIGO DA 

AÇÃO NO PRH-
SF 

TIPO DA SUB 
AÇÃO 

META 2021 META GLOBAL 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
GLOBAL (R$) 

VALOR EM 
2021 (R$) 

ESTRATÉGIA / 
PROCEDIMENTOS 

GERENCIAIS 

entidade delegatária São Francisco 
(CBHSF) e da Agência 
de Águas: realização 

de Reuniões Plenárias 
Ordinárias / 

Extraordinárias; 
atividades da Diretoria 
Colegiada (DIREC) do 

CBHSF, etc 

CBHSF pagas (correios, gráfica, 
jornais,  

contabilidade, 
audoria 

independente e 
medicina do 
trabalho) da 

Agência Peixe 
Vivo durante 05 

anos 

eliminar despesas 
desnecessárias  

4.2.3 - 
Remuneração do 

pessoal 
administrativo e de 

dirigentes da 
entidade delegatária 

Remuneração do pessoal administrativo e 
diregentes da Agência Peixe Vivo 

Funcionamento do 
Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio 
São Francisco 

(CBHSF) e da Agência 
de Águas: realização 

de Reuniões Plenárias 
Ordinárias / 

Extraordinárias; 
atividades da Diretoria 
Colegiada (DIREC) do 

CBHSF, etc 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Pessoal 

Remuneração do 
pessoal 

administrativo e 
dirigentes 

durante 01 (um) 
ano 

Pagamento das 
remunerações do 

pessoal 
admistrativo e 
dirigentes da 

Agência Peixe 
Vivo durante 05 

anos 

Relatório 10.926.864,18 1.900.080,00 

Realizar controle 
de despesas de 

forma rigorosa para 
eliminar despesas 
desnecessárias  

4.2.4 - Capacitação 
de pessoal 

administrativo e de 
dirigentes da 

entidade delegatária 

Treinamento e capacitação do pessoal 
administrativo da Agência Peixe Vivo 

Funcionamento do 
Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio 
São Francisco 

(CBHSF) e da Agência 
de Águas: realização 

de Reuniões Plenárias 
Ordinárias / 

Extraordinárias; 
atividades da Diretoria 
Colegiada (DIREC) do 

CBHSF, etc 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Pessoal 
06 (seis) 

funcionários 
treinados 

Treinamento de 06 
funcionários por 

ano 
Relatório 90.000,00 18.000,00 

Definir o tema dos 
treinamentos com 
suporte do RH até 

mar/2021 / 
Contratar 

treinamentos até 
jul/2021 

4.2.5 - 
Deslocamento de 

pessoal 
administrativo e de 

dirigentes da 
entidade delegatária 

Pagamento do deslocamento do pessoal da 
Agência Peixe Vivo 

Funcionamento do 
Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio 
São Francisco 

(CBHSF) e da Agência 
de Águas: realização 

de Reuniões Plenárias 
Ordinárias / 

Extraordinárias; 
atividades da Diretoria 
Colegiada (DIREC) do 

CBHSF, etc 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Viagem 
50 (cinquenta) 

viagens 
realizadas 

50 viagens por 
ano 

Relatório 450.000,00 90.000,00 

Tomar ciência dos 
eventos aprovados 

na Agenda do 
CBHSF no ano 

anterior e 
programar-se 

 

 

 


