
 

 
DELIBERAÇÃO CBHSF Nº 120, 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 o Plano de Trabalho, Anexo I, do Contrato de Gestão nº 28/ANA/2020, os 
indicadores e as metas definidas para o período de 2021-2025;  
 
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 PAP deverá ser submetido à Plenária do COMITÊ para aprovação, cuja 
deliberação resultante deve conter critérios para hierarquização dos programas, incluindo as 
ações e projetos relacionados.  
 
DELIBERA: 
 
Art. 1º Fica aprovado o Plano de Aplicação Plurianual – PAP, instrumento básico e 
harmonizado de orientação dos estudos, planos, programas, projetos e ações a serem 
executadas com recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso da água da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco, para o período de 2021 a 2025, apresentado na forma do 
Anexo I.   
 
Art. 2º O PAP está organizado nos seguintes grupos de finalidade: 
 
I – Gestão de Recursos Hídricos - Realização de ações com vistas à implementação dos 
instrumentos de gestão e ao fortalecimento institucional do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH. 
 
II – Agenda Setorial - Programas de execução finalística e que têm elevada dependência de 
articulação com um ou vários setores de usuários. 

Aprova o Plano de Aplicação Plurianual – PAP a ser 
executado com recursos financeiros oriundos da cobrança 
pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco, referente ao período 2021 a 2025. 



 

 
III – Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - Prover ao comitê de bacia hidrográfica condições 
necessárias ao desenvolvimento de sua agenda de trabalho e cumprimento de suas 
atribuições legais. 
 
IV - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária - Manutenção do 
custeio administrativo do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária, com os 
recursos da cobrança, dentro do limite de valores previstos no parágrafo 1º, do artigo 22, da 
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 
 
Parágrafo único – Para cada grupo previsto neste dispositivo são identificadas no Anexo I 
desta Deliberação as ações a serem executadas com as respectivas previsões orçamentárias e 
metas para seu desenvolvimento nos anos de 2021 a 2025, e compatibilizadas com o Plano 
de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco (PRH-SF).    
 
Art. 3º A Entidade Delegatária, durante a execução do PAP 2021-2025, poderá propor o 
remanejamento de valores entre as ações, desde que devidamente justificado e acatado pela 
DIREC por meio de Resolução, levando ao conhecimento do CBHSF, na primeira plenária 
subsequente. 
 
Art. 4º Nos procedimentos para a contratação das ações e projetos, de acordo com os 
programas elencados no PAP, a entidade delegatária deverá levar em consideração para cada 
ação contratada, a mesma escala de prioridades estabelecida no PRH-SF 2016-2025. 
 
Parágrafo único – Ficam estabelecidos os critérios de hierarquização dos programas, bem 
como dos projetos e ações relacionados no Anexo II desta Deliberação.    
 
Art. 5º No transcurso do último ano de vigência do PAP, a Entidade Delegatária deverá 
encaminhar à DIREC, com antecedência mínima de 06 (seis) meses ao término do referido 
plano, uma proposta de um novo PAP para o período 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 I - Plano de Aplicação Plurianual (PAP) para o período 2021 a 2025. 
 

 

FINALIDADE 
PROGRAMA AÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

IDENTIFICA
ÇÃO 

NUMÉRICA 
DA AÇÃO 
NO PAP - 
PADRÃO 

NOME DO 
PROGRAMA 

NOME DA AÇÃO 

ID 
ALFANUMÉRI
CA DA AÇÃO 

NO PRH 

HIERARQUIZ
AÇÃO 

SEGUNDO 
PRH-SF 

META 
ANO 1 

META 
ANO 2 

META 
ANO 3 

META 
ANO 4 

META 
ANO 5 

META 
GLOBAL 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 1 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 2 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 3 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 4 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 5 

ORÇAMENTO 
GLOBAL 

PREVISTO (R$) 

1 1 3 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.1.3 
Planos de 
Recursos 

Hídricos (PRH) 

Acompanhamento e 
monitoramento da 
implementação do 
Plano de Recursos 

Hídricos (PRH) 

I.2.a - Gestão 
do plano e 

articulação das 
ações dos 

órgãos 
atuantes na 

bacia 

5 (importante) 

01 (um) 
Relatório de 

acompanham
ento do grau 

de 
implementaçã

o: período 
2016-2020 

01 (um) 
Relatório de 

acompanham
ento do grau 

de 
implementaçã

o: período 
2021 

01 (um) 
Relatório de 

acompanham
ento do grau 

de 
implementaçã

o: período 
2022 

01 (um) 
Relatório de 

acompanham
ento do grau 

de 
implementaçã

o: período 
2023 

01 (um) 
Relatório de 

acompanham
ento do grau 

de 
implementaçã

o: período 
2024 

01 (um) 
Relatório do 

grau de 
implementaçã
o do PRH-SF 

de 2016 a 
2024 

60.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 540.000,00 

1 2 1 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.2.1 

Enquadrament
o dos corpos 
d'água em 

classes 
segundo usos 

preponderantes 

Elaboração de 
estudos de 

fundamentação para 
proposta de 

enquadramento, 
reenquadramento ou 

atualização de 
enquadramento 

I.1.a - 
Implementação 

dos 
instrumentos de 

gestão de 
recursos 

hídricos da 
bacia 

6 (essencial) 0 

01 (um) 
Estudo 

Proposta de 
Enquadramen
to (até a UHE 
Três Marias), 

incluindo 
afluentes 
estaduais  

 
01 (uma) 

Deliberação 
CBHSF de 

aprovação e 
enviada ao 

CNRH 

01 (um) 
Estudo 

Proposta de 
Enquadramen

to (da UHE 
Três Marias 

até montante 
da foz rio das 

Velhas)  
 

01 (uma) 
Deliberação 
CBHSF de 

aprovação e 
enviada ao 

CNRH 

01 (um) 
Estudo 

Proposta de 
Enquadramen
to (da foz rio 
das Velhas 

até o a foz do 
rio Verde 
Grande) 

 
01 (uma) 

Deliberação 
CBHSF de 

aprovação e 
enviada ao 

CNRH 

0 

03 (três) 
estudos para 

enquadrament
o de trechos 

distintos do rio 
São 

Francisco, da 
nascente à 
confluência 
com o rio 

Verde Grande 
 

03 (três) 
Deliberações 
CBHSF de 

aprovação e 
enviada ao 

CNRH 

2.216.613,99 3.077.251,67 2.962.134,45 1.398.000,00 198.000,00 9.852.000,11 

1 3 3 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.3.1 

Outorgas dos 
direitos de uso 

de recursos 
hídricos  

Participação no 
cadastramento de 
usos de recursos 

hídricos 

I.1.a - 
Implementação 

dos 
instrumentos de 

gestão de 
recursos 

hídricos da 
bacia 

6 (essencial) 
1000 km 

levantados 

01 campanha 
de inspeção 
em campo 

para aferição 
do 

levantamento 

2000 km 
levantados 

01 campanha 
de inspeção 
em campo 

para aferição 
do 

levantamento 

0 

3.000 (três 
mil) km de 
trechos de 

rios 
levantados e 

com banco de 
dados 

confeccionado
s 
 

02 
campanhas 
de inspeção 
para aferição 
em campo do 
levantamento 

2.200.000,00 2.800.000,00 900.000,00 1.000.000,00 0,00 6.900.000,00 

1 4 1 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.4.1 

Sistema de 
informações 

sobre recursos 
hídricos  

Desenvolvimento, 
implantação, 

manutenção ou 
atualização de 

sistemas de 
informações e de 
suporte à decisão 

sobre recursos 
hídricos 

I.1.a - 
Implementação 

dos 
instrumentos de 

gestão de 
recursos 

hídricos da 
bacia 

6 (essencial) 

01 (um) 
Sistema de 
Informações 

implementado 

0 0 0 0 

01 (um) 
Sistema de 
Informações 

implementado 

700.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.035,00 

1 4 3 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.4.3 

Sistema de 
informações 

sobre recursos 
hídricos  

Operação e 
manutenção de 

serviços básicos de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicação (TIC) 

I.1.a - 
Implementação 

dos 
instrumentos de 

gestão de 
recursos 

hídricos da 

6 (essencial) 

01 (um) 
relatório de 
operação e 
manutenção 

do Sistema de 
Informações 

01 (um) 
relatório de 
operação e 
manutenção 

do Sistema de 
Informações 

01 (um) 
relatório de 
operação e 
manutenção 

do Sistema de 
Informações 

01 (um) 
relatório de 
operação e 
manutenção 

do Sistema de 
Informações 

01 (um) 
relatório de 
operação e 
manutenção 

do Sistema de 
Informações 

Operação e 
manutenção 

do Sistema de 
Informações 

com a 
elaboração de 

relatórios 

142.980,00 243.960,00 243.960,00 243.960,00 243.960,00 1.118.820,00 



 
 

FINALIDADE 
PROGRAMA AÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

IDENTIFICA
ÇÃO 

NUMÉRICA 
DA AÇÃO 
NO PAP - 
PADRÃO 

NOME DO 
PROGRAMA 

NOME DA AÇÃO 

ID 
ALFANUMÉRI
CA DA AÇÃO 

NO PRH 

HIERARQUIZ
AÇÃO 

SEGUNDO 
PRH-SF 

META 
ANO 1 

META 
ANO 2 

META 
ANO 3 

META 
ANO 4 

META 
ANO 5 

META 
GLOBAL 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 1 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 2 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 3 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 4 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 5 

ORÇAMENTO 
GLOBAL 

PREVISTO (R$) 

bacia anuais 
comprobatório

s 

1 6 1 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.6.1 

Fiscalização 
dos usos de 

recursos 
hídricos  

Participação nas 
campanhas de 

fiscalização dos usos 
de recursos hídricos 

I.6.a - 
Fiscalização de 

recursos 
hídricos 

6 (essencial) 

06 (seis) 
campanhas 
anuais de 

fiscalização 
em MG, BA, 
PE, AL e SE 

06 (seis) 
campanhas 
anuais de 

fiscalização 
em MG, BA, 
PE, AL e SE 

06 (seis) 
campanhas 
anuais de 

fiscalização 
em MG, BA, 
PE, AL e SE 

06 (seis) 
campanhas 
anuais de 

fiscalização 
em MG, BA, 
PE, AL e SE 

06 (seis) 
campanhas 
anuais de 

fiscalização 
em MG, BA, 
PE, AL e SE 

30 (trinta) 
campanhas 
anuais de 

fiscalização 
em MG, BA, 
PE, AL e SE 

3.033.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 15.033.000,00 

1 7 1 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.7.1 
Monitoramento 
Hidrometeoroló

gico 

Monitoramento 
quantitativo dos 

recursos hídricos 
superficiais 

III.1.b - 
Monitoramento 
quantitativo dos 

recursos 
hídricos 

superficiais 

6 (essencial) 0 

Implantação 
de 02 (duas) 
estações de 

monitorament
o fluviométrico 
no Baixo SF 

01 (um) ano 
de 

monitorament
o diário 

01 (um) ano 
de 

monitorament
o diário 

01 (um) ano 
de 

monitorament
o diário 

Implantação 
de 02 (duas) 
estações de 

monitorament
o fluviométrico 
no Baixo SF  

 
03 (três) anos 

de 
monitorament

o diário 

0,00 350.000,00 878.000,00 878.000,00 128.000,00 2.234.000,00 

1 7 3 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.7.3 
Monitoramento 
Hidrometeoroló

gico 

Monitoramento 
quantitativo dos 

recursos hídricos 
superficiais 

I.1.a - 
Implementação 

dos 
instrumentos de 

gestão de 
recursos 

hídricos da 
bacia 

6 (essencial) 0 0 

01 (um) 
sistema com 
metodologia 
de cálculo e 

atualização de 
demandas e 
disponibilidad

e hídrica, 
conforme 
Pacto das 

Águas 

0 0 

01 (um) 
sistema 

desenvolvido 
e mantido 

0,00 180.000,00 540.000,00 0,00 0,00 720.000,00 

1 8 3 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.8.3 
Segurança 
hídrica e 

eventos críticos 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para contenção de 
inundações ou 

alagamentos ou 
regularização de 

descargas 

III.1.d - Estudo 
para definição 

de vazões 
ambientais 

consentâneas 
com a 

preservação do 
meio ambiente 

4 (desejável) 0 0 

01 (um) 
estudo de 

modelagem 
de vazões 

defluentes da 
UHE Três 

Marias para 
integridade 

ecológica de 
lagoas 

marginais 

0 0 

01 (um) 
estudo de 

modelagem 
de vazões 

defluentes da 
UHE Três 

Marias para 
integridade 

ecológica de 
lagoas 

marginais 

1.740.000,00 870.000,00 290.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 

1 8 4 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.8.4 
Segurança 
hídrica e 

eventos críticos 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas hidráulicas 

para aumento da 
segurança hídrica 

IV.1.a - Coleta 
e manejo de 

água 
 

IV.3.a - 
Planejar para 
as mudanças 

climáticas 

6 (essencial) 

Elaboração de 
08 (oito) 

projetos piloto 
para 

sustenbilidade 
hídrica no 
semiárido 

Implantação 
de 08 (oito) 

projetos piloto 
para 

sustenbilidade 
hídrica no 
semiárido 

0 0 0 

Elaboração e 
Implantação 
de 08 (oito) 
projetos de 

sustentabilida
de hídrica no 

semiárido 

4.515.000,00 4.125.000,00 0,00 0,00 0,00 8.640.000,00 

1 8 5 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.8.5 
Segurança 
hídrica e 

eventos críticos 

Elaboração, revisão, 
atualização e apoio 
em estudos e bases 

referenciais de 
segurança hídrica 

III.1.c - Estudo 
de alternativas 

para o 
incremento da 
disponibilidade 

hídrica 

4 (desejável) 

01 (um) 
estudo para 

incremento do 
conhecimento 

do uso da 
água nos 

domínios do 
aquífero 
Urucuia 

0 0 0 0 

01 (um) 
estudo para 

incremento do 
conhecimento 

do uso da 
água nos 

domínios do 
aquífero 
Urucuia 

676.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.789,00 



 
 

FINALIDADE 
PROGRAMA AÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

IDENTIFICA
ÇÃO 

NUMÉRICA 
DA AÇÃO 
NO PAP - 
PADRÃO 

NOME DO 
PROGRAMA 

NOME DA AÇÃO 

ID 
ALFANUMÉRI
CA DA AÇÃO 

NO PRH 

HIERARQUIZ
AÇÃO 

SEGUNDO 
PRH-SF 

META 
ANO 1 

META 
ANO 2 

META 
ANO 3 

META 
ANO 4 

META 
ANO 5 

META 
GLOBAL 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 1 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 2 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 3 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 4 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 5 

ORÇAMENTO 
GLOBAL 

PREVISTO (R$) 

 
01 (um) 

estudo de 
avaliação de 

impactos 
potenciais 

sobre a 
instalação de 
usina nuclear 
na bacia do 

rio São 
Francisco 

 
01 (um) 

estudo de 
avaliação de 

impactos 
potenciais 

sobre a 
instalação de 
usina nuclear 
na bacia do 

rio São 
Francisco 

1 9 1 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.9.1 

Normas e 
ações 

relacionados 
aos sistemas e 

políticas de 
gestão de 
recursos 
hídricos 

Estudos ou ações 
voltadas à 

proposição de 
atualizações e 

aprimoramento da 
legislação em temas 

relacionados à 
gestão de recursos 

hídricos 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

6 (essencial) 

01 (uma) 
Deliberação 
do Comitê 

sobre grandes 
empreendime

ntos 
poluidores 

01 (uma) 
Deliberação 
do Comitê 

sobre grandes 
empreendime

ntos 
poluidores 

01 (uma) 
Deliberação 
do Comitê 

sobre grandes 
empreendime

ntos 
poluidores 

01 (uma) 
Deliberação 
do Comitê 

sobre grandes 
empreendime

ntos 
poluidores 

01 (uma) 
Deliberação 
do Comitê 

sobre grandes 
empreendime

ntos 
poluidores 

05 (cinco) 
parecer 

técnico para 
subsídio de 
decisão do 

Comitê sobre 
grandes 

empreendime
ntos 

poluidores 

750.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.750.000,00 

1 9 2 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.9.2 

Normas e 
ações 

relacionados 
aos sistemas e 

políticas de 
gestão de 
recursos 
hídricos 

Promoção de 
articulações, 

cooperações e 
parcerias para 

gestão integrada dos 
recursos hídricos 

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

bacia 

5 (importante) 

01 (um) 
estudo 

diagnóstico da 
situação das 
barragens de 

rejeito na 
BHSF 

0 0 0 0 

01 (um) 
estudo 

diagnóstico da 
situação das 
barragens de 

rejeito na 
BHSF 

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 

1 11 1 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.11.1 

Comunicação, 
mobilização 

social, 
educação e 
capacitação 

técnica  

Comunicação social 
voltada ao 

fortalecimento do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

I.5.a - 
Programa de 
comunicação 

da BHSF 

6 (essencial) 

1 relatório 
mensal 

constando as 
ações de 

comunicação 
executadas 
no período - 

12 ano 

1 relatório 
mensal 

constando as 
ações de 

comunicação 
executadas 
no período - 

12 ano 

1 relatório 
mensal 

constando as 
ações de 

comunicação 
executadas 
no período - 

12 ano 

1 relatório 
mensal 

constando as 
ações de 

comunicação 
executadas 
no período - 

12 ano 

1 relatório 
mensal 

constando as 
ações de 

comunicação 
executadas 
no período - 

12 ano 

60 relatórios 
constando as 

ações de 
comunicação 
executadas 
no período 

3.310.000,00 3.140.000,00 3.500.000,00 3.100.000,00 3.280.000,00 16.330.000,00 

1 11 2 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.11.2 

Comunicação, 
mobilização 

social, 
educação e 
capacitação 

técnica  

Mobilização social 
voltada ao 

fortalecimento do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

I.3.a - 
Programa de 

Educação 
Ambiental na 

BHSF 

6 (essencial) 

02 processos 
eleitorais 

realizados 
com relatórios 
comprobatório

s 

0 0 0 

01 processo 
eleitoral 

realizado com 
relatório 

comprobatório 

03 processos 
eleitorais 

realizados 
com relatórios 
comprobatório

s 

1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 2.400.000,00 

1 11 3 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.11.3 

Comunicação, 
mobilização 

social, 
educação e 
capacitação 

técnica  

Educação ambiental 
para ações 

vinculadas aos 
Planos de Recursos 

Hídricos 

I.3.a - 
Programa de 

Educação 
Ambiental na 

BHSF 

6 (essencial) 0 0 0 

01 plano de 
educação 

ambiental da 
BHSF 

0 

01 plano de 
educação 

ambiental da 
BHSF 

40.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 3.040.000,00 

1 11 4 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.11.4 

Comunicação, 
mobilização 

social, 
educação e 
capacitação 

técnica  

Capacitação técnica 
relacionada ao 
planejamento e 

gestão de recursos 
hídricos 

I.4.a - 
Programa de 
formação e 
capacitação 
dos usuários 

6 (essencial) 0 
04 cursos de 
capacitação 

para irrigantes 

04 cursos de 
capacitação 

para irrigantes 

04 cursos de 
capacitação 

para membros 
do CBHSF 

04 cursos de 
capacitação 

para membros 
do CBHSF 

08 cursos de 
capacitação 

para irrigantes 
realizados 

 
08 cursos de 
capacitação 

para membros 
do CBHSF 

0,00 420.000,00 420.000,00 300.000,00 300.000,00 1.440.000,00 



 
 

FINALIDADE 
PROGRAMA AÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

IDENTIFICA
ÇÃO 

NUMÉRICA 
DA AÇÃO 
NO PAP - 
PADRÃO 

NOME DO 
PROGRAMA 

NOME DA AÇÃO 

ID 
ALFANUMÉRI
CA DA AÇÃO 

NO PRH 

HIERARQUIZ
AÇÃO 

SEGUNDO 
PRH-SF 

META 
ANO 1 

META 
ANO 2 

META 
ANO 3 

META 
ANO 4 

META 
ANO 5 

META 
GLOBAL 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 1 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 2 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 3 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 4 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 5 

ORÇAMENTO 
GLOBAL 

PREVISTO (R$) 

1 10 2 
GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

1.10.2 

Gestão dos 
recursos 
hídricos 

subterrâneos  

Desenvolvimento de 
estudos que avaliem 

o potencial de 
explotação dos 

recursos hídricos 
subterrâneos e 

interdependência 
rio/aquífero na bacia 

III.2.d - 
Promoção de 
usos múltiplos 

da água e 
redução de 

conflitos 

6 (essencial) 0 

01 (um) 
estudo de 

modelagem 
matemática 
integrada 

sobre o uso 
das águas 

nos domínios 
do aquífero 

Urucuia 

0 0 0 

01 (um) 
estudo de 

modelagem 
matemática 
integrada 

sobre o uso 
das águas 

nos domínios 
do aquífero 

Urucuia 

80.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 

2 1 1 
AGENDA 

SETORIAL 
2.1.1 

Recuperação 
da qualidade 

da água 

Elaboração, revisão 
ou atualização dos 

Planos Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II.4.a - 
Desenvolviment

o de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

5 (importante) 0 
52 (cinquenta 
e dois) PMSB 

elaborados 

01 (um) 
estudo para 
investigação 
do grau de 

implementaçã
o de  63 
PMSB 

0 0 

52 (cinquenta 
e dois) PMSB 
elaborados e 

01 (um) 
estudo de 

investigação 
do grau de 

implementaçã
o de 63 PMSB 

6.654.228,38 492.339,50 315.000,00 0,00 0,00 7.461.567,88 

2 1 2 
AGENDA 

SETORIAL 
2.1.2 

Recuperação 
da qualidade 

da água 

Estudos, planos, 
projetos ou obras 
para implantação, 

expansão e 
adequação de 

sistemas de efluentes 
domésticos 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, 

resíduos 
sólidos e 

drenagem 
urbana 

6 (essencial) 

01 (um) 
projeto 

executivo 
elaborado do 
sistema de 
interligação 

de esgoto da 
cidade de 

Penedo  - AL 

Implantação 
de 01 (um) 
sistema de 
interligação 

de esgoto na 
cidade de 

Penedo - AL 

02 (dois) 
projetos de 
sistema de 

esgotamento 
sanitário em 

municípios da 
BHSF 

elaborados 

02 (dois) 
projetos de 
sistema de 

esgotamento 
sanitário em 

municípios da 
BHSF 

elaborados 

02 (dois) 
sistemas de 
esgotamento 

sanitário 
implantados e 
em operação 

em municípios 
da BHSF 

02 (dois) 
sistemas de 
esgotamento 

sanitário 
implantados e 
em operação 

em dois 
municípios da 

BHSF 

1.398.000,00 2.396.000,00 20.876.000,00 21.236.000,00 10.876.000,00 56.782.000,00 

2 1 4 
AGENDA 

SETORIAL 
2.1.4 

Recuperação 
da qualidade 

da água 

Estudos, projetos ou 
obras para 

implantação, 
expansão ou 

adequação de 
sistemas para coleta, 

tratamento e 
disposição final dos 

resíduos sólidos 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, 

resíduos 
sólidos e 

drenagem 
urbana 

6 (essencial) 0 

01 (uma) 
estação de 

transbordo de 
resíduos 

implantada no 
Baixo SF 

0 0 0 

01 (uma) 
estação de 

transbordo de 
resíduos 

implantada no 
Baixo SF 

350.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 

2 2 2 
AGENDA 

SETORIAL 
2.2.2 

Gestão da 
demanda  

Estudos, projetos ou 
obras para promoção 

do uso racional da 
água nos diversos 
setores usuários 

III.1.c - Estudo 
de alternativas 

para o 
incremento da 
disponibilidade 

hídrica 

4 (desejável) 0 

Plano de 
Gestão do 
Canal do 
Sertão 

Alagoano 
elaborado 

0 0 

implantação 
de 04 (quatro) 
projetos piloto 

de uso 
racional de 

água na 
agricultura no 

semiárido  

implantação 
de 04 (quatro) 
projetos piloto 

de uso 
racional de 

água na 
agricultura no 

semiárido  
 

Plano de 
Gestão do 
Canal do 
Sertão 

concluído 

2.215.449,00 2.937.230,00 2.998.000,00 1.848.000,00 198.000,00 10.196.679,00 

2 2 3 
AGENDA 

SETORIAL 
2.2.3 

Gestão da 
demanda  

Estudos, projetos ou 
obras para reúso da 

água 

III.1.c - Estudo 
de alternativas 

para o 
incremento da 
disponibilidade 

hídrica 

4 (desejável) 0 0 

elaboração de 
01 (um) 

projeto para 
reuso da água 

0 

implantação 
de 01 (um) 

projeto piloto 
para reuso da 

água 

01 (um) 
projeto piloto 
de reuso da 

água 
implantado 

0,00 0,00 200.000,00 1.250.000,00 750.000,00 2.200.000,00 



 
 

FINALIDADE 
PROGRAMA AÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

IDENTIFICA
ÇÃO 

NUMÉRICA 
DA AÇÃO 
NO PAP - 
PADRÃO 

NOME DO 
PROGRAMA 

NOME DA AÇÃO 

ID 
ALFANUMÉRI
CA DA AÇÃO 

NO PRH 

HIERARQUIZ
AÇÃO 

SEGUNDO 
PRH-SF 

META 
ANO 1 

META 
ANO 2 

META 
ANO 3 

META 
ANO 4 

META 
ANO 5 

META 
GLOBAL 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 1 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 2 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 3 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 4 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 5 

ORÇAMENTO 
GLOBAL 

PREVISTO (R$) 

2 2 4 
AGENDA 

SETORIAL 
2.2.4 

Gestão da 
demanda  

Estudos, projetos ou 
obras para sistemas 
de abastecimento de 

água 

II.5.a - 
Implantação de 

sistemas de 
abastecimento 

de água 

5 (importante) 0 

Implantação 
do Sistema de 
Abasteciment
o de Água do 

povo Kariri 
Xocó / 

Alagoas 

02 (dois) 
projetos de 
sistema de 

abasteciment
o de água em 
comunidades 
tradicionais 
elaborados 

02 (dois) 
sistemas de 

abasteciment
o de água em 
comunidades 
tradicionais 

implantados e 
em operação 

01 (um) 
sistema de 

abasteciment
o de água em 
comunidades 
tradicionais 

implantado e 
em operação 

04 (quatro) 
sistemas de 

abasteciment
o de água 

implantados e 
em operação 

em 
comunidades 
tradicionais 

6.693.155,00 7.954.395,00 10.198.000,00 10.198.000,00 198.000,00 35.241.550,00 

2 3 1 
AGENDA 

SETORIAL 
2.3.1 

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 

outras áreas voltadas 
à proteção dos 

recursos hídricos 

V.3.a - 
Recuperação 

de áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

6 (essencial) 

elaboração de 
04 (quatro) 

projetos piloto 
de 

recuperação 
de flora 

 
implantação 

de 04 (quatro) 
projetos piloto 

de 
recuperação 

de flora 

elaboração de 
02 (dois) 
projetos 

integrados de 
conservação 

de bacias 

implantação 
de 02 (dois) 

projetos piloto 
de 

recuperação 
de flora 

0 

execução de 
02 (dois) 
projetos 

integrados de 
conservação 

de bacias 

execução de 
02 (quatro) 

projetos 
integrados de 
conservação 

de bacias 

8.529.297,10 9.285.074,00 8.245.074,00 10.100.000,00 3.000.000,00 39.159.445,10 

2 3 3 
AGENDA 

SETORIAL 
2.3.3 

Proteção e 
conservação 
dos recursos 

hídricos 

Estudos, planos, 
projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de solo 
para controle da 

erosão e proteção 
dos recursos hídricos 

V.1.a - 
Proteção de 

áreas naturais 
com 

importância 
para a bacia 
hidrográfica 

6 (essencial) 

elaboração de 
04 (quatro) 

projetos piloto 
de 

conservação 
do solo 

 
implantação 

de 04 (quatro) 
projetos piloto 

de 
conservação 

do solo 

elaboração de 
02 (dois) 
projetos 

integrados de 
conservação 

de bacias 

implantação 
de 02 (dois) 

projetos piloto 
de 

conservação 
do solo 

0 

execução de 
02 (dois) 
projetos 

integrados de 
conservação 

de bacias 

execução de 
02 (quatro) 

projetos 
integrados de 
conservação 

de bacias 

5.099.239,34 5.977.196,57 396.000,00 3.396.000,00 3.396.000,00 18.264.435,91 

2 3 4 
AGENDA 

SETORIAL 
2.3.4 

Proteção e 
conservação 
dos recursos 

hídricos 

Desenvolvimento de 
estudos ou 

elaboração de 
propostas para a 
criação de áreas 

sujeitas a restrição 
de uso ou unidades 
especiais de gestão, 

com vistas à 
proteção dos 

recursos hídricos 

V.1.a - 
Proteção de 

áreas naturais 
com 

importância 
para a bacia 
hidrográfica 

5 (importante) 0 0 0 

Elaboração de 
01 (um) 
estudo 

científico para 
definição de 

áreas restritas 
para uso dos 

recursos 
hídricos 

0 

01 (um) 
estudo 

científico para 
definição de 

áreas restritas 
para uso dos 

recursos 
hídricos 

0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 800.000,00 

3 1 1 

APOIO AO 
COMITÊ DE 

BACIA 
HIDROGRÁFICA 

3.1.1 

Suporte ao 
funcionamento 
do comitê de 

bacia 
hidrográfica 

Organização e 
realização de 

reuniões, eventos 
internos e externos 
do comitê de bacia 

hidrográfica 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

6 (essencial) 

41 
eventos/reuni
ões realizadas 
pelo CBHSF 

41 
eventos/reuni
ões realizadas 
pelo CBHSF 

41 
eventos/reuni
ões realizadas 
pelo CBHSF 

41 
eventos/reuni
ões realizadas 
pelo CBHSF 

41 
eventos/reuni
ões realizadas 
pelo CBHSF 

205 
eventos/reuni
ões realizadas 
pelo CBHSF 

1.167.000,00 1.022.000,00 1.022.000,00 1.022.000,00 1.167.000,00 5.400.000,00 

3 1 2 

APOIO AO 
COMITÊ DE 

BACIA 
HIDROGRÁFICA 

3.1.2 

Suporte ao 
funcionamento 
do comitê de 

bacia 
hidrográfica 

Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas corporativos 
do comitê de bacia 
hidrográfica e da 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

6 (essencial) 

Implantação 
do ED 

DIGITAL/PAP
EL ZERO. 

Implantação 
do Ponto 

Virtual.Contrat
ação PJ para 

Implantanção 
fase teste do 

SIGA 
Integralizado. 
Modernização 

APV em 
equipamentos

.  

Manutenção 
dos Sistemas 

e Meios 
Tecnológicos. 

Manutenção 
dos Sistemas 

e Meios 
Tecnológicos. 

Manutenção 
dos Sistemas 

e Meios 
Tecnológicos. 

Desenvolvime
nto do 

Sistema 
Integralizado. 
Implantação 

do ED 
DIGITAL/PAP

EL 

489.595,99 1.901.844,01 279.874,46 302.651,79 287.859,32 3.261.825,57 



 
 

FINALIDADE 
PROGRAMA AÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

IDENTIFICA
ÇÃO 

NUMÉRICA 
DA AÇÃO 
NO PAP - 
PADRÃO 

NOME DO 
PROGRAMA 

NOME DA AÇÃO 

ID 
ALFANUMÉRI
CA DA AÇÃO 

NO PRH 

HIERARQUIZ
AÇÃO 

SEGUNDO 
PRH-SF 

META 
ANO 1 

META 
ANO 2 

META 
ANO 3 

META 
ANO 4 

META 
ANO 5 

META 
GLOBAL 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 1 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 2 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 3 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 4 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 5 

ORÇAMENTO 
GLOBAL 

PREVISTO (R$) 

entidade delegatária acompanham
ento do plano 
SF.Contrataçõ

es: para 
Elaboração do 
TDR do SIGA 
INTEGRALIZ

ADO;Streamin
g Live; Power 

BI; Gsuite; 
PABX Virtual 

e 
Antivirus.Man
utenção dos 

Serviços 
Digitais 

Tecnológicos, 
Internet e 
Telefonia. 

ZERO.Melhori
a continua da 
modernização 

APV nos 
sistemas e 

Meios 
Técnológicos. 

3 1 3 

APOIO AO 
COMITÊ DE 

BACIA 
HIDROGRÁFICA 

3.1.3 

Suporte ao 
funcionamento 
do comitê de 

bacia 
hidrográfica 

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.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

6 (essencial) 
06 ações 

patrocinadas 
06 ações 

patrocinadas 
06 ações 

patrocinadas 
06 ações 

patrocinadas 
06 ações 

patrocinadas 
30 ações 

patrocinadas 
700.000,00 700.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3.650.000,00 

4 1 1 

MANUTENÇÃO 
DO COMITÊ DE 

BACIA 
HIDROGRÁFICA E 

DA ENTIDADE 
DELEGATÁRIA 

4.1.1 
Manutenção do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

Infraestrutura e 
manutenção da sede 

ou subsede do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

6 (essencial) 
Escritório em 
funcionament

o 

Escritório em 
funcionament

o 
 

Subsedes do 
Médio e 

Submédio em 
funcionament

o 

Escritório em 
funcionament

o 
 

Subsedes do 
Médio e 

Submédio em 
funcionament

o 

Escritório em 
funcionament

o 
 

Subsedes do 
Médio e 

Submédio em 
funcionament

o 

Escritório em 
funcionament

o 
 

Subsedes do 
Médio e 

Submédio em 
funcionament

o 

Escritório em 
funcionament
o durante 5 

anos 
 

Subsedes do 
Médio e 

Submédio em 
funcionament

o 

78.000,00 165.460,00 171.302,20 177.553,35 184.242,09 776.557,64 

4 2 1 

MANUTENÇÃO 
DO COMITÊ DE 

BACIA 
HIDROGRÁFICA E 

DA ENTIDADE 
DELEGATÁRIA 

4.2.1 

Manutenção e 
custeio 

administrativo 
da entidade 
delegatária 

Infraestrutura e 
manutenção da 

entidade delegatária 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

6 (essencial) 

Sede da ED 
em 

funcionament
o 

Sede da ED 
em 

funcionament
o 

Sede da ED 
em 

funcionament
o 

Sede da ED 
em 

funcionament
o 

Sede da ED 
em 

funcionament
o 

Escritório em 
funcionament
o durante 5 

anos 

290.000,00 310.300,00 332.021,00 355.262,47 380.130,84 1.667.714,31 

4 2 2 

MANUTENÇÃO 
DO COMITÊ DE 

BACIA 
HIDROGRÁFICA E 

DA ENTIDADE 
DELEGATÁRIA 

4.2.2 

Manutenção e 
custeio 

administrativo 
da entidade 
delegatária 

Serviços 
administrativos para 
o funcionamento da 
entidade delegatária 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

6 (essencial) 
01 Relatório 
de Contas 

01 Relatório 
de Contas 

01 Relatório 
de Contas 

01 Relatório 
de Contas 

01 Relatório 
de Contas 

05 Relatório 
de Contas 

238.400,00 255.088,00 272.944,16 292.050,25 312.493,77 1.370.976,18 

4 2 3 

MANUTENÇÃO 
DO COMITÊ DE 

BACIA 
HIDROGRÁFICA E 

DA ENTIDADE 
DELEGATÁRIA 

4.2.3 

Manutenção e 
custeio 

administrativo 
da entidade 
delegatária 

Remuneração do 
pessoal 

administrativo e de 
dirigentes da 

entidade delegatária 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

6 (essencial) 
01 Relatório 
de Prestação 

de Contas 

01 Relatório 
de Prestação 

de Contas 

01 Relatório 
de Prestação 

de Contas 

01 Relatório 
de Prestação 

de Contas 

01 Relatório 
de Prestação 

de Contas 

05 Relatório 
de Prestação 

de Contas 
1.900.080,00 2.033.085,60 2.175.401,59 2.327.679,70 2.490.617,28 10.926.864,18 



 
 

FINALIDADE 
PROGRAMA AÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

IDENTIFICA
ÇÃO 

NUMÉRICA 
DA AÇÃO 
NO PAP - 
PADRÃO 

NOME DO 
PROGRAMA 

NOME DA AÇÃO 

ID 
ALFANUMÉRI
CA DA AÇÃO 

NO PRH 

HIERARQUIZ
AÇÃO 

SEGUNDO 
PRH-SF 

META 
ANO 1 

META 
ANO 2 

META 
ANO 3 

META 
ANO 4 

META 
ANO 5 

META 
GLOBAL 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 1 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 2 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 3 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 4 

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

(R$) 
ANO 5 

ORÇAMENTO 
GLOBAL 

PREVISTO (R$) 

4 2 4 

MANUTENÇÃO 
DO COMITÊ DE 

BACIA 
HIDROGRÁFICA E 

DA ENTIDADE 
DELEGATÁRIA 

4.2.4 

Manutenção e 
custeio 

administrativo 
da entidade 
delegatária 

Capacitação de 
pessoal 

administrativo e de 
dirigentes da 

entidade delegatária 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

6 (essencial) 
5 funcionários 
capacitados 

6 funcionários 
capacitados 

6 funcionários 
capacitados 

6 funcionários 
capacitados 

6 funcionários 
capacitados 

6 funcionários 
capacitados 

por ano 
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 90.000,00 

4 2 5 

MANUTENÇÃO 
DO COMITÊ DE 

BACIA 
HIDROGRÁFICA E 

DA ENTIDADE 
DELEGATÁRIA 

4.2.5 

Manutenção e 
custeio 

administrativo 
da entidade 
delegatária 

Deslocamento de 
pessoal 

administrativo e de 
dirigentes da 

entidade delegatária 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

6 (essencial) 
50 Relatórios 

de viagem 
50 Relatórios 

de viagem 
50 Relatórios 

de viagem 
50 Relatórios 

de viagem 
50 Relatórios 

de viagem 
250 Relatórios 

de viagem 
90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 450.000,00 



 

ANEXO II - Critérios de hierarquização dos Programas, Ações e Projetos previstos no PAP 2021-
2025 

 

De acordo com o RP6 (Plano de Metas, Ações e Investimentos Prioritários) do PRH-SF 2016-
2025, as ações a serem executadas recebem uma pontuação que varia de 2 (dois) até 6 (seis), 
sendo levados em consideração os pesos relacionados ao fato de uma determinada ação 
possuir características de urgência e de relevância conforme elucidado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Critérios para hierarquização de metas e ações prioritárias do PRH-SF 

  RELEVÂNCIA 

  Baixa Média Alta 

URGÊNCIA 

Baixa 
2 (acessória) 

3 (pouco 
importante) 

4 (desejável) 

Média 
3 (pouco 

importante) 
4 (desejável) 

5 
(importante) 

Alta 
4 (desejável) 

5 
(importante) 

6 (essencial) 

 

Para o PAP 2021-2025 buscou-se privilegiar as ações cuja hierarquização seja considerada 
essencial no âmbito do PRH-SF, ou seja, das 36 (trinta e seis) ações elencadas, 27 (vinte e sete 
possuem característica essencial; 5 (cinco) são ações são classificadas como importantes e 4 
(quatro) são classificadas como desejáveis. Ou seja, cerca de 80% são ações essenciais. 

A opção de priorizar as ações essenciais corresponde ao fato do encerramento do horizonte 
de planejamento do PAP coincidir com o horizonte de planejamento do PRH-SF, portanto, 
poucas ações consideradas estratégicas pelo CBHSF, porém, não essenciais foram elencadas 
no PAP 2021-2025. Há que se considerar o curto espaço de tempo para o intento de alcançar 
as metas propostas no RP6 do PRH-SF, aprovado pelo CBHSF. 

 

II.1 – Programas priorizados no PAP 2021-2025: 

AÇÃO DO PAP 2021-2025 
AÇÃO CORRESPONDENTE NO 

PRH-SF 
ESCALA DE PRIORIDADE 

SEGUNDO O PRH-SF 

1.1.1 - Planos de Recursos 
Hídricos (PRH) 

I.1.a - Implementação dos 
instrumentos de gestão de 
recursos hídricos da bacia 

6 (essencial) 

1.1.3 - Planos de Recursos 
Hídricos (PRH) 

I.2.a - Gestão do plano e 
articulação das ações dos órgãos 

atuantes na bacia 
5 (importante) 

1.2.1 - Enquadramento dos 
corpos d'água em classes 

segundo usos preponderantes 

I.1.a - Implementação dos 
instrumentos de gestão de 
recursos hídricos da bacia 

6 (essencial) 

1.2.2 - Enquadramento dos 
corpos d'água em classes 

segundo usos preponderantes 

I.1.a - Implementação dos 
instrumentos de gestão de 
recursos hídricos da bacia 

6 (essencial) 



 

AÇÃO DO PAP 2021-2025 
AÇÃO CORRESPONDENTE NO 

PRH-SF 
ESCALA DE PRIORIDADE 

SEGUNDO O PRH-SF 

1.2.4 - Enquadramento dos 
corpos d'água em classes 

segundo usos preponderantes 

I.1.a - Implementação dos 
instrumentos de gestão de 
recursos hídricos da bacia 

6 (essencial) 

1.3.3 - Outorgas dos direitos de 
uso de recursos hídricos  

I.1.a - Implementação dos 
instrumentos de gestão de 
recursos hídricos da bacia 

6 (essencial) 

1.4.1 - Sistema de informações 
sobre recursos hídricos  

I.1.a - Implementação dos 
instrumentos de gestão de 
recursos hídricos da bacia 

6 (essencial) 

1.4.3 - Sistema de informações 
sobre recursos hídricos  

I.1.a - Implementação dos 
instrumentos de gestão de 
recursos hídricos da bacia 

6 (essencial) 

1.5.2 - Cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos 

I.1.a - Implementação dos 
instrumentos de gestão de 
recursos hídricos da bacia 

6 (essencial) 

1.6.1 - Fiscalização dos usos de 
recursos hídricos  

I.6.a - Fiscalização de recursos 
hídricos 

6 (essencial) 

1.7.1 - Monitoramento 
Hidrometeorológico 

III.1.b - Monitoramento 
quantitativo dos recursos hídricos 

superficiais 
6 (essencial) 

1.7.3 - Monitoramento 
Hidrometeorológico 

I.1.a - Implementação dos 
instrumentos de gestão de 
recursos hídricos da bacia 

6 (essencial) 

1.8.3 - Segurança hídrica e 
eventos críticos 

III.1.d - Estudo para definição de 
vazões ambientais consentâneas 

com a preservação do meio 
ambiente 

4 (desejável) 

1.8.4 - Segurança hídrica e 
eventos críticos 

IV.1.a - Coleta e manejo de água 
 

IV.3.a - Planejar para as 
mudanças climáticas 

6 (essencial) 

1.8.5 - Segurança hídrica e 
eventos críticos 

III.1.c - Estudo de alternativas 
para o incremento da 
disponibilidade hídrica 

4 (desejável) 

1.9.1 - Normas e ações 
relacionados aos sistemas e 

políticas de gestão de recursos 
hídricos 

I.2.b - Fortalecimento 
institucional do CBHSF 

6 (essencial) 

1.9.2 - Normas e ações 
relacionados aos sistemas e 

políticas de gestão de recursos 
hídricos 

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

barragens na bacia 
5 (importante) 

1.10.2 - Gestão dos recursos 
hídricos subterrâneos  

III.2.d - Promoção de usos 
múltiplos da água e redução de 

conflitos 
6 (essencial) 



 

AÇÃO DO PAP 2021-2025 
AÇÃO CORRESPONDENTE NO 

PRH-SF 
ESCALA DE PRIORIDADE 

SEGUNDO O PRH-SF 

1.11.1 - Comunicação, 
mobilização social, educação e 

capacitação técnica  

I.5.a - Programa de comunicação 
da BHSF 

6 (essencial) 

1.11.2 - Comunicação, 
mobilização social, educação e 

capacitação técnica  

I.3.a - Programa de Educação 
Ambiental na BHSF 

6 (essencial) 

1.11.3 - Comunicação, 
mobilização social, educação e 

capacitação técnica  

I.3.a - Programa de Educação 
Ambiental na BHSF 

6 (essencial) 

1.11.4 - Comunicação, 
mobilização social, educação e 

capacitação técnica  

I.4.a - Programa de formação e 
capacitação dos usuários 

6 (essencial) 

2.1.1 - Recuperação da 
qualidade da água 

II.4.a - Desenvolvimento de 
planos municipais de 
saneamento básico 

5 (importante) 

2.1.2 - Recuperação da 
qualidade da água 

II.6.a - Implantação de sistemas 
de esgoto, resíduos sólidos e 

drenagem urbana 
6 (essencial) 

2.1.4 - Recuperação da 
qualidade da água 

II.6.a - Implantação de sistemas 
de esgoto, resíduos sólidos e 

drenagem urbana 
6 (essencial) 

2.2.2 - Gestão da demanda  
III.1.c - Estudo de alternativas 

para o incremento da 
disponibilidade hídrica 

4 (desejável) 

2.2.3 - Gestão da demanda  
III.1.c - Estudo de alternativas 

para o incremento da 
disponibilidade hídrica 

4 (desejável) 

2.2.4 - Gestão da demanda  
II.5.a - Implantação de sistemas 

de abastecimento de água 
5 (importante) 

2.3.1 - Proteção e conservação 
dos recursos hídricos 

V.3.a - Recuperação de áreas 
degradadas, matas ciliares e 

nascentes 
6 (essencial) 

2.3.3 - Proteção e conservação 
dos recursos hídricos 

V.1.a - Proteção de áreas naturais 
com importância para a bacia 

hidrográfica 
6 (essencial) 

2.3.4 - Proteção e conservação 
dos recursos hídricos 

V.1.a - Proteção de áreas naturais 
com importância para a bacia 

hidrográfica 
5 (importante) 

3.1.1 - Suporte ao 
funcionamento do comitê de 

bacia hidrográfica 

I.2.b - Fortalecimento 
institucional do CBHSF 

6 (essencial) 



 

AÇÃO DO PAP 2021-2025 
AÇÃO CORRESPONDENTE NO 

PRH-SF 
ESCALA DE PRIORIDADE 

SEGUNDO O PRH-SF 

3.1.2 - Suporte ao 
funcionamento do comitê de 

bacia hidrográfica 

I.2.b - Fortalecimento 
institucional do CBHSF 

6 (essencial) 

3.1.3 - Suporte ao 
funcionamento do comitê de 

bacia hidrográfica 

I.2.b - Fortalecimento 
institucional do CBHSF 

6 (essencial) 

4.1.1 - Manutenção do comitê 
de bacia hidrográfica 

I.2.b - Fortalecimento 
institucional do CBHSF 

6 (essencial) 

4.2.1 - Manutenção e custeio 
administrativo da entidade 

delegatária 

I.2.b - Fortalecimento 
institucional do CBHSF 

6 (essencial) 

4.2.2 - Manutenção e custeio 
administrativo da entidade 

delegatária 

I.2.b - Fortalecimento 
institucional do CBHSF 

6 (essencial) 

4.2.3 - Manutenção e custeio 
administrativo da entidade 

delegatária 

I.2.b - Fortalecimento 
institucional do CBHSF 

6 (essencial) 

4.2.4 - Manutenção e custeio 
administrativo da entidade 

delegatária 

I.2.b - Fortalecimento 
institucional do CBHSF 

6 (essencial) 

4.2.5 - Manutenção e custeio 
administrativo da entidade 

delegatária 

I.2.b - Fortalecimento 
institucional do CBHSF 

6 (essencial) 

 


