
  

 

DELIBERAÇÃO CBHSF Nº 130, de 10 de dezembro 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 Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco aprovado pela 
Deliberação CBHSF nº 91/2016 e as prioridades de investimentos nele estabelecidas; 
 
Considerando a Deliberação CBHSF n° 120/2020 que aprovou o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) dos 
recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, referente 
aos exercícios 2021 a 2025;  
 
Considerando as metas definidas no Indicador 3 do Contrato de Gestão nº 028/ANA/2020 firmado entre a 
Entidade Delegatária à Agência de Água e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); 
 
Considerando que o Comitê de Bacia se comprometeu a apoiar a Entidade Delegatária a alcançar as 
metas estipuladas no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão 028/ANA/2020. 
 
DELIBERA: 
 
Art. 1º Fica aprovada a matriz de avaliação de eficiência da gestão a ser observada pela Entidade 
Delegatária para o cumprimento da meta de percentual físico de execução de ações selecionadas pelo 
CBHSF em articulação com a Entidade Delegatária. 
 
Parágrafo único As ações selecionadas fazem parte de um conjunto de ações prioritárias devidamente 
contempladas no PAP 2021-2025 aprovado por meio de Deliberação pelo CBHSF.  
 
Art. 2º A matriz a ser empregada para a avaliação da eficiência da gestão, contendo as entregas que a 
Entidade Delegatária deverá atender, para o atingimento da meta constante no Indicador 3 do Contrato 
de Gestão 028/ANA/2020 no período de 2022 a 2025 será a seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprova a matriz a ser utilizada para a avaliação da eficiência 
de gestão da Entidade Delegatária para o período de 2022 a 
2025. 



  

 

DELIBERAÇÃO CBHSF Nº 130, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 

PERÍODO: 2022-2025 

AÇÃO 01: Elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco  

Descrição da meta: definir um programa com diretrizes claras para a realização de ações de 
educação ambiental de forma continuada na bacia 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DO PAP 2021-2025: 

1.11.3 - Educação 
ambiental para ações 

vinculadas aos Planos de 
Recursos Hídricos 

ORDEM ENTREGAS/ETAPAS 
ITENS 

COMPROBATÓRIOS 
EM CADA ENTREGA 

Metas (% de avanço físico 
acumulado) 

2022 2023 2024 2025 

40% 100% - - 

1 
Publicação de ato convocatório 
para contratação de consultoria 

Ato Convocatório X -  -  -  

2 
Contratação de consultoria para 
elaboração do Programa 

Contrato e Ordem 
de Serviço assinada 

X -  -  -  

3 

Indicação de membros que irão 
compor o Grupo de Trabalho (GT) 
para acompanhamento do 
desenvolvimento do Programa 

Resolução da 
Diretoria Colegiada 

X  - -  -  

4 
Reunião de integração inicial entre 
a Contratada e o GT para coleta de 
subsídios técnicos preliminares 

Ata ou memória de 
reunião 

X  -  - -  

5 

Apresentação da minuta do 
Programa (com detalhamento de 
ações e metas) para o GT e 
Agência Peixe Vivo 

Documento técnico 
preliminar 

 - X - - 

6 
Versão final do Programa de 
Educação Ambiental da Bacia  

Documento técnico 
(Programa 

propriamente dito) 
 - X - - 

 

AÇÃO 02: Cursos de capacitação de irrigantes para manejo da irrigação na bacia hidrográfica 
do rio São Francisco  

Descrição da meta: capacitar irrigantes no território da bacia para adoção de práticas de 
controle no consumo de água por meio de cursos de capacitação, sendo 01 curso por região 

por ano (totalizando 04 cursos por ano e 16 cursos no período 2022-2025) 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DO PAP 2021-2025: 

1.11.4 - Capacitação 
técnica relacionada ao 

planejamento e gestão de 
recursos hídricos 

ORDEM ENTREGAS/ETAPAS 
ITENS 

COMPROBATÓRIOS 
EM CADA ENTREGA 

Metas (% de avanço físico 
acumulado) 

2022 2023 2024 2025 



  

 

25% 50% 75% 100% 

1.1 

Visita anual de reconhecimento 
para averiguação das áreas 
irrigadas que receberão os 
treinamentos práticos e teóricos 
(Alto São Francisco) 

Relatório descritivo 
e fotográfico (com 
lista de presença) 

X X X X 

1.2 

Visita anual de reconhecimento 
para averiguação das áreas 
irrigadas que receberão os 
treinamentos práticos e teóricos 
(Médio São Francisco) 

Relatório descritivo 
e fotográfico (com 
lista de presença) 

X X X X 

1.3 

Visita anual de reconhecimento 
para averiguação das áreas 
irrigadas que receberão os 
treinamentos práticos e teóricos 
(Submédio São Francisco) 

Relatório descritivo 
e fotográfico (com 
lista de presença) 

X X X X 

1.4 

Visita anual de reconhecimento 
para averiguação das áreas 
irrigadas que receberão os 
treinamentos práticos e teóricos 
(Baixo São Francisco) 

Relatório descritivo 
e fotográfico (com 
lista de presença) 

X X X X 

2 

Publicação de 01 (um) ato 
convocatório anual para 
contratação de entidade que 
realizará o curso (Alto, Médio 
Submédio e Baixo São Francisco) 

Ato Convocatório X X X X 

3 

Contratação anual de 01 (uma) 
entidade que realizará o curso 
(Alto, Médio Submédio e Baixo São 
Francisco) 

Contrato e Ordem 
de Serviço assinada 

X X X X 

4.1 

Mobilização e divulgação junto à 
CCR e público alvo para a 
realização do curso de capacitação 
(Alto São Francisco) 

Relatório descritivo 
e fotográfico, 

folhetos e posts em 
redes sociais 

X X X X 

4.2 

Mobilização e divulgação junto à 
CCR e público alvo para a 
realização do curso de capacitação 
(Médio São Francisco) 

Relatório descritivo 
e fotográfico, 

folhetos e posts em 
redes sociais 

X X X X 

4.3 

Mobilização e divulgação junto à 
CCR e público alvo para a 
realização do curso de capacitação 
(Submédio São Francisco) 

Relatório descritivo 
e fotográfico, 

folhetos e posts em 
redes sociais 

X X X X 

4.4 

Mobilização e divulgação junto à 
CCR e público alvo para a 
realização do curso de capacitação 
(Baixo São Francisco) 

Relatório descritivo 
e fotográfico, 

folhetos e posts em 
redes sociais 

X X X X 



  

 

5.1 
Realização da capacitação teórica 
e prática para irrigantes (Alto São 
Francisco) 

Listas de presença / 
Relatórios 

descritivos e 
fotográficos 

X X X X 

5.2 
Realização da capacitação teórica 
e prática para irrigantes (Médio 
São Francisco) 

Listas de presença / 
Relatórios 

descritivos e 
fotográficos 

X X X X 

5.3 
Realização da capacitação teórica 
e prática para irrigantes (Submédio 
São Francisco) 

Listas de presença / 
Relatórios 

descritivos e 
fotográficos 

X X X X 

5.4 
Realização da capacitação teórica 
e prática para irrigantes (Baixo São 
Francisco) 

Listas de presença / 
Relatórios 

descritivos e 
fotográficos 

X X X X 

 

AÇÃO 03: Implementação de Programa de Saneamento Rural  

Descrição da meta: instalar unidades de tratamento de efluentes domiciliares na zona rural da 
bacia do rio São Francisco em pelo menos 10 (dez) comunidades ou localidades 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DO PAP 2021-2025: 

2.1.2 - Estudos, planos, 
projetos ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas de 

efluentes domésticos 

ORDEM ENTREGAS/ETAPAS 
ITENS 

COMPROBATÓRIOS 
EM CADA ENTREGA 

Metas (% de avanço físico 
acumulado) 

2022 2023 2024 2025 

10% 40% 70% 100% 

1 
Desenvolvimento do Manual 
Operativo do Programa de 
Saneamento Rural 

Manual Operativo 
publicado 

X  - -   - 

2 

Publicação de procedimento de 
manifestação de interesse para 
seleção das comunidades rurais a 
serem beneficiadas, contendo os 
critérios de seleção 

Procedimento de 
manifestação de 

interesse publicado 
X  -  -  - 

3 
Seleção de comunidades rurais 
para a implantação das unidades 
de tratamento domiciliar 

Resolução da DIREC  X  - -   - 

4 
Publicação de ato convocatório 
para elaboração dos projetos 
básicos e executivos 

Ato Convocatório -  X  - -  

5 

Contratação de empresa 
desenvolvedora de projetos de 
individuais de tratamento de 
efluentes 

Contrato e Ordem 
de Serviço assinada 

-  X  -  - 



  

 

6 
Elaboração de projetos individuais 
de soluções para tratamento de 
efluentes  

Projetos individuais 
elaborados / Fichas 

cadastrais 
familiares 

 - X  -  - 

7 

Publicação de ato convocatório 
para execução das soluções 
individuais de tratamento de 
efluentes  

Ato Convocatório  - X  -  - 

8 

Contratação de empresa para 
execução dos serviços e obras de 
sistemas individuais de tratamento 
de efluentes 

Contrato e Ordem 
de Serviço assinada 

 - X  -  - 

9 

Avanço de execução do contrato 
para implantação das soluções 
individuais de tratamento de 
acordo com o planejado 

Relatório técnico de 
acompanhamento e 
relatório fotográfico 

 - X X X 

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

Salvador, 10 de dezembro de 2021. 
 

 


