
  

 

 

 

DELIBERAÇÃO CBHSF Nº 125, de 06 de maio de 2021 

 

 

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 o disposto no art. 5º da Resolução nº 109, de 13 de abril de 2010, do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, que “os comitês de bacia hidrográfica 
deverão encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, até o dia 30 de junho 
do ano seguinte, relatório de atividades anuais”.  
 
Considerando o disposto no Termo de referência, anexo ao Contrato de Gestão nº 
028/ANA/2020 que o comitê deverá aprovar na primeira reunião plenária do exercício 
subsequente o Relatório Anual de Atividades – RAA previsto na agenda do exercício 
anterior. 
 
 
DELIBERA: 

Art. 1º Fica aprovada o Relatório Anual de Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco do exercício 2020, apresentado Anexo a esta Deliberação.  

Art. 2º Esta Deliberação deverá ser encaminhada ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos – CNRH e anexada ao Relatório de Gestão do cumprimento das metas 

estabelecidas no Contrato de Gestão nº 28/ANA/2020.   

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.  

Reunião realizada por meio de videoconferência, plataforma GoogleMeet no dia 06 de 

maio de 2021. 

 
 

 

 

Aprova o Relatório Anual de Atividades do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – exercício 2020 
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O objetivo deste Relatório é apresentar, de forma sucinta, as principais 

atividades realizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

(CBHSF) no exercício de 2020. 

1. O CBHSF 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF é um órgão 

colegiado, integrado pelo poder público, sociedade civil e usuários de água, 

que tem por finalidade realizar a gestão descentralizada e participativa dos 

recursos hídricos da bacia, na perspectiva de proteger os seus mananciais e 

contribuir para o seu desenvolvimento sustentável. Para tanto, o governo 

federal lhe conferiu atribuições normativas, deliberativas e consultivas. 

Criado por decreto presidencial em 5 de junho de 2001, o CBHSF tem 62 

membros titulares e expressa, na sua composição tripartite, os interesses dos 

principais atores envolvidos na gestão dos recursos hídricos da bacia. Em 

termos numéricos, os usuários somam 38,7% do total de membros, o poder 

público (federal, estadual e municipal) representa 32,2%, a sociedade civil 

detém 25,8% e as comunidades tradicionais 3,3%. 

Missão: Descentralizar o poder de decisão, Integrar as ações públicas e 

privadas; Promover a participação de todos os setores da sociedade. 

Objetivo: Implementar a política de recursos hídricos em toda bacia, 

estabelecer regras de conduta locais, gerenciar os conflitos e os interesses 

locais. 

Competências:  

I – promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular 

a atuação das entidades intervenientes; 

II – arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos 

recursos hídricos; 

III – aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 

IV – acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e 

sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 

https://drive.google.com/open?id=1fvjy1gbkMsvyW7s2ZtMpI5P2fwELNLAt


 

5 

 

V – propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca 

expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos 

de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; 

VI – estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e 

sugerir os valores a serem cobrados; 

VII – estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso 

múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 

2. Atividades Desenvolvidas no exercício 2020 

Em plenária do CBHSF, realizada em Aracaju em dezembro de 2019, foi 

aprovado o calendário de atividades do CBHSF para o exercício 2020, através 

da Deliberação Normativa nº 111/2019. 

A partir do final de 2019 e início de 2020, o mundo começa a vivenciar um 

cenário de crise com a pandemia do novo Coronavírus, causador da doença 

Covid-19. Em 03 de fevereiro, por meio da Portaria Nº188 do Ministério da 

Saúde, o governo brasileiro declara emergência em saúde pública de 

importância internacional, em decorrência da infecção humana pelo novo 

Coronavírus. Em 11 de março a Organização Mundial da Saúde declara 

pandemia do novo Coronavírus e no Brasil as entidades, órgãos e população 

iniciam de forma mais efetiva o atendimento às recomendações das 

autoridades de saúde, cuja principal orientação é isolamento social, evitando 

assim a realização e participação de eventos com aglomerado de pessoas, 

devido ao risco de propagação do Covid-19. 

Diante da situação, o CBHSF suspendeu seus encontros presenciais e resolveu 

aprovar alteração do calendário por meio da Deliberação CBHSF Nº 113/2020. 

No entanto, a pandemia perdura mais que o esperado, o que impossibilitou a 

execução do calendário no formato presencial.  

Porém, o CBHSF juntamente com sua Entidade Delegatária, Agência Peixe 

Vivo, fizeram todas as adequações necessárias para que todas as instâncias 

do comitê continuassem funcionando no formato on-line. Neste sentido, houve 
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o investimento em plataforma de videoconferência e edição de normas 

relacionadas à sua utilização.   

Segue abaixo a relação das atividades realizadas pelo CBHSF em 2020. 

2.1. Plenárias 

Plenária Link de acesso a Composição, 

Convocações e Atas  

Link de acesso aos  vídeos 

 

XXXVIII Reunião 

Plenária Ordinária 

03 e 04/09/2020 

 

 

 

 

 

Plenário - CBHSF : CBHSF – Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

Dia 03/09 XXXVIII Plenária 

Ordinária do CBHSF - Dia 

3/9/2020  

Dia 04/09 XXXVIII Plenária 

Ordinária do CBHSF - 

4/9/2020  

Plenária 

Extraordinária 

27/11/2020 

Plenária Extraordinária 

CBHSF - Pacto das Águas  

XXXIX Reunião 

Plenária Ordinária 

17/12/2020 

XXXIX Plenária Ordinária 

CBHSF - Perspectivas para 

o futuro  

 

Principais assuntos abordados em 2020: 

Os principais assuntos e encaminhamentos do CBHSF foram relacionados às 

adequações necessárias nos processos e procedimentos frente à pandemia. 

Além disso, o CBHSF trabalhou de forma ativa no novo modelo de Contrato de 

Gestão, Plano de Aplicação Plurianual, Plano Orçamentário Anual, dentre 

outros, todos aprovados em 2020.  

- Processo Eleitoral: Por decisão do plenário, o CBHSF aprovou a 

prorrogação do mandato dos seus membros por um ano, inicialmente 

previsto para encerrar em setembro de 2020. Essa decisão foi subsidiada 

pela Resolução CNRH nº 213/2020 e tem como justificativa os desafios 

colocados devido à pandemia do novo coronavírus. Como 

determinado, o CBHSF encaminhou ao CNRH o novo calendário 

eleitoral que será realizado em 2021. 

- Contrato de Gestão: Em reunião extraordinária o CBHSF aprovou a 

Deliberação CBHSF nº 117/2020 que aprova o novo Contrato de Gestão 

celebrado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, 

Agência Peixe Vivo e CBHSF. Vale reiterar que o CBHSF trabalhou de 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/plenario/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/plenario/
https://www.youtube.com/watch?v=Q-y6pif1xiY
https://www.youtube.com/watch?v=Q-y6pif1xiY
https://www.youtube.com/watch?v=Q-y6pif1xiY
https://www.youtube.com/watch?v=Pw5flUkkhbc
https://www.youtube.com/watch?v=Pw5flUkkhbc
https://www.youtube.com/watch?v=Pw5flUkkhbc
https://www.youtube.com/watch?v=B-YA7U38tw8
https://www.youtube.com/watch?v=B-YA7U38tw8
https://www.youtube.com/watch?v=6gyeTHnokjI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6gyeTHnokjI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6gyeTHnokjI&feature=emb_logo
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forma ágil, realizando diversas reuniões de urgência para cumprir os 

prazos solicitados pela ANA. Tal contrato será executado a partir de 

janeiro de 2021 em novo modelo apresentado pela ANA.  

- Plano de Aplicação Plurianual: Houve aprovação do novo 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. O modelo a ser seguido foi encaminhado pela 

ANA. O documento, antes de ir para a plenária, foi trabalhado 

intensamente em instâncias do CBHSF e APV.  

- Plano Orçamentário Anual: Um novo instrumento foi criado no Contrato 

de Gestão, o POA, que é o plano a ser executado com recursos 

financeiros oriundos da cobrança referente ao exercício de 2021. Tal 

documento, também modelo da ANA, foi trabalhado pela APV e levou 

em consideração as prioridades de ação para o próximo exercício.  

- Agenda Atividades: Instrumento que já existia, no entanto tornou-se 

mais completo em atendimento às novas exigências elencadas no 

novo Contrato de Gestão.  A execução da agenda de atividades 

aprovada será critério de avaliação do desempenho da Entidade 

Delegatária (indicador de desempenho), Agência Peixe Vivo. Neste 

sentido, o CBHSF irá trabalhar para execução de suas atividades 

conforme planejado e aprovado em plenária.  

- Pacto das Águas: Um importante passo foi dado em 2020 com a 

aprovação do modelo conceitual do Pacto das Águas. Após diversas 

discussões, envio da documentação (estudo realizado por consultoria 

contratada pelo CBHSF e minuta da deliberação) e apresentação em 

todas as instâncias do CBHSF tal conceito foi aprovado e será o início 

desse processo de ampla discussão e debate.    

Todas as reuniões plenárias de 2020 foram transmitidas on-line pelo canal do 

CBHSF no youtube.  
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Imagens das reuniões:  
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2.2 CCRs 

As Câmaras Consultivas Regionais: Alto São Francisco, Médio São Francisco, 

Submédio São Francisco e Baixo São Francisco são instâncias colegiadas 

formadas com base na divisão fisiográfica da bacia do Rio São Francisco e 

são compostas por membros do plenário, representantes da área de atuação 

da CCR e representante dos comitês afluentes ou conselhos gestores de 

açudes ou reservatórios, legalmente constituídos na área de atuação.   

Compete às CCRs: 

I - promover a articulação e a integração do CBHSF com os comitês de rios 

afluentes; II - encaminhar ao Presidente do CBHSF as demandas provenientes 

dos comitês de rios afluentes; III - apoiar o CBHSF no processo de gestão 

compartilhada no âmbito da bacia hidrográfica; IV - discutir e apresentar 

sugestões ao CBHSF, referentes a assuntos relacionados à sua área de 

atuação; V - proceder à divulgação das ações do CBHSF na sua área de 

abrangência; VI - apoiar, no âmbito de sua área de atuação, o processo de 

mobilização para a renovação dos mandatos de membros do CBHSF; VII - 

realizar as consultas e reuniões ou audiências públicas aprovadas pelo 

Plenário; VIII - receber e encaminhar à DIREC as propostas de projetos a serem 

custeados com recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos; IX - indicar 

representante na Câmara Técnica de Articulação Institucional (CTAI).  

CCR ALTO Link de acesso a Composição / Convocação /  Atas aprovadas 

15/06/2020  

CCR Alto - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

 

18/08/2020 

08/09/2020 

19/11/2020 

10/12/2020 

Imagem reunião CCR Alto realizada em 15/06/2020  

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-alto/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-alto/
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CCR MÉDIO Link de acesso a Composição / Convocação /  Atas aprovadas 

25/06/2020  

CCR Médio - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

 

14/08/2020 

24/11/2020 

15/12/2020 

Imagem reunião CCR Médio realizada em 25/06/2020  

 

CCR SUBMÉDIO Link de acesso a Composição / Convocação /  Atas aprovadas 

26/06/2020 CCR Submédio - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco 20/08/2020 

20/11/2020 

 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-medio/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-medio/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-submedio/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-submedio/
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Imagem reunião CCR Submédio realizada em 20/11/2020  

 

CCR BAIXO Link de acesso a Composição / Convocação /  Atas aprovadas 

25/06/2020  

CCR Baixo - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

 

14/08/2020 

23/11/2020 

14/12/2020 

 

 

Imagem reunião CCR Baixo realizada em 25/06/2020  

As pautas das CCRs foram principalmente relacionadas às decisões sobre 

alguns projetos demandados pelas regionais, apresentação da execução dos 

projetos, informações diversas, apresentações sobre o modelo conceitual do 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-baixo/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-baixo/
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Pacto das Águas e análise e discussão das deliberações pautadas para as 

reuniões plenárias.  

 

2.3. DIREC 

A Diretoria Colegiada (DIREC) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco é constituída pelo presidente, vice-presidente, secretário e 

coordenadores das Câmaras Consultivas Regionais. Esta se manifesta por meio 

de Resoluções, representando a decisão da maioria dos seus membros. 

Abaixo a listagem e links de acesso às convocações e memórias das reuniões 

realizadas.  

DIREC Link de acesso a Composição / 

Convocações / Memórias das 

reuniões 

Link de acesso às 

Resoluções aprovadas 

23 e 

24/01/2020 

 

 

 

 

 

Diretoria - CBHSF : CBHSF – Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

 

 

Resoluções – DIREC - CBHSF 

: CBHSF – Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

 

27/03/2020 

30/04/2020 

03/06/2020 

20/07/2020 

06/08/2020 

22/09/2020 

14/10/2020 

29/10/2020 

06/11/2020 

16/11/2020 

21/12/2020 

 

Imagens de algumas reuniões da DIREC.  

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/diretoria/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/diretoria/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/diretoria/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/resolucoes-direc/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/resolucoes-direc/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/resolucoes-direc/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/resolucoes-direc/
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2.4. CTs 

As Câmaras Técnicas são instâncias compostas, na sua maioria (exceto CTAI) 

por membros titulares do Plenário do CBHSF que indicam seus representantes 

para compô-las. Elas têm por finalidade o exame de matérias específicas de 

cunho técnico- científico e institucional, para subsidiar a tomada de decisões 

do Plenário. 

Atualmente o CBHSF possui 6 Câmaras Técnicas: 

- CTIL: Câmara Técnica Institucional e legal 

- CTOC: Câmara Técnica de Outorga e Cobrança 

- CTPPP: Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos 

- CTCT: Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais 

- CTAI: Câmara Técnica de Articulação Institucional 

- CTAS: Câmara Técnica de Águas Subterrâneas 

A Deliberação CBHSF nº 102/2018 dispõe sobre a organização e o 

funcionamento das Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco. A mesma pode ser acessada em: Deliberações - CBHSF : 

CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

CTIL - Câmara Técnica Institucional e Legal 

A Câmara Técnica Institucional e Legal do CBHSF tem como principais 

competências: 

- Analisar as propostas e estudos relativos a assuntos de suas competências 

- Analisar as propostas de alteração do Regimento Interno do CBHSF e 

encaminhá-las ao Plenário para deliberação; 

- Examinar e mediar os processos relativos aos conflitos de uso de recursos 

hídricos da bacia do rio São Francisco; 

- Opinar sobre os aspectos constitucional, institucional, legal, regimental e 

técnica legislativa de proposições em debate no Comitê; 

https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/deliberacoes/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/deliberacoes/
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- Oferecer subsídios para as manifestações do Comitê a respeito de problemas 

de ordem legal; 

- Examinar as matérias encaminhadas pelas demais Câmaras Técnicas do 

CBHSF, no que é pertinente às questões institucionais e legais.  

Abaixo datas das reuniões realizadas e link de acesso à documentação 

relacionada à câmara.  

CTIL Link de acesso a Composição, Convocações e Memórias das reuniões 

06 e 07/02/2020  

 

 

CTIL - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

 

09/06/2020 

30/06/2020 

30/07/2020 

05/08/2020 

09/10/2020 

21/10/2020 

04/11/2020 

 

As principais pautas da CTIL em 2020, além de apresentação do conceito do 

Pacto das Águas e avaliação desta Deliberação, foram avaliar diversas 

deliberações apreciadas pelo Plenário em 2020, além de terem debruçado no 

novo modelo do Contrato de Gestão firmado entre  ANA, APV e CBHSF.  

Além das análises jurídicas das deliberações e Contrato de Gestão, a CTIL 

conduziu procedimentos de conflito de uso em andamento: Procedimento de 

Resolução de Conflito de Uso nº 03/2015 - Piaçabuçu e Procedimento de 

Resolução de Conflito de Uso nº 04/2019 - Grande.  

Reuniões realizadas pela comissão processante do Procedimento Conflito nº 

04/2019: 

- 19/06/2020 

- 01/09/2020  

Havia agendada reunião relacionada à comissão processante do 

Procedimento Conflito nº 03/2015 em Aracaju, juntamente com os atores 

envolvidos no processo. No entanto, devido a questão da pandemia a mesma 

não pode ser realizada.  

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctil/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctil/
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Em 2020 a CTIL também criou um Grupo de trabalho - GT Empreendimentos 

em atendimento à Resolução DIREC nº 110, de 22 de setembro de 2020 que 

demandou a elaboração de documento para o acompanhamento e 

manifestação do CBHSF em processos de regularização de empreendimentos 

potencialmente poluidores/degradadores na bacia hidrográfica do rio São 

Francisco.  Solicitou à CTIL que estabelecesse a luz da legislação pertinente, 

quais são as competências, as prerrogativas e instrumentos de ação à 

disposição do CBHSF para tratar e interagir com todos os processos relativos a 

projetos, ações, obras e intervenções de grande escala e grande impacto na 

bacia hidrográfica e especificamente na calha central e no leito dos principais 

afluentes do Rio São Francisco. Após a entrega do Parecer, o grupo será 

desfeito. A primeira reunião deste GT foi realizada em 30/11/2020 e os 

trabalhos foram programados para conclusão até fevereiro de 2021.   

 

 

CTPPP - Câmara Técnica de Planos Programas e Projetos 

A Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos do CBHSF tem como 

competência: 

- Analisar e acompanhar a elaboração e o desenvolvimento do Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (PRH-SF); 
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- Propor sistemática e indicadores de acompanhamento da formulação e 

implementação do PRH-SF, repassando as informações atinentes ao seu 

desenvolvimento ao plenário do CBHSF. Analisar o Plano de Aplicação 

Plurianual (PAP), encaminhado pela entidade delegatária, formulando 

eventuais propostas de alteração. 

- E, segundo a Deliberação Normativa do CBHSF N° 91, de 15 de setembro de 

2016, que aprova a atualização do PRH SF- período 2016/2025, delega a CTPPP 

o monitoramento da implementação do referido plano. 

A metodologia de trabalho da CTPPP vem sendo desenvolvida no 

monitoramento das ações prioritárias e demandas pela diretoria do comitê 

vinculadas aos eixos de atuação descritas no Plano de Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  Foram criados Grupos de Trabalho 

(GT) para acompanhamento das ações por eixo.  

O PRH SF estabeleceu seis eixos de atuação: 

Eixo I – Governança e Mobilização Social 

Eixo II – Qualidade de Água e Saneamento 

Eixo III – Quantidade de água e Usos múltiplos 

Eixo IV – Sustentabilidade Hídrica no Semiárido 

Eixo V – Biodiversidade e requalificação ambiental 

Eixo VI – Uso da terra e segurança de barragens 

O Eixo I – Governança e mobilização social encerra em si as questões 

institucionais e financeiras de gestão da bacia, com a coordenação 

institucional, o aprimoramento dos instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos, a fiscalização de recursos hídricos, a educação e sensibilização 

ambiental, os processos de comunicação de informações ambientais e de 

participação social relacionados aos recursos hídricos na bacia do São 

Francisco. Para este eixo definiu-se seis metas e oito atividades.  

As questões relacionadas com aspectos qualitativos dos recursos hídricos estão 

incluídas no Eixo II – Qualidade da água e saneamento. Entre outros temas, 

neste eixo estão incluídas ações dirigidas à qualidade da água superficial e 

subterrânea e ao seu monitoramento, aos serviços de abastecimento de 

água, coleta e tratamento de esgotos e coleta e disposição de resíduos. 

Engloba seis metas e dez atividades.  

O Eixo III – Quantidade de água e usos múltiplos abrange a relação entre 

oferta e procura de água, a compatibilização dos vários usos, incluindo não 
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consultivos, como a produção hidroelétrica, e a preservação de impactos de 

eventos hidrológicos externos. São também aqui incluídas ações relacionadas 

com o monitoramento quantitativo e as vazões ambientais. Para este eixo 

definiram-se duas metas e nove atividades. 

O Eixo IV – Sustentabilidade hídrica do semiárido contempla um conjunto de 

atividades complementares e outras já consideradas em outros eixos, de 

forma a assegurar o atingimento completo dos objetivos definidos para a 

sustentabilidade hídrica dessa região, que abrange 54% da bacia. Este eixo 

engloba três metas e três atividades. 

O Eixo V – Biodiversidade e requalificação ambiental abarca todos os temas 

relacionados às unidades de conservação ambiental e paisagística, à 

cobertura vegetal, incluindo desmatamento e degradação, bem como à 

recuperação de habitats e solos danificados. Para o eixo definiram-se três 

metas e três atividades. 

Já o Eixo VI – Uso da terra e segurança de barragens, diz respeito à articulação 

da gestão com a gestão do uso do solo, com particular destaque ao papel 

dos municípios, e ao estudo, acompanhamento e divulgação da situação de 

implementação da política de segurança de barragens. Este eixo engloba 

duas metas e duas atividades.  

Abaixo datas das reuniões realizadas e link de acesso à documentação 

relacionada à câmara.  

CTPPP Link de acesso a Composição, Convocação e Memórias das reuniões 

13 e 14/02/2020 CTPPP - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 15/05/2020 

13/10/2020 

 

Em 2020 a CTPPP trabalhou principalmente nas seguintes pautas: 

- Sistema de Informações: A CTPPP possui representante do GT SIGA, que 

com outros atores, acompanham o trabalho desenvolvido pela 

empresa contratada. Previsão de finalização: 2021 

- Enquadramento: A CTPPP trabalhou de forma conjunta com a Agência 

Peixe Vivo e consultor contratado em Termo de Referência para a 

contratação do Projeto de Enquadramento dos Corpos D´Água (trecho 

alto São Francisco) O TDR foi concluído e licitado em 2020.  

- Monitoramento: A CTPPP, acompanhou por meio de representante, a 

execução do trabalho realizado por consultoria especializada para 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctppp/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctppp/
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elaboração de diagnóstico de qualidade da água, visando a um 

programa de monitoramento no baixo São Francisco. Trabalho 

finalizado em dezembro de 2020.  

- Procedimento para seleção de propostas para elaboração de projetos 

de sistemas de esgotamento sanitário. Ao final de 2020 a Agência Peixe 

Vivo apresentou proposta para esse procedimento e o GT Saneamento 

foi envolvido no processo para contribuições. O Procedimento será 

publicado nos primeiros meses de 2021.  

Nas reuniões da Câmara a Agência Peixe Vivo apresenta o status de todos os 

principais projetos demandados pelo CBHSF para acompanhamento. 

Além disso, no exercício, foram encaminhadas algumas demandas da DIREC 

por meio de Resoluções. 

A Resolução DIREC nº 111, de 22 de setembro de 2020, demandou a CTPPP a 

elaboração de parecer ou nota técnica, a ser repassada para Agência Peixe 

Vivo, responsável pela elaboração de TDRs, que conste diretrizes técnicas 

relacionadas às melhores práticas a serem adotadas, no que tange à futura 

contratação de serviços relativo a estudo específico com levantamento de 

todas os barramentos de rejeitos industriais e de mineração enquadrados de 

acordo com a Lei 12.334/2010, além da projeção dos possíveis impactos das 

barragens, para a integridade da qualidade das águas do Rio São Francisco a 

partir dos seus afluentes ou diretamente instaladas em suas áreas ribeirinhas. 

Neste sentido, foi realizada reunião do GT Barragens no dia 28/10/2020. 

A Resolução DIREC nº 112, de 22 de setembro de 2020, demandou da CTPPP a 

elaboração de diretrizes básicas e gerais para a realização de estudos 

técnicos visando a possibilidade de indicação de áreas restritas para o uso dos 

recursos hídricos segundo recomendações do Plano de Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  

Para 2021 há previsão de reunião com o GT Saneamento para dar andamento 

à questão do Procedimento de seleção de projetos de esgotamento sanitário.  
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CTOC - Câmara Técnica de Outorga e Cobrança 

A Câmara Técnica de Outorga e Cobrança do CBHSF tem as seguintes 

competências: 

- Propor procedimentos, mecanismos e critérios gerais para a cobrança pelo 

uso de recursos hídricos; 

- Analisar e propor, no âmbito das competências do CBHSF, diretrizes 

complementares para a implementação e aplicação da cobrança pelo uso 

de recursos hídricos; 

- Avaliar todas as propostas de legislação relativas à cobrança pelo uso da 

água e respectivas regulamentações, bem como aquelas que prevejam a 

utilização de recursos advindos da cobrança pelo uso da água, observado a 

legislação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); 

- Propor limites e condicionantes de cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

 - Emitir relatórios sobre as propostas de cobrança apresentadas pelo CBHSF; 
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- Avaliar as experiências em curso, ou implementadas, dos processos de 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, considerando procedimentos 

adotados e resultados obtidos. 

Em 2020 a CTOC realizou uma reunião cujos documentos poderão ser 

acessados no link abaixo.  

CTOC Link de acesso a Composição, Convocação e Memórias das reuniões 

05/08/2020 CTOC - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

 

 

As pautas principais debatidas pela câmara foi sobre a Resolução ANA nº 

18/2020 que dispõe sobre adiamento da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos de domínio da União, como medida emergencial de enfrentamento 

aos efeitos causados pela pandemia de COVID-19 e contribuições ao modelo 

conceitual do Pacto das Águas.  

 

 

 

 

 

 

CTAS - Câmara Técnica de Águas Subterrâneas 

A recente criada Câmara Técnica de Águas Subterrâneas tem como 

atribuição: 

- Detalhar e propor medidas de implementação para os componentes do 

PRH-SF que tratam de águas subterrâneas; 

- Discutir e propor a inserção da gestão de águas subterrâneas nas Políticas 

Estaduais de Recursos Hídricos; 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctoc/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctoc/
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- Propor a compatibilização da legislação relativa à exploração e a utilização 

proteção destes recursos no âmbito dos estados integrantes da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco, observadas as deliberações do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos; 

- Propor mecanismos institucionais de integração da gestão das águas 

superficiais e subterrâneas; 

- Manifestar-se sobre assuntos que lhes forem encaminhados pelas instâncias 

do CBHSF;  

- Propor mecanismos de monitoramento, controle, fiscalização, proteção e 

gerenciamento das águas subterrâneas; 

- Analisar e propor ações visando minimizar ou solucionar eventuais conflitos 

pelo uso dos recursos hídricos subterrâneos; 

- Relatar e submeter à decisão do Plenário os assuntos que lhe forem 

apresentados. 

 

Abaixo datas das reuniões realizadas e link de acesso à documentação 

relacionada à câmara.  

 

CTAS Link de acesso a Composição, Convocação e Memórias das reuniões 

06/03/2020 CTAS - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

 
24/07/2020 

 

Em 2020 a CTAS focou em contribuir em termo de referência para contratação 

de estudos sobre o Aquífero Urucuia, além de apresentar contribuições sobre o 

modelo conceitual do Pacto das Águas.  

O TDR aquífero Urucuia, que contou com a colaboração da câmara, foi 

licitado com previsão de iniciar os trabalhos em fevereiro de 2021, cujo GT que 

irá acompanhar a execução do mesmo, contará com dois representantes da 

CTAS.  

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctas/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctas/
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CTCT - Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais 

A Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais do CBHSF tem competências 

de: 

- Atuar como fórum de integração dos povos tradicionais e comunidades 

ribeirinhas do âmbito da bacia hidrográfica do rio São Francisco; 

- Representar os interesses do segmento (povos/comunidades tradicionais) 

junto ao CBHSF; 

- Recomendar à DIREC às demandas deste segmento; 

- Sugerir ações/projetos voltados para a preservação cultural da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco; 

- Fortalecer a pauta dos povos/comunidades tradicionais nas discussões do 

CBHSF e na execução das ações a serem aprovadas com recursos da 

cobrança. 

Abaixo data da reunião realizada e link de acesso à documentação 

relacionada à câmara.  

CTCT Link de acesso a Composição, Convocação e Memórias das reuniões 

15/10/2020 CTCT - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctct/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctct/
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A reunião realizada em 2020 teve como foco a discussão sobre o modelo 

conceitual do Pacto das Águas.  

 

 

CTAI - Câmara Técnica de Articulação Institucional 

A Câmara Técnica de Articulação Institucional do CBHSF tem competências 

de: 

- Atuar em estreita articulação com os respectivos Sistemas Estaduais de 

Gestão de Recursos Hídricos, com os Comitês de Bacias Hidrográficas de rios 

Afluentes e com as Câmaras Consultivas Regionais (CCR); 

- Propor formas de articulação e integração das ações dos Estados, do Distrito 

Federal, da União e municípios na implementação das suas competências na 

gestão das águas na Bacia Hidrográfica do rio São Francisco; 

- Atuar como fórum de integração das ações dos Comitês de Bacias de rios 

Afluentes do CBHSF, estreitamente articuladas com as CCR; 

- Apresentar propostas relativas à Comissão Eleitoral e às etapas, 

procedimentos, calendário e demais providências para a renovação dos 

membros do CBHSF.  

Abaixo data da reunião realizada e link de acesso à documentação 

relacionada à câmara.  
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CTAI Link de acesso a Composição, Convocação e Memórias das reuniões 

08/10/2020 CTAI - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

 

 

A reunião realizada em 2020 teve como foco a discussão sobre o modelo 

conceitual do Pacto das Águas e questões relacionadas ao Processo Eleitoral 

do CBHSF.  

 

 

2.5. Grupos de Trabalho 

 

O Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) do CBHSF foi 

criado em atendimento ao estabelecido no Contrato de Gestão Nº 

014/ANA/2010, celebrado entre a Agência Nacional de Águas – ANA e 

Agência Peixe Vivo, instrumento que tem como objetivo o alcance, pela 

Agência Peixe Vivo, das metas constantes no Programa de Trabalho deste 

contrato, no exercício o de suas funções de Agência de Água na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco. 

O GACG tem as seguintes competências, segundo a Deliberação Normativa 

do CBHSF nº 98/2017: 

- Acompanhar física e financeiramente a execução do Contrato de 

Gestão e avaliar a performance dos partícipes deste contrato tendo 

como referência o atendimento das ações priorizadas no Plano de 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctai/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctai/
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Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e no Plano 

de Aplicação Plurianual vigente; 

- Solicitar a presença de especialista, quando necessário, nas reuniões do 

GACG para auxílio e esclarecimentos no cumprimento de suas 

competências; 

- Propor revisões e aperfeiçoamentos ao Contrato de Gestão, com vistas 

a estabelecer novas estratégias para otimizar as ações propostas no 

respectivo Programa de Trabalho; 

- Acompanhar a execução do PAP; 

- Apresentar sugestões à proposta de elaboração do Plano de Aplicação 

Plurianual, a ser encaminhado para aprovação do Plenário do CBHSF; 

- Emitir parecer sobre o Relatório Conclusivo elaborado pela Comissão de 

Avaliação do Contrato de Gestão da ANA; 

- Elaborar Relatório Anual de suas atividades e encaminhá-lo à Diretoria 

Colegiada do Comitê; 

- Atuar como facilitador no contexto da relação entre contratante, 

contratada e interveniente no âmbito do Contrato de Gestão; 

- Requisitar à Agência Peixe Vivo relatório contendo informações a 

respeito da execução físico-financeira dos contratos decorrentes das 

demandas do CBHSF. 

Abaixo datas das reuniões realizadas e link de acesso à documentação 

relacionada à câmara.  

GACG Link de acesso a Composição, Convocação e Memórias das reuniões 

20/02/2020  

GACG - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 
04/08/2020 

28/09/2020 

22/10/2020 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/cacg/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/cacg/
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Em 2020, além de trabalhar na avaliação do Relatório elaborado pela 

Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão da ANA, o GACG debruçou 

sobre o novo modelo de Contrato de Gestão e execução do PAP 2020.   

 

2.6. Eventos 

 

Em 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, o CBHSF realizou diversos 

eventos no formato on-line. Uma experiência que deu certo, alcançando um 

grande número de participantes.  

No exercício foi dada continuidade no desenvolvimento do Sistema de 

Informações - SIGA São Francisco, neste sentido o CBHSF promoveu um 

webinário que teve como objetivo apresentar para o público geral a 

funcionalidade e importância dessa ferramenta para gestão da bacia. Esse 

webinário contou com a participação do CBHSF, Agência Peixe Vivo,  

empresa executora do projeto e consultoria contratada pelo CBHSF.  

Além do webinário do SIGA, o CBHSF realizou a Série Seminários sobre a UHE 

Formoso, empreendimento de grande porte, cuja implantação está prevista 

no rio São Francisco. O objetivo foi entender o projeto, debater e discutir sobre 

os impactos para a bacia. Foram realizados três seminários com as seguintes 

temáticas: 1. Impactos na Biodiversidade; 2. Comunidades e o Velho Chico no 
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contexto da UHE Formoso e 3. Estratégia, Geração de Energia, Usos Múltiplos e 

Licenciamento. 

Em parceria com o FIENPE - Fórum das Instituições de Ensino e Pesquisa da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o CBHSF realizou o III Simpósio da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, cuja temática foi a “A importância 

da Ciência para o futuro do Rio São Francisco”. O evento objetivou congregar 

os seis grandes eixos que são as metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco. São eles: Governança e mobilização social; 

Qualidade de água e saneamento; Quantidade de água e usos múltiplos, 

Sustentabilidade Hídrica no Semiárido; Biodiversidade e requalificação 

ambiental e, por fim, Uso da terra e segurança de barragens. O III SBHSF foi 

realizado online e transmitido através do canal do CBHSF no youtube. A 

programação do evento contou com apresentações orais e painéis, palestras 

e mesas-redondas. 

A realização do Simpósio é extremamente importante haja vista o cenário 

atual de condições climáticas extremas e da elevada exploração em um rio 

cada vez mais degradado em termos socioambientais. Esses temas fizeram 

parte de toda a agenda do evento, resultando na sinalização de deficiências 

e soluções na busca da qualidade ambiental e articulações em defesa do 

Velho Chico. Ou seja, é um evento que visa identificar o estado da arte da 

produção científica existente sobre o tema, com a participação nacional e 

internacional de diversos estudiosos relacionados ao tema.   

Alguns números do II SBHSF:  

- Inscritos: 1.716 

- Trabalhos submetidos: 217 

- Trabalhos aprovados: 188 

- Apresentações orais: 120 

- Pôsteres: 68 

 

Para acesso aos Anais do III SBHSF: Clique Aqui  

Abaixo tabela com o link de acesso a gravação dos eventos realizados pelo 

CBHSF em 2020.  

https://www.even3.com.br/anais/iiisbhsf/
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EVENTO Temática Data Link de acesso 

gravação  

Nº de 

visualizações até 

fev/2021 

 

 

 

Webinário SF 

 

 

Sistema de 

Informações da 

Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco 

 

 

 

01/07/2020 

Webinários CBH 

Rio São Francisco: 

Sistema de 

Informações da 

Bacia 

Hidrográfica do 

Rio São Francisco 

 

 

 

 

999 

 

 

 

 

 

Série 

Seminários 

UHE Formoso 

 

Biodiversidade 

 

30/09/2020 

 

Seminário UHE 

Formoso - Dia 1 - 

30/9/2020 

 

 

1.259 

Comunidades e o 

Velho Chico no 

contexto da UHE 

Formoso 

 

28/10/2020 

 

Seminário UHE 

Formoso - DIA 2 - 

28/10/2020 

 

 

390 

Estratégia, Geração 

de Energia, Usos 

Múltiplos e 

Licenciamento 

 

25/11/2020 

Seminário UHE 

Formoso - Dia 3 - 

25/11/2020 

 

 

306 

 

 

 

 

 

 

 

III Simpósio da 

Bacia 

Hidrográfica 

do Rio São 

Francisco 

Conferência Master 

 

A importância da 

Ciência para o futuro 

do rio São Francisco 

 

 

07/12/2020 

 

III SBHSF - Abertura 

e Conferência 

Inicial 

 

 

 

1.072 

Mesa-redonda: 

Dilemas entre o 

Público x Privado na 

Gestão das Águas 

 

07/12/2020 

III SBHSF - Mesa-

redonda: Dilemas 

entre o Público x 

Privado na 

Gestão das Águas 

 

 

 

 

622 

Palestra: Os conflitos 

da Energia 

Eletronuclear na 

Bacia do Rio São 

Francisco 

07/12/2020 III SBHSF - Palestra: 

Os conflitos da 

Energia 

Eletronuclear na 

Bacia do Rio São 

Francisco 

 

 

418 

CONFERÊNCIA: 

Revitalização do Rio 

Willamette (Oregon, 

EUA) 

09/12/2020 III SBHSF - 

CONFERÊNCIA: 

Revitalização do 

Rio Willamette 

(Oregon, EUA) 

 

 

 

398 

MESA-REDONDA: 

Impacto do 

Saneamento na 

Segurança Hídrica 

09/12/2020 III SBHSF - MESA-

REDONDA: 

Impacto do 

Saneamento na 

 

 

 

509 

https://youtu.be/BILMUvBY09E
https://youtu.be/BILMUvBY09E
https://youtu.be/BILMUvBY09E
https://youtu.be/BILMUvBY09E
https://youtu.be/BILMUvBY09E
https://youtu.be/BILMUvBY09E
https://youtu.be/BILMUvBY09E
https://youtu.be/5Wb4QJXTigU
https://youtu.be/5Wb4QJXTigU
https://youtu.be/5Wb4QJXTigU
https://youtu.be/8U9_QxxjrW0
https://youtu.be/8U9_QxxjrW0
https://youtu.be/8U9_QxxjrW0
https://youtu.be/8vAVX7-zJbM
https://youtu.be/8vAVX7-zJbM
https://youtu.be/8vAVX7-zJbM
https://youtu.be/AZGFG9Io_50
https://youtu.be/AZGFG9Io_50
https://youtu.be/AZGFG9Io_50
https://youtu.be/2WEb3AtbCkA
https://youtu.be/2WEb3AtbCkA
https://youtu.be/2WEb3AtbCkA
https://youtu.be/2WEb3AtbCkA
https://youtu.be/2WEb3AtbCkA
https://youtu.be/BHRtJ09KMc4
https://youtu.be/BHRtJ09KMc4
https://youtu.be/BHRtJ09KMc4
https://youtu.be/BHRtJ09KMc4
https://youtu.be/BHRtJ09KMc4
https://youtu.be/BHRtJ09KMc4
https://youtu.be/e-fQtrLo_pE
https://youtu.be/e-fQtrLo_pE
https://youtu.be/e-fQtrLo_pE
https://youtu.be/e-fQtrLo_pE
https://youtu.be/e-fQtrLo_pE
https://youtu.be/jEMDxHyWvW0
https://youtu.be/jEMDxHyWvW0
https://youtu.be/jEMDxHyWvW0
https://youtu.be/jEMDxHyWvW0
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Segurança 

Hídrica 

 

PALESTRA: 

Biomonitoramento e 

condições 

ambientais na região 

do Baixo São 

Francisco 

09/12/2020 III SBHSF - 

PALESTRA: 

Biomonitoramento 

e condições 

ambientais na 

região do Baixo 

São Francisco 

 

 

 

 

355 

MESA-REDONDA: 

Sustentabilidade 

Hídrica e usos 

múltiplos dos Recursos 

Hídricos 

11/12/2020 III SBHSF - MESA-

REDONDA: 

Sustentabilidade 

Hídrica e usos 

múltiplos dos 

Recursos Hídricos 

 

 

 

 

385 

CONFERÊNCIA: Hidro-

complexidade: novo 

paradigma para os 

recursos hídricos 

11/12/2020 III SBHSF - 

CONFERÊNCIA: 

Hidro-

complexidade: 

novo paradigma 

para os recursos 

hídricos 

 

 

 

 

264 

MESA-REDONDA: As 

condições climáticas 

e a convivência com 

a escassez hídrica 

14/12/2020 III SBHSF - MESA-

REDONDA: As 

condições 

climáticas e a 

convivência com 

a escassez hídrica 

 

 

 

 

438 

PALESTRA: Reuso da 

Água no Semiárido 

14/12/2020 III SBHSF - 

PALESTRA: Reuso 

da Água no 

Semiárido 

 

 

 

236 

MESA-REDONDA: 

Preservação e 

Recuperação da 

biodiversidade na 

BHSF 

16/12/2020 III SBHSF - MESA-

REDONDA: 

Preservação e 

Recuperação da 

biodiversidade na 

BHSF 

 

 

 

 

350 

PALESTRA: 

Recuperação de 

áreas degradadas 

16/12/2020 III SBHSF - 

PALESTRA: 

Recuperação de 

áreas 

degradadas 
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https://youtu.be/jEMDxHyWvW0
https://youtu.be/jEMDxHyWvW0
https://youtu.be/aTEsHJfUPbw
https://youtu.be/aTEsHJfUPbw
https://youtu.be/aTEsHJfUPbw
https://youtu.be/aTEsHJfUPbw
https://youtu.be/aTEsHJfUPbw
https://youtu.be/aTEsHJfUPbw
https://youtu.be/aTEsHJfUPbw
https://youtu.be/dy-Jf4bU1X8
https://youtu.be/dy-Jf4bU1X8
https://youtu.be/dy-Jf4bU1X8
https://youtu.be/dy-Jf4bU1X8
https://youtu.be/dy-Jf4bU1X8
https://youtu.be/dy-Jf4bU1X8
https://youtu.be/MqN-9P1_veg
https://youtu.be/MqN-9P1_veg
https://youtu.be/MqN-9P1_veg
https://youtu.be/MqN-9P1_veg
https://youtu.be/MqN-9P1_veg
https://youtu.be/MqN-9P1_veg
https://youtu.be/MqN-9P1_veg
https://youtu.be/oXbScKFumj4
https://youtu.be/oXbScKFumj4
https://youtu.be/oXbScKFumj4
https://youtu.be/oXbScKFumj4
https://youtu.be/oXbScKFumj4
https://youtu.be/oXbScKFumj4
https://youtu.be/Y4vuBXCn_-Q
https://youtu.be/Y4vuBXCn_-Q
https://youtu.be/Y4vuBXCn_-Q
https://youtu.be/Y4vuBXCn_-Q
https://youtu.be/1sR-2u2HEfY
https://youtu.be/1sR-2u2HEfY
https://youtu.be/1sR-2u2HEfY
https://youtu.be/1sR-2u2HEfY
https://youtu.be/1sR-2u2HEfY
https://youtu.be/1sR-2u2HEfY
https://youtu.be/mrRK9zPobpc
https://youtu.be/mrRK9zPobpc
https://youtu.be/mrRK9zPobpc
https://youtu.be/mrRK9zPobpc
https://youtu.be/mrRK9zPobpc
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MESA-REDONDA: 

Mineração e 

Segurança de 

Barragens 

18/12/2020 III SBHSF - MESA-

REDONDA: 

Mineração e 

Segurança de 

Barragens 

 

 

 

288 

PALESTRA: Gestão de 

águas urbanas, 

Considerações Finais 

e Encerramento do 

Simpósio 

18/12/2020 III SBHSF - 

PALESTRA: Gestão 

de águas 

urbanas, 

Considerações 

Finais e 

Encerramento do 

Simpósio 
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3. Regimento Interno 

Acesso ao Regimento Interno e alterações: Regimento - CBHSF 

4. Relação dos membros e segmentos com nome, telefone e endereço 

eletrônico 

Acesso à composição do plenário: Plenário - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco 

5. Deliberações aprovadas em 2020 

Acesso às Deliberações Normativas CBHSF aprovadas no exercício: 

Deliberações - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

6. Demais documentações 

Moções: Moções - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

Termos de parceria: Termos de Parceria - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco  

Plano de Recursos Hídricos da BHSF 2016-2025: Plano de Recursos Hídricos 

2016/2025 - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco  

https://youtu.be/UWjnXjpxbro
https://youtu.be/UWjnXjpxbro
https://youtu.be/UWjnXjpxbro
https://youtu.be/UWjnXjpxbro
https://youtu.be/UWjnXjpxbro
https://youtu.be/5JJmC7LfR_k
https://youtu.be/5JJmC7LfR_k
https://youtu.be/5JJmC7LfR_k
https://youtu.be/5JJmC7LfR_k
https://youtu.be/5JJmC7LfR_k
https://youtu.be/5JJmC7LfR_k
https://youtu.be/5JJmC7LfR_k
https://youtu.be/5JJmC7LfR_k
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/regimento/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/plenario/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/plenario/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/deliberacoes/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/deliberacoes/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/mocoes/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/mocoes/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/termos-de-parceria/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/termos-de-parceria/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/plano-de-recursos-hidricos-2016-2025/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/plano-de-recursos-hidricos-2016-2025/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/plano-de-recursos-hidricos-2016-2025/
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Instruções, Pareceres e Atos: Instruções, Pareceres e Atos - CBHSF 

Portarias DIREX: Portaria DIREX - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/instrucoes-e-pareceres/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/portaria-direx/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/portaria-direx/

