
 

 
DELIBERAÇÃO CBHSF Nº 136, de 08 de dezembro de 2022 

 

 

 

 
 
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 ad referendum CBHSF nº 134 de 28 de setembro de 2022, 
referendada pelo Plenário em assembleia ordinária realizada em 08 de dezembro de 2022, 
que aprova o Primeiro Aditivo ao Contrato de Gestão nº 28/ANA/2020 celebrado entre a 
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e a Agência de Bacia Hidrográfica 
Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo; 
 
Considerando a Deliberação CBHSF nº 91, de 15 de setembro de 2016, que aprovou o Plano 
de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco para o período 2016-2025; 
 
Considerando a Cláusula Terceira do Contrato de Gestão nº 28/ANA/2020;  
 
Considerando a Deliberação CBHSF nº 94, de 25 de agosto de 2017, que atualizou, 
estabeleceu e propôs valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco; 
 
Considerando que o POA deverá ser submetido à Plenária do COMITÊ para aprovação, cuja 
deliberação resultante deve conter o detalhamento das ações do Plano de Aplicação 
Plurianual - PAP 2021-2025, relativo ao exercício 2023, a serem executadas com os recursos 
da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  
 
DELIBERA: 
 
Art. 1º Fica aprovado o Plano de Execução Orçamentária Anual – POA, para o exercício de 
2023, apresentado na forma do Anexo único.   
 
Art. 2º O POA 2023 foi elaborado a partir dos Grupos de Finalidade, Programas e Ações 
presentes no Plano de Aplicação Plurianual - PAP 2021-2025 e será constituído de subações, 
que representam o detalhamento de cada ação disposta no Plano. 
  
 

Aprova o Plano de Execução Orçamentária Anual de 
2023 – POA 2023 a ser executado com recursos 
financeiros oriundos da cobrança pelo uso de recursos 
hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 



 

Art. 3º No POA 2023 constam duas categorias de aplicação de recursos, a saber: 
 
I) Plano Anual de Investimentos: representam as despesas com as subações destinadas ao 
financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos no Plano de Recursos 
Hídricos vigente e passíveis de pagamento com a parcela de 92,5% da arrecadação com a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos, conforme o disposto no art. 22 da Lei Federal nº 
9.433/1997. 
 
II) Custeio Administrativo: representam as despesas com as subações destinadas à 
implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conforme o disposto no inciso II do art. 22 
da Lei Federal nº 9.433/1997. 
 
Art. 4º A Entidade Delegatária, durante a execução do POA 2023, poderá propor a revisão ou 
alteração na execução deste instrumento, desde que devidamente justificada, levando ao 
conhecimento do CBHSF na Reunião Plenária subsequente. 
 
Parágrafo único – Para fins de controle social e transparência, a entidade delegatária deverá 
manter o POA publicado e atualizado nas páginas eletrônicas do CBHSF e da entidade 
delegatária.    
 
Art. 5º A entidade delegatária deverá prestar contas da execução do POA na primeira 
reunião plenária do CBHSF do exercício subsequente.  
 
Art. 6º Esta Deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação em Plenária. 

 
 

Recife/PE, 8 de dezembro de 2022. 
 
 

 
 

 
 



 

ANEXO ÚNICO - Plano de Execução Orçamentária Anual de 2023. 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE 

NO PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.1 - Planos de 
Recursos 

Hídricos (PRH) 

1.1.3 - 
Acompanhamento 
e monitoramento 

da implementação 
do Plano de 

Recursos Hídricos 
(PRH) 

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

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

Acompanhamento e 
monitoramento da 

implementação do Plano 
de Recursos Hídricos 

(PRH) 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.a - Gestão do 
plano e 

articulação das 
ações dos órgãos 
atuantes na bacia 

Pessoal 

01 (um) Relatório de 
acompanhamento 

do grau de 
implementação: 

período 2016-2020 

Desenvolver 05 
relatórios anuais 

de 
acompanhament

o da 
implementação 

do PRH-SF  

Relatório 100.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.11 - 
Comunicação, 

mobilização 
social, 

educação e 
capacitação 

técnica  

1.11.1 - 
Comunicação 

social voltada ao 
fortalecimento do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

Realização de serviços 
especializados de 
assessoria de 
comunicação do CBHSF 

1.11.1.1 - Realização de serviços 
especializados de assessoria de 
comunicação do CBHSF 

Comunicação social 
voltada ao fortalecimento 

do comitê de bacia 
hidrográfica 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.5.a - Programa 
de comunicação 

da BHSF 
Consultoria 

Realizar a 
comunicação 
institucional 

contínua no ano 

Realizar a 
comunicação 
institucional 

contínua por 5 
anos 

Relatório 2.324.530,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.11 - 
Comunicação, 

mobilização 
social, 

educação e 
capacitação 

técnica  

1.11.1 - 
Comunicação 

social voltada ao 
fortalecimento do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

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

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

Comunicação social 
voltada ao fortalecimento 

do comitê de bacia 
hidrográfica 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.5.a - Programa 
de comunicação 

da BHSF 

Outras (serviços 
gráficos/editoriai

s) 

Materiais e produtos 
do Comitê 

Materiais e 
produtos do 

Comitê 

Materiais 
gráficos 

207.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.11 - 
Comunicação, 

mobilização 
social, 

educação e 
capacitação 

técnica  

1.11.1 - 
Comunicação 

social voltada ao 
fortalecimento do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

Pessoal da área 
finalística - Comunicação 
(Eixo I) 

1.11.1.4 - Pessoal da área 
finalística - Comunicação (Eixo I) 

Comunicação social 
voltada ao fortalecimento 

do comitê de bacia 
hidrográfica 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.5.a - Programa 
de comunicação 

da BHSF 
Pessoal 

01 (um) Relatório 
anual de atividades 

Remunerar 01 
colaborador para 

desenvolver 
ações de 

Comunicação 
durante 04 anos 

Relatório 100.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.11 - 
Comunicação, 

mobilização 
social, 

educação e 
capacitação 

técnica  

1.11.1 - 
Comunicação 

social voltada ao 
fortalecimento do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

Campanha em defesa do 
rio São Francisco 

1.11.1.5 - Campanha em defesa 
do rio São Francisco 

Comunicação social 
voltada ao fortalecimento 

do comitê de bacia 
hidrográfica 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.5.a - Programa 
de comunicação 

da BHSF 
Eventos 

Realizar 01 anual 
campanha em 
defesa do rio  

Realizar 05 
campanhas 
anuais em 

defesa do rio 

Relatório 316.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.11 - 
Comunicação, 

mobilização 
social, 

educação e 
capacitação 

técnica  

1.11.3 - Educação 
ambiental para 

ações vinculadas 
aos Planos de 

Recursos Hídricos 

Elaboração do Programa 
de Educação Ambiental 
da Bacia 

1.11.3.1 - Elaboração do 
Programa de Educação 
Ambiental da Bacia 

Educação ambiental para 
ações vinculadas aos 
Planos de Recursos 

Hídricos 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.3.a - Programa 
de Educação 
Ambiental na 

BHSF 

Consultoria 
01 Programa 

elaborado 
01 Programa 

elaborado 
Relatório  650.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.11 - 
Comunicação, 

mobilização 
social, 

educação e 
capacitação 

técnica  

1.11.3 - Educação 
ambiental para 

ações vinculadas 
aos Planos de 

Recursos Hídricos 

Contratação de empresa 
para elaboração de 
projeto arquitetônico do 
Museu do Rio São 
Francisco 

1.11.3.3 - Contratação de 
empresa para elaboração de 
projeto arquitetônico do Museu 
do Rio São Francisco 

Educação ambiental para 
ações vinculadas aos 
Planos de Recursos 

Hídricos 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.3.a - Programa 
de Educação 
Ambiental na 

BHSF 

Consultoria 
01 projeto 

arquitetônico 
01 projeto 

arquitetônico 
Projeto  96.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE 

NO PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.11 - 
Comunicação, 

mobilização 
social, 

educação e 
capacitação 

técnica  

1.11.4 - 
Capacitação 

técnica 
relacionada ao 
planejamento e 

gestão de recursos 
hídricos 

Capacitação técnica para 
manejo da irrigação na 
bacia hidrográfica do rio 
São Francisco (2023 / 
2024 / 2025) 

1.11.4.2 - Capacitação técnica 
para manejo da irrigação na 
bacia hidrográfica do rio São 
Francisco (2023 / 2024 / 2025) 

Capacitação técnica 
relacionada ao 

planejamento e gestão 
de recursos hídricos 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.4.a - Programa 
de formação e 

capacitação dos 
usuários 

Consultoria 

Capacitação de 160 
irrigantes para 
realização de 

manejo da irrigação 

Capacitar 550 
usuários do 

segmento da 
irrigação 

Certificados 420.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.2 - 
Enquadrament
o dos corpos 
d'água em 

classes 
segundo usos 

preponderantes 

1.2.1 - Elaboração 
de estudos de 

fundamentação 
para proposta de 
enquadramento, 

reenquadramento 
ou atualização de 
enquadramento 

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

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

Acompanhamento e 
monitoramento das 

metas do Programa de 
Efetivação do 

Enquadramento 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Pessoal 
01 (um) Relatório 

anual de atividades 

Remunerar 01 
colaborador para 

desenvolver 
ações de 

Enquadramento 
durante 05 anos 

Relatório 200.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.2 - 
Enquadrament
o dos corpos 
d'água em 

classes 
segundo usos 

preponderantes 

1.2.1 - Elaboração 
de estudos de 

fundamentação 
para proposta de 
enquadramento, 

reenquadramento 
ou atualização de 
enquadramento 

Contratação de empresa 
para elaboração da 
proposta de 
enquadramento dos 
corpos hídricos do Alto 
São Francisco (UHE Três 
Marias até a foz do rio 
Pacuí) 

1.2.1.6 - Contratação de 
empresa para elaboração da 
proposta de enquadramento dos 
corpos hídricos do Alto São 
Francisco (UHE Três Marias até 
a foz do rio Pacuí) 

Elaboração de estudos 
de fundamentação para 

proposta de 
enquadramento, 

reenquadramento ou 
atualização de 

enquadramento 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Consultoria 
40% do contrato 

executado 

Elaborar 01 
proposta de 

Enquadramento 
da UHE Três 

Marias até a foz 
do rio Pacuí 

Estudo 
técnico 

1.200.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.2 - 
Enquadrament
o dos corpos 
d'água em 

classes 
segundo usos 

preponderantes 

1.2.1 - Elaboração 
de estudos de 

fundamentação 
para proposta de 
enquadramento, 

reenquadramento 
ou atualização de 
enquadramento 

Contratação de fiscal PF 
para acompanhamento 
da elaboração de 
proposta de 
enquadramento entre a 
UHE Três Marias e a foz 
do rio Pacuí 

1.2.1.7 - Contratação de fiscal 
PF para acompanhamento da 
elaboração de proposta de 
enquadramento entre a UHE 
Três Marias e a foz do rio Pacuí 

Acompanhamento e 
monitoramento das 

metas do Programa de 
Efetivação do 

Enquadramento 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Consultoria 
40% do contrato 

executado 

Elaborar 01 
relatório de 

acompanhament
o 

Relatório 60.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.3 - Outorgas 
dos direitos de 

uso de 
recursos 
hídricos 

1.3.1 - 
Participação na 

regularização dos 
usos de águas 

superficiais 

Levantamento aéreo 
para cadastro de 
usuários no rio São 
Francisco, do entorno da 
UHE Três Marias até 
trecho à montante da 
UHE Sobradinho 

1.3.1.3 - Levantamento aéreo 
para cadastro de usuários no rio 
São Francisco, do entorno da 
UHE Três Marias até trecho à foz 
do rio São Francisco 

Participação no 
cadastramento de usos 

de recursos hídricos 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Consultoria 

trecho levantado 
com alvos 

identificados e 
quantificados 

Realizar 
levantamento 

aéreo para 
coletar alvos de 
uso de recursos 
hídricos desde o 
entorno da UHE 

Três Marias até a 
foz do rio São 

Francisco 

Estudo 
técnico 

300.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.3 - Outorgas 
dos direitos de 

uso de 
recursos 
hídricos 

1.3.1 - 
Participação na 

regularização dos 
usos de águas 

superficiais 

Levantamento aéreo 
para cadastro de 
usuários na bacia do rio 
de Ondas, afluente do rio 
Grande (Bahia) 

1.3.1.4 - Levantamento aéreo 
para cadastro de usuários na 
bacia do rio de Ondas, afluente 
do rio Grande (Bahia) 

Participação no 
cadastramento de usos 

de recursos hídricos 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Consultoria 

trecho levantado 
com alvos 

identificados e 
quantificados 

Realizar 
levantamento 

aéreo para 
coletar alvos de 
uso de recursos 
hídricos no rio de 

Ondas, estado 
da Bahia 

Estudo 
técnico 

2.500.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE 

NO PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.3 - Outorgas 
dos direitos de 

uso de 
recursos 
hídricos 

1.3.1 - 
Participação na 

regularização dos 
usos de águas 

superficiais 

Levantamento aéreo 
para cadastro de 
usuários no rio São 
Francisco, da jusante da 
UHE Sobradinho até a 
montante de Paulo 
Afonso 

1.3.1.5 - Levantamento aéreo 
para cadastro de usuários no rio 
São Francisco, da jusante da 
UHE Sobradinho até a montante 
de Paulo Afonso 

Participação no 
cadastramento de usos 

de recursos hídricos 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Consultoria 

trecho levantado 
com alvos 

identificados e 
quantificados 

Realizar 
levantamento 

aéreo para 
coletar alvos de 
uso de recursos 
hídricos desde a 
jusante da UHE 

Sobradinho até à 
montante de 
Paulo Afonso 

Estudo 
técnico 

4.000.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.4 - Sistema 
de informações 
sobre recursos 

hídricos 

1.4.3 - Operação e 
manutenção de 
serviços básicos 
de Tecnologia da 

Informação e 
Comunicação 

(TIC) 

Contratação de serviços 
de servidor para 
hospedagem do SIGA 

1.4.3.1 - Contratação de serviços 
de servidor para hospedagem do 
SIGA 

Operação e manutenção 
de serviços básicos de 

Tecnologia da 
Informação e 

Comunicação (TIC) 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.1.a - 
Implementação 

dos instrumentos 
de gestão de 

recursos hídricos 
da bacia 

Despesas 
operacionais 

Garantir a 
hospedagem do 

SIGA São Francisco 
por 1 ano 

Garantir a 
hospedagem do 

SIGA São 
Francisco por 5 

anos 

Relatório 243.960,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.6 - 
Fiscalização 
dos usos de 

recursos 
hídricos  

1.6.1 - 
Participação nas 
campanhas de 
fiscalização dos 
usos de recursos 

hídricos 

Realização de 
campanhas de 
Fiscalização Preventiva 
Integrada 

1.6.1.1 - Realização de 
campanhas de Fiscalização 
Preventiva Integrada 

Participação nas 
campanhas de 

fiscalização dos usos de 
recursos hídricos 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.6.a - 
Fiscalização de 

recursos hídricos 

Outras 
(ressarcimento 
de custos de 
fiscalização) 

Prover recursos 
necessários para a 

realização de 6 
campanhas/operaçõ

es de FPI por ano 

Prover recursos 
necessários para 
a realização de 
30 campanhas 

de FPI 

Relatório 2.630.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.6 - 
Fiscalização 
dos usos de 

recursos 
hídricos  

1.6.1 - 
Participação nas 
campanhas de 
fiscalização dos 
usos de recursos 

hídricos 

Realização da Oficina da 
FPI 

1.6.1.6 - Realização da Oficina 
da FPI 

Participação nas 
campanhas de 

fiscalização dos usos de 
recursos hídricos 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.6.a - 
Fiscalização de 

recursos hídricos 
Eventos 

Realizar 01 (uma) 
oficina da FPI 

Realizar oficinas 
anuais durante 5 

anos 
Relatório 120.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.6 - 
Fiscalização 
dos usos de 

recursos 
hídricos  

1.6.1 - 
Participação nas 
campanhas de 
fiscalização dos 
usos de recursos 

hídricos 

Impressão de livros da 
FPI (2023) 

1.6.1.8 - Impressão de livros da 
FPI (2023) 

Participação nas 
campanhas de 

fiscalização dos usos de 
recursos hídricos 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.6.a - 
Fiscalização de 

recursos hídricos 
Serviços 

Imprimir 01 lote de 
livros da FPI 

Imprimir 01 lote 
de livros da FPI 

Livros 280.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.7 - 
Monitoramento 
Hidrometeoroló

gico 

1.7.2 - 
Monitoramento 
qualitativo dos 

recursos hídricos 
superficiais 

Realização de 
monitoramento da 
qualidade da água e 
biomonitoramento de 
peixes no Baixo São 
Francisco 

1.7.2.1 - Realização de 
monitoramento da qualidade da 
água e biomonitoramento de 
peixes no Baixo São Francisco 

Monitoramento 
qualitativo dos recursos 

hídricos superficiais 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.1.a - 
Aprimoramento da 

rede de 
monitoramento de 

qualidade das 
águas superficiais 

Consultoria 
Contratação de 01 
(uma) consultoria 

Realizar 
campanhas de 
monitoramento 
de qualidade da 

água por 04 
(quatro) anos 

Relatório  620.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.7 - 
Monitoramento 
Hidrometeoroló

gico 

1.7.2 - 
Monitoramento 
qualitativo dos 

recursos hídricos 
superficiais 

Apoio à aquisição de 
equipamentos para 
produção de pesquisa 
científica no Baixo São 
Francisco (Sergipe) 

1.7.2.5 - Apoio à aquisição de 
equipamentos para produção de 
pesquisa científica no Baixo São 
Francisco (Sergipe) 

Monitoramento 
qualitativo dos recursos 

hídricos superficiais 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.1.a - 
Aprimoramento da 

rede de 
monitoramento de 

qualidade das 
águas superficiais 

Aquisição 
Aquisição de 

equipamentos de 
pesquisa 

Realizar 
campanhas de 
monitoramento 
de qualidade da 

água por 04 
(quatro) anos 

Relatório de 
compras 

250.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE 

NO PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.8 - 
Segurança 
hídrica e 

eventos críticos 

1.8.3 - Estudos, 
planos, projetos e 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas 

hidráulicas para 
contenção de 
inundações ou 

alagamentos ou 
regularização de 

descargas 

Desenvolvimento de 
modelagem hidrológica 
de lagoas marginais  

1.8.3.1 - Desenvolvimento de 
modelagem hidrológica de 
lagoas marginais  

Estudos, planos, projetos 
e obras para 

implantação, expansão 
ou adequação de 

estruturas hidráulicas 
para contenção de 

inundações ou 
alagamentos ou 
regularização de 

descargas 

III - Quantidade de 
Água e Usos 

Múltiplos 

III.1.d - Estudo 
para definição de 

vazões ambientais 
consentâneas 

com a 
preservação do 
meio ambiente 

Consultoria 
Modelagem 
calibrada e 
finalizada 

Desenvolver 01 
modelagem 

hidrológica do 
enchimento de 

lagoas marginais 

Estudo 
técnico 

756.630,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.8 - 
Segurança 
hídrica e 

eventos críticos 

1.8.4 - Estudos, 
planos, projetos e 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas 

hidráulicas para 
aumento da 

segurança hídrica 

Implantação de Cisternas 
em Comunidades Rurais 

de Francisco Sá  

1.8.4.3 - Implantação de 
Cisternas em Comunidades 

Rurais de Francisco Sá  

Estudos, planos, projetos 
e obras para 

implantação, expansão 
ou adequação de 

estruturas hidráulicas 
para aumento da 
segurança hídrica 

IV - 
Sustentabilidade 

Hídrica no 
Semiárido 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

Obras 
Implantação de 90 

cisternas 
Implantar 90 

cisternas 
Como 

construído 
88.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.8 - 
Segurança 
hídrica e 

eventos críticos 

1.8.4 - Estudos, 
planos, projetos e 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas 

hidráulicas para 
aumento da 

segurança hídrica 

Construção de barragens 
subterrâneas no 

Semiárido Alagoano 

1.8.4.10 - Construção de 
barragens subterrâneas no 

Semiárido Alagoano 

Estudos, planos, projetos 
e obras para 

implantação, expansão 
ou adequação de 

estruturas hidráulicas 
para aumento da 
segurança hídrica 

IV - 
Sustentabilidade 

Hídrica no 
Semiárido 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

Obras 
Implantação de 28 

barragens 
subterrâneas 

Implantar 28 
barragens 

subterrâneas 

Como 
construído 

246.910,74 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.8 - 
Segurança 
hídrica e 

eventos críticos 

1.8.4 - Estudos, 
planos, projetos e 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
estruturas 

hidráulicas para 
aumento da 

segurança hídrica 

Fiscalização - PF - da 
execução dos projetos de 
sustentabilidade hídrica 

no semiárido (Alto e 
Médio) 

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

Estudos, planos, projetos 
e obras para 

implantação, expansão 
ou adequação de 

estruturas hidráulicas 
para aumento da 
segurança hídrica 

IV - 
Sustentabilidade 

Hídrica no 
Semiárido 

IV.1.a - Coleta e 
manejo de água 

Consultoria 

Fiscalização de 04 
projetos de 

sustentabilidade 
hídrica no semiárido 

fiscalizados 

04 projetos de 
sustentabilidade 

hídrica no 
semiárido 

fiscalizados 

Relatório 10.000,00 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.9 - Normas e 
ações 

relacionados 
aos sistemas e 

políticas de 
gestão de 
recursos 
hídricos 

1.9.1 - Estudos ou 
ações voltadas à 

proposição de 
atualizações e 

aprimoramento da 
legislação em 

temas 
relacionados à 

gestão de recursos 
hídricos 

Serviços de banco de 
horas profissionais 
(2021-2025) para 
elaboração de pareceres, 
assessoramento 
presencial e 
treinamentos 

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

Estudos ou ações 
voltadas à proposição de 

atualizações e 
aprimoramento da 

legislação em temas 
relacionados à gestão de 

recursos hídricos 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Consultoria 

Fornecer banco de 
horas profissionais 
para fornecimento 
de 540 horas de 
serviços técnicos 
especializados  

Fornecer banco 
de horas 

profissionais para 
fornecimento de 

540 horas de 
serviços técnicos 
especializados  

Relatório 1.300.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE 

NO PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

1 - Gestão de 
recursos 
hídricos 

1.9 - Normas e 
ações 

relacionados 
aos sistemas e 

políticas de 
gestão de 
recursos 
hídricos 

1.9.2 - Normas e 
ações 

relacionados aos 
sistemas e 

políticas de gestão 
de recursos 

hídricos 

Contratação de 
consultoria para cadastro 
de barragens e 
empreendimentos nas 
bacias do rio Moxotó, 
Pajeú e Terra Nova - 
Pernambuco 

1.9.2.2 - Contratação de 
consultoria para cadastro de 
barragens e empreendimentos 
nas bacias do rio Moxotó, Pajeú 
e Terra Nova – Pernambuco 

Estudos ou ações 
voltadas à proposição de 

atualizações e 
aprimoramento da 

legislação em temas 
relacionados à gestão de 

recursos hídricos 

VI - Segurança de 
Barragens e Usos 

Múltiplos 

VI.2.a - Apoio à 
implementação da 

política de 
segurança de 
barragens na 

bacia 

Consultoria 

Elaborar 01 (um) 
banco de dados 

cadastral de 
barragens de bacias 
afluentes no sertão 

de Pernambuco 

Elaborar 01 (um) 
banco de dados 

cadastral de 
barragens de 

bacias afluentes 
no sertão de 
Pernambuco 

Estudo 
técnico 

300.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.1 - Elaboração, 
revisão ou 

atualização dos 
Planos Municipais 
de Saneamento 

Básico 

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

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

Elaboração, revisão ou 
atualização dos Planos 

Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria Elaborar 06 PMSBs 
Elaborar 06 

PMSBs 
Plano 188.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.1 - Elaboração, 
revisão ou 

atualização dos 
Planos Municipais 
de Saneamento 

Básico 

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

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

Elaboração, revisão ou 
atualização dos Planos 

Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria Elaborar 06 PMSBs 
Elaborar 06 

PMSBs 
Plano 104.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.1 - Elaboração, 
revisão ou 

atualização dos 
Planos Municipais 
de Saneamento 

Básico 

Contratação de empresa 
especializada para 
acompanhamento da 
elaboração de 48 PMSB 

2.1.1.9 - Contratação de 
empresa especializada para 
acompanhamento da elaboração 
de 48 PMSB 

Elaboração, revisão ou 
atualização dos Planos 

Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria 
Fiscalizar a 

elaboração de 48 
PMSBs 

Fiscalizar a 
elaboração de 48 

PMSBs 
Relatório 70.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.1 - Elaboração, 
revisão ou 

atualização dos 
Planos Municipais 
de Saneamento 

Básico 

Serviços de 
levantamento do grau de 
implementação de PMSB 
na bacia hidrográfica do 
rio São Francisco 

2.1.1.12 - Serviços de 
levantamento do grau de 
implementação de PMSB na 
bacia hidrográfica do rio São 
Francisco 

Elaboração, revisão ou 
atualização dos Planos 

Municipais de 
Saneamento Básico 

(PMSB) 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.4.a - 
Desenvolvimento 

de planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Consultoria 
48 municípios 

analisados 
116 municípios 

analisados 
Relatório 
técnico 

300.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.2 - Estudos, 
planos, projetos ou 

obras para 
implantação, 
expansão e 

adequação de 
sistemas de 

efluentes 
domésticos 

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

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

Estudos, planos, projetos 
ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 
de efluentes domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem urbana 

Pessoal 
01 (um) Relatório 

anual de atividades 

Remunerar 
colaborador para 

atuar no 
desenvolvimento 

de projetos de 
esgotamento 

sanitário por 4,5 
anos 

Relatório 190.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.2 - Estudos, 
planos, projetos ou 

obras para 
implantação, 
expansão e 

adequação de 
sistemas de 

efluentes 
domésticos 

Elaboração de projeto 
executivo de 
esgotamento sanitário no 
Alto SF 

2.1.2.2 - Elaboração de projeto 
executivo de esgotamento 
sanitário no Alto SF 

Estudos, planos, projetos 
ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 
de efluentes domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem urbana 

Consultoria 
01 (um) projeto 

elaborado 

Elaborar 01 
projeto executivo 
de esgotamento 

sanitário 

Estudo 
técnico 

259.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 
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POA EM 
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2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.2 - Estudos, 
planos, projetos ou 

obras para 
implantação, 
expansão e 

adequação de 
sistemas de 

efluentes 
domésticos 

Elaboração de projeto 
executivo de 
esgotamento sanitário no 
Médio SF 

2.1.2.3 - Elaboração de projeto 
executivo de esgotamento 
sanitário no Médio SF 

Estudos, planos, projetos 
ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 
de efluentes domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem urbana 

Consultoria 
01 (um) projeto 

elaborado 

Elaborar 01 
projeto executivo 
de esgotamento 

sanitário 

Estudo 
técnico 

355.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.2 - Estudos, 
planos, projetos ou 

obras para 
implantação, 
expansão e 

adequação de 
sistemas de 

efluentes 
domésticos 

Elaboração de projeto 
executivo de 
esgotamento sanitário no 
Submédio SF 

2.1.2.4 - Elaboração de projeto 
executivo de esgotamento 
sanitário no Submédio SF 

Estudos, planos, projetos 
ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 
de efluentes domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem urbana 

Consultoria 
01 (um) projeto 

elaborado 

Elaborar 01 
projeto executivo 
de esgotamento 

sanitário 

Estudo 
técnico 

257.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.2 - Estudos, 
planos, projetos ou 

obras para 
implantação, 
expansão e 

adequação de 
sistemas de 

efluentes 
domésticos 

Elaboração de projeto 
executivo de 
esgotamento sanitário no 
Baixo SF 

2.1.2.5 - Elaboração de projeto 
executivo de esgotamento 
sanitário no Baixo SF 

Estudos, planos, projetos 
ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 
de efluentes domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem urbana 

Consultoria 
01 (um) projeto 

elaborado 

Elaborar 01 
projeto executivo 
de esgotamento 

sanitário 

Estudo 
técnico 

268.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.2 - Estudos, 
planos, projetos ou 

obras para 
implantação, 
expansão e 

adequação de 
sistemas de 

efluentes 
domésticos 

Execução da interligação 
da rede de esgoto 
sanitário do Centro 
Histórico de Penedo com 
a ETE 

2.1.2.7 - Execução da 
interligação da rede de esgoto 
sanitário do Centro Histórico de 
Penedo com a ETE 

Estudos, planos, projetos 
ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 
de efluentes domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem urbana 

Obras 
Conclusão das 

obras 

Executar 100% 
da interligação 

de esgoto 
doméstico do 

Centro Histórico 
de Penedo 

Como 
construído 

3.076.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.2 - Estudos, 
planos, projetos ou 

obras para 
implantação, 
expansão e 

adequação de 
sistemas de 

efluentes 
domésticos 

Contratação de 
fiscalização PF para 
acompanhamento da 
execução da interligação 
do esgotamento sanitário 
do Centro Histórico de 
Penedo - AL 

2.1.2.8 - Contratação de 
fiscalização PF para 
acompanhamento da execução 
da interligação do esgotamento 
sanitário do Centro Histórico de 
Penedo - AL 

Estudos, planos, projetos 
ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 
de efluentes domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem urbana 

Consultoria 
06 meses de 

acompanhamento 

06 meses de 
acompanhament

o 
Relatório 64.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.2 - Estudos, 
planos, projetos ou 

obras para 
implantação, 
expansão e 

adequação de 
sistemas de 

efluentes 
domésticos 

Contratação de 
consultoria para 
levantamento e cadastro 
de imóveis rurais para 
instalação de soluções 
individuais de tratamento 
de efluentes domésticos 

2.1.2.9 - Contratação de 
consultoria para levantamento e 
cadastro de imóveis rurais para 
instalação de soluções 
individuais de tratamento de 
efluentes domésticos - Alto e 
Médio 

Estudos, planos, projetos 
ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 
de efluentes domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem urbana 

Consultoria 
Levantamento e 
projetos de 300 

residências 

Levantamento e 
projeto individual 
de 600 unidades 

domiciliares 

Estudo 
técnico 

800.000,00 
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2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.2 - Estudos, 
planos, projetos ou 

obras para 
implantação, 
expansão e 

adequação de 
sistemas de 

efluentes 
domésticos 

Contratação de 
consultoria para 
desenvolvimento de 
projetos individuais de 
tratamento de efluentes 
domésticos - Alto e 
Médio 

2.1.2.10 - Contratação de 
consultoria para levantamento e 
cadastro de imóveis rurais para 
instalação de soluções 
individuais de tratamento de 
efluentes domésticos - Submédio 
e Baixo 

Estudos, planos, projetos 
ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 
de efluentes domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem urbana 

Consultoria 
Levantamento e 
projetos de 300 

residências 

Levantamento e 
projeto individual 
de 600 unidades 

domiciliares 

Estudo 
técnico 

800.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.2 - Estudos, 
planos, projetos ou 

obras para 
implantação, 
expansão e 

adequação de 
sistemas de 

efluentes 
domésticos 

Contratação de empresa 
especializada para 
execução de projetos 
individuais de tratamento 
de efluentes domésticos - 
localidade 01 

2.1.2.11 - Contratação de 
empresa especializada para 
execução de projetos individuais 
de tratamento de efluentes 
domésticos - localidade 01 

Estudos, planos, projetos 
ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 
de efluentes domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem urbana 

Obras  
60 unidades de 

tratamento 
executadas  

 1200 unidades 
de tratamento 
executadas  

Como 
construído  

480.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.1 - 
Recuperação 
da qualidade 

da água 

2.1.2 - Estudos, 
planos, projetos ou 

obras para 
implantação, 
expansão e 

adequação de 
sistemas de 

efluentes 
domésticos 

Financiamento da 
execução projeto de 
esgotamento sanitário 
em área urbana - 
município 01 

2.1.2.12 - Financiamento da 
execução projeto de 
esgotamento sanitário em área 
urbana - município 01 

Estudos, planos, projetos 
ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 
de efluentes domésticos 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.6.a - 
Implantação de 

sistemas de 
esgoto, resíduos 

sólidos e 
drenagem urbana 

Financiamento 
01 contrato de 
transferência 

assinado 

04 contratos de 
transferência 

assinados 

Contrato de 
financiament

o 

12.000.000,0
0 

2 - Agenda 
setorial 

2.2 - Gestão da 
demanda  

2.2.2 – Estudos, 
projetos ou obras 
para promoção do 

uso racional da 
água nos diversos 
setores usuários 

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

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

Estudos, projetos ou 
obras para promoção do 
uso racional da água nos 
diversos setores usuários 

III – Quantidade 
de Água e Usos 

Múltiplos 

III.1.c – Estudo de 
alternativas para o 

incremento da 
disponibilidade 

hídrica 

Consultoria 
Cadastro de 

usuários em 120 km 
concluído 

Levantar 120 km 
de usuários de 
água no Canal 

do Sertão 
Alagoano  

Relatório 122.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.2 - Gestão da 
demanda  

2.2.2 - Estudos, 
projetos ou obras 
para promoção do 

uso racional da 
água nos diversos 
setores usuários 

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

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

Estudos, projetos ou 
obras para promoção do 
uso racional da água nos 
diversos setores usuários 

III - Quantidade de 
Água e Usos 

Múltiplos 

III.1.c - Estudo de 
alternativas para o 

incremento da 
disponibilidade 

hídrica 

Consultoria 

Contratar a 
gerenciadora e 

elaborar plano de 
trabalho 

Fiscalizar, 
acompanhar e 
desenvolver 

conteúdo 
científico para 04 

projetos 
demonstrativos 
de uso racional 

da água no 
semiárido 

Relatório 250.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.2 - Gestão da 
demanda  

2.2.2 - Estudos, 
projetos ou obras 
para promoção do 

uso racional da 
água nos diversos 
setores usuários 

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

2.2.2.4 - Pessoal da área 
finalística - gestão da demanda 
(melhoria da oferta hídrica - 
Eixos III e IV) 

Estudos, projetos ou 
obras para promoção do 
uso racional da água nos 
diversos setores usuários 

III - Quantidade de 
Água e Usos 

Múltiplos 

III.1.c - Estudo de 
alternativas para o 

incremento da 
disponibilidade 

hídrica 

Pessoal 
01 (um) Relatório 

anual de atividades 

Remunerar 
colaborador para 

atuar no 
desenvolvimento 

de projetos de 
melhoria da 

oferta hídrica por 
5 anos 

Relatório 200.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE 

NO PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

2 - Agenda 
setorial 

2.2 - Gestão da 
demanda  

2.2.3 - Estudos, 
projetos ou obras 

para reuso da 
água 

Desenvolvimento de 
projeto piloto de 
tratamento e reuso de 
água no semiárido 
baiano com emprego de 
SbN 

2.2.3.1 - Desenvolvimento de 
projeto piloto de tratamento e 
reuso de água no semiárido 
baiano com emprego de SbN 

Estudos, projetos ou 
obras para reuso da 

água 

III - Quantidade de 
Água e Usos 

Múltiplos 

III.1.c - Estudo de 
alternativas para o 

incremento da 
disponibilidade 

hídrica 

Consultoria 
Elaborar 01 projeto 
piloto de reuso de 
água no semiárido 

01 projeto piloto 
de reuso da água 

implantado 

Projeto 
executivo 

200.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.2 - Gestão da 
demanda  

2.2.4 - Estudos, 
planos, projetos e 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
plantas de 

abastecimento de 
água 

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

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

Estudos, projetos ou 
obras para sistemas de 
abastecimento de água 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.5.a - 
Implantação de 

sistemas de 
abastecimento de 

água 

Pessoal 
01 (um) Relatório 

anual de atividades 

Remunerar 
colaborador para 

atuar no 
desenvolvimento 

de projetos de 
abastecimento 
de água por 5 

anos 

Relatório 190.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.2 - Gestão da 
demanda  

2.2.4 - Estudos, 
planos, projetos e 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
plantas de 

abastecimento de 
água 

Execução do SAA Kariri 
Xocó  

2.2.4.2 - Execução do SAA Kariri 
Xocó  

Estudos, projetos ou 
obras para sistemas de 
abastecimento de água 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.5.a - 
Implantação de 

sistemas de 
abastecimento de 

água 

Obras 
Implantar o SAA 

Kariri Xocó 

Executar 01 
contrato de obras 
e serviços para 
abastecimento 

de água 

Como 
construído 

650.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.2 - Gestão da 
demanda  

2.2.4 - Estudos, 
planos, projetos e 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
plantas de 

abastecimento de 
água 

Execução do novo 
sistema de reservatórios 
de Piaçabuçu 

2.2.4.3 - Execução do novo 
sistema de reservatórios de 
Piaçabuçu 

Estudos, projetos ou 
obras para sistemas de 
abastecimento de água 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.5.a - 
Implantação de 

sistemas de 
abastecimento de 

água 

Obras 
Execução parcial - 

10% do global 

Executar 01 
contrato de obras 
e serviços para 
abastecimento 

de água 

Como 
construído 

570.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.2 - Gestão da 
demanda  

2.2.4 - Estudos, 
planos, projetos e 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
plantas de 

abastecimento de 
água 

Contratação de 
fiscalização PF para 
acompanhamento da 
execução dos SAA Kariri 
Xocó e Piaçabuçu 

2.2.4.6 - Contratação de 
fiscalização PF para 
acompanhamento da execução 
dos SAA Kariri Xocó e Piaçabuçu 

Estudos, projetos ou 
obras para sistemas de 
abastecimento de água 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.5.a - 
Implantação de 

sistemas de 
abastecimento de 

água 

Consultoria 
Execução parcial - 

50% do global 

Elaboração de 06 
relatórios 
mensais 

Relatório 40.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.2 - Gestão da 
demanda  

2.2.4 - Estudos, 
planos, projetos e 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
plantas de 

abastecimento de 
água 

Elaboração de projeto 
para reforma do sistema 
de reservação de Feliz 
Deserto - AL 

2.2.4.7 - Elaboração de projeto 
para reforma do sistema de 
reservação de Feliz Deserto - AL 

Estudos, projetos ou 
obras para sistemas de 
abastecimento de água 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.5.a - 
Implantação de 

sistemas de 
abastecimento de 

água 

Consultoria 
Elaborar projeto 

básico e executivo 

Elaborar projeto 
básico e 
executivo 

Estudo 
técnico 

108.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE 

NO PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

2 - Agenda 
setorial 

2.2 - Gestão da 
demanda  

2.2.4 – Estudos, 
planos, projetos e 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
plantas de 

abastecimento de 
água 

Elaboração de projeto 
básico e executivo para 
captação e solução de 
tratamento de água em 
São Gabriel - BA 

2.2.4.9 - Elaboração de projeto 
básico e executivo para captação 
e solução de tratamento de água 
em São Gabriel - BA 

Estudos, projetos ou 
obras para sistemas de 
abastecimento de água 

II – Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.5.a – 
Implantação de 

sistemas de 
abastecimento de 

água 

Consultoria 
Elaborar projeto 

básico e executivo 

Elaborar projeto 
básico e 
executivo 

Estudo 
técnico 

170.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.2 - Gestão da 
demanda  

2.2.4 - Estudos, 
planos, projetos e 

obras para 
implantação, 
expansão ou 

adequação de 
plantas de 

abastecimento de 
água 

Desenvolvimento de 
plano de segurança 
hídrica da bacia do 
ribeirão Santa Isabel 

2.2.4.10 - Desenvolvimento de 
plano de segurança hídrica da 
bacia do ribeirão Santa Isabel 

Estudos, projetos ou 
obras para sistemas de 
abastecimento de água 

II - Qualidade da 
Água e 

Saneamento 

II.5.a - 
Implantação de 

sistemas de 
abastecimento de 

água 

Consultoria 

Realizar o estudo de 
viabilidade técnica, 

financeira, 
operacional e 

ambiental 

Elaborar projeto 
básico e 
executivo 

Estudo 
técnico 

950.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

Recuperação de 
Nascentes - Itaguaçu da 
Bahia - Médio SF 

2.3.1.1 - Recuperação de 
Nascentes - Itaguaçu da Bahia - 
Médio SF 

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução do projeto 

- 100% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

Como 
construído 

475.658,83 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

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

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

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução do projeto 

- 100% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

Como 
construído 

443.540,75 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE 

NO PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

Recomposição ambiental 
das margens do Rio 
Paramirim - Médio SF 

2.3.1.3 - Recomposição 
ambiental das margens do Rio 
Paramirim - Médio SF 

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução do projeto 

- 100% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

Como 
construído 

1.199.085,72 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

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

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

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução do projeto 

- 100% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

Como 
construído 

190.762,70 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

Produzindo mudas para 
a recomposição da 
caatinga - Médio SF 

2.3.1.5 - Produzindo mudas para 
a recomposição da caatinga - 
Médio SF 

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução parcial - 

50% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

Como 
construído 

500.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

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

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

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução parcial - 

50% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

Como 
construído 

802.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
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META 2023 
META GLOBAL 
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VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

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

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

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Obras 
Execução do projeto 

- 100% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

Como 
construído 

400.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

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

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

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Consultoria 

09 (nove) meses de 
fiscalização 

realizados com 
relatório de 
atividades 

Fiscalizar a 
execução de 05 

projetos de 
requalificação 

ambiental 

Relatório 123.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

Contratação de nova 
consultoria para 
fiscalização de projetos 
de requalificação 
ambiental (Res. DIREC 
66/2018) - Alto São 
Francisco 

2.3.1.17 - Contratação de nova 
consultoria para fiscalização de 
projetos de requalificação 
ambiental (Res. DIREC 66/2018) 
- Alto São Francisco 

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

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

para a bacia 
hidrográfica 

Consultoria 

06 (seis) meses de 
fiscalização 

realizados com 
relatório de 
atividades 

Fiscalizar a 
execução de 06 

projetos de 
requalificação 

ambiental 

Relatório 84.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

Contratação de nova 
consultoria para 
fiscalização de projetos 
de requalificação 
ambiental (Res. DIREC 
66/2018) - Baixo São 
Francisco 

2.3.1.18 - Contratação de 
consultoria para elaboração de 
projetos de requalificação 
ambiental no Médio e Submédio 
São Francisco 

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

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

para a bacia 
hidrográfica 

Consultoria 
04 (quatro) termos 

de referência 
elaborados 

Fiscalizar a 
execução de 06 

projetos de 
requalificação 

ambiental 

Relatório 260.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE 

NO PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

Realização de estudos 
de viabilidade prévia para 
implantação de trilha 
ecológica na Ilha do 
Ferro - Pão de Açúcar - 
AL 

2.3.1.20 - Realização de estudos 
de viabilidade prévia para 
implantação de trilha ecológica 
na Ilha do Ferro - Pão de Açúcar 
- AL 

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

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

para a bacia 
hidrográfica 

Consultoria 
Elaboração de 01 

estudo de 
viabilidade técnica 

Elaboração de 01 
estudo de 
viabilidade 

técnica 

Estudo 
técnico 

160.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

Execução dos serviços 
de retirada, transporte e 
destinação de macrófitas 
invasoras na Lagoa de 
Itaparica, Xique-Xique - 
BA 

2.3.1.21 - Execução dos serviços 
de retirada, transporte e 
destinação de macrófitas 
invasoras na Lagoa de Itaparica, 
Xique-Xique - BA 

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

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

para a bacia 
hidrográfica 

Obras 
Retirar todo o 

material estimado 
em projeto executivo 

Retirar todo o 
material 

estimado em 
projeto executivo 

Como 
construído 

4.500.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

Contratação de 
gerenciadora para 
acompanhamento dos 
serviços de limpeza da 
Lagoa de Itaparica 

2.3.1.22 - Contratação de 
gerenciadora para 
acompanhamento dos serviços 
de limpeza da Lagoa de Itaparica 

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

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

para a bacia 
hidrográfica 

Consultoria 

Elaborar 12 
relatórios mensais 

de 
acompanhamento 

Elaborar 12 
relatórios 

mensais de 
acompanhament

o 

Relatório 750.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

Contratação de 
consultoria para 
elaboração de projeto 
executivo de viveiro de 
mudas em Lapão - Bahia 

2.3.1.23 - Contratação de 
consultoria para elaboração de 
projeto executivo de viveiro de 
mudas em Lapão - Bahia 

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

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

para a bacia 
hidrográfica 

Consultoria 
Elaborar 01 projeto 

executivo 
Elaborar 01 

projeto executivo 
Projeto 180.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE 

NO PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.1 - Estudos, 
planos, projetos e 

intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal 
em áreas de 
preservação 

permanente ou 
outras áreas 
voltadas à 

proteção dos 
recursos hídricos 

Aquisição de ferramentas 
e utensílios para 
produção de mudas 
nativas em Piaçabuçu - 
AL 

2.3.1.24 - Aquisição de 
ferramentas e utensílios para 
produção de mudas em 
Piaçabuçu - AL 

Estudos, planos, projetos 
e intervenções 
destinadas à 

recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Apoio 
Compra de 01 lote 
de ferramentas e 

utensílios 

Compra de 01 
lote de 

ferramentas e 
utensílios 

Ferramentas 80.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, 
planos, projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de 
solo para controle 

da erosão e 
proteção dos 

recursos hídricos 

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

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

Estudos, planos, projetos 
ou intervenções 

destinadas à 
conservação de solo 

para controle da erosão e 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

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

para a bacia 
hidrográfica 

Pessoal 
01 (um) Relatório 

anual de atividades 

Remunerar 
colaborador para 

desenvolver 
projetos para 
requalificação 

ambiental por 4,5 
anos 

Relatório 200.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, 
planos, projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de 
solo para controle 

da erosão e 
proteção dos 

recursos hídricos 

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

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

Estudos, planos, projetos 
ou intervenções 

destinadas à 
conservação de solo 

para controle da erosão e 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

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

para a bacia 
hidrográfica 

Obras 
01 projeto 
executado 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

Como 
construído 

102.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, 
planos, projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de 
solo para controle 

da erosão e 
proteção dos 

recursos hídricos 

Construindo bacias de 
captação e terraços em 
Correntina - Bahia 

2.3.3.7 - Construindo bacias de 
captação e terraços em 
Correntina - Bahia 

Estudos, planos, projetos 
ou intervenções 

destinadas à 
conservação de solo 

para controle da erosão e 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

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

para a bacia 
hidrográfica 

Obras 
Execução parcial - 

10% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

Como 
construído 

100.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, 
planos, projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de 
solo para controle 

da erosão e 
proteção dos 

recursos hídricos 

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

2.3.3.9 - Elaboração de projeto 
básico e executivo na bacia do 
Alto Rio Ipanema, Pesqueira - 
Pernambuco 

Estudos, planos, projetos 
ou intervenções 

destinadas à 
conservação de solo 

para controle da erosão e 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

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

para a bacia 
hidrográfica 

Obras 
Execução parcial - 

10% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

Como 
construído 

100.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 
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AÇÃO 
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CÓDIGO DA 
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META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, 
planos, projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de 
solo para controle 

da erosão e 
proteção dos 

recursos hídricos 

Projeto Zelando e 
Cuidando da Mãe Terra: 
O retorno que a terra 
pode nos dar 

2.3.3.10 - Projeto Zelando e 
Cuidando da Mãe Terra: O 
retorno que a terra pode nos dar 

Estudos, planos, projetos 
ou intervenções 

destinadas à 
conservação de solo 

para controle da erosão e 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

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

para a bacia 
hidrográfica 

Obras 
Execução parcial - 

10% do global 

Executar 01 
contrato de obras 

e serviços de 
requalificação 

ambiental 

Como 
construído 

100.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, 
planos, projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de 
solo para controle 

da erosão e 
proteção dos 

recursos hídricos 

Elaboração de projeto 
básico e executivo para 
implantação de 
passagens molhadas na 
Ilha de São Pedro - povo 
Xocó - Porto da Folha - 
SE 

2.3.3.16 - Elaboração de projeto 
básico e executivo para 
implantação de passagens 
molhadas na Ilha de São Pedro - 
povo Xocó - Porto da Folha - SE 

Estudos, planos, projetos 
ou intervenções 

destinadas à 
conservação de solo 

para controle da erosão e 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

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

para a bacia 
hidrográfica 

Consultoria 
Elaborar projeto 

básico e executivo 

Elaborar projeto 
básico e 
executivo 

Estudo 
técnico 

192.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, 
planos, projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de 
solo para controle 

da erosão e 
proteção dos 

recursos hídricos 

Desenvolvimento de 
projetos individuais por 
propriedade para 
implementação de 
programa de 
conservação em 
microbacia - Alto SF 

2.3.3.18 - Desenvolvimento de 
projetos individuais por 
propriedade para implementação 
de programa de conservação em 
microbacia - Alto SF 

Estudos, planos, projetos 
ou intervenções 

destinadas à 
conservação de solo 

para controle da erosão e 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Consultoria 

Elaborar 50% 
projetos individuais 
de 01 Programa de 

microbacia 

Elaborar e 
executar projetos 
individuais de 01 

Programa de 
microbacia 

Projetos 400.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, 
planos, projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de 
solo para controle 

da erosão e 
proteção dos 

recursos hídricos 

Desenvolvimento de 
projetos individuais por 
propriedade para 
implementação de 
programa de 
conservação em 
microbacia - Médio SF 

2.3.3.19 - Desenvolvimento de 
projetos individuais por 
propriedade para implementação 
de programa de conservação em 
microbacia - Médio SF 

Estudos, planos, projetos 
ou intervenções 

destinadas à 
conservação de solo 

para controle da erosão e 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Consultoria 

Elaborar 50% 
projetos individuais 
de 01 Programa de 

microbacia 

Elaborar e 
executar projetos 
individuais de 01 

Programa de 
microbacia 

Projetos 400.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, 
planos, projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de 
solo para controle 

da erosão e 
proteção dos 

recursos hídricos 

Desenvolvimento de 
projetos individuais por 
propriedade para 
implementação de 
programa de 
conservação em 
microbacia - Submédio 
SF 

2.3.3.20 - Desenvolvimento de 
projetos individuais por 
propriedade para implementação 
de programa de conservação em 
microbacia - Submédio SF 

Estudos, planos, projetos 
ou intervenções 

destinadas à 
conservação de solo 

para controle da erosão e 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Consultoria 

Elaborar 50% 
projetos individuais 
de 01 Programa de 

microbacia 

Elaborar e 
executar projetos 
individuais de 01 

Programa de 
microbacia 

Projetos 400.000,00 

2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.3 - Estudos, 
planos, projetos ou 

intervenções 
destinadas à 

conservação de 
solo para controle 

da erosão e 
proteção dos 

recursos hídricos 

Desenvolvimento de 
projetos individuais por 
propriedade para 
implementação de 
programa de 
conservação em 
microbacia - Baixo SF 

2.3.3.21 - Desenvolvimento de 
projetos individuais por 
propriedade para implementação 
de programa de conservação em 
microbacia - Baixo SF 

Estudos, planos, projetos 
ou intervenções 

destinadas à 
conservação de solo 

para controle da erosão e 
proteção dos recursos 

hídricos 

V - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

V.3.a - 
Recuperação de 

áreas 
degradadas, 

matas ciliares e 
nascentes 

Consultoria 

Elaborar 50% 
projetos individuais 
de 01 Programa de 

microbacia 

Elaborar e 
executar projetos 
individuais de 01 

Programa de 
microbacia 

Projetos 400.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
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DE MEDIDA 
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2 - Agenda 
setorial 

2.3 - Proteção 
e conservação 
dos recursos 

hídricos 

2.3.4 - 
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 

Desenvolvimento de 
estudos técnicos para 
proposição de áreas de 
restrição de uso de 
recursos hídricos na 
bacia hidrográfica do rio 
São Francisco 

2.3.4.1 - Desenvolvimento de 
estudos técnicos para 
proposição de áreas de restrição 
de uso de recursos hídricos na 
bacia hidrográfica do rio São 
Francisco 

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 - Biodiversidade 
e Requalificação 

Ambiental 

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

para a bacia 
hidrográfica 

Consultoria 
Realizar 50% dos 
serviços previstos 
em cronograma 

Desenvolver uma 
proposta com 

áreas para 
restrição de uso 

de recursos 
hídricos na bacia 
hidrográfica do 

rio São Francisco 

Estudo 
técnico 

400.000,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.1 - 
Organização e 
realização de 

reuniões, eventos 
internos e externos 
do comitê de bacia 

hidrográfica 

Realização de reuniões 
de instâncias do CBHSF, 
Grupos de Trabalho e 
similares 

3.1.1.6 - Realização de reuniões 
de instâncias do CBHSF, Grupos 
de Trabalho e similares 

Organização e realização 
de reuniões, eventos 

internos e externos do 
comitê de bacia 

hidrográfica 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Eventos 

Garantir a 
realização de todas 

as reuniões 
previstas no PAA 

2023 aprovado pelo 
plenário 

Garantir a 
realização de 

todas as 
reuniões 

previstas nos 
PAA aprovados 
pelo plenário até 

2025 

Relatórios 600.000,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Implantação da ED 
Digital e Programa Papel 
Zero 

3.1.2.1 - Implantação da ED 
Digital e Programa Papel Zero 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Consultoria 
Execução parcial - 

45% do global 

Implementar a 
evolução digital 
da ED por meio 

de 02 
plataformas 

Investimento
s 

190.000,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Implantação do sistema 
de ponto eletrônico para 
trabalho remoto 

3.1.2.2 - Implantação do sistema 
de ponto eletrônico para trabalho 
remoto 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
Manter o ponto 

eletrônico por 01 
(um) ano 

Implantar 01 
ponto eletrônico 

na ED 

Investimento
s 

2.360,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

 Implantação do sistema 
de informações 
integralizado da ED  

3.1.2.3 - Implantação do sistema 
de informações integralizado da 
ED  

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Consultoria 
01 (um) termo de 

referência elaborado 
Implantação 

Sistema 
Termo de 
referência 

72.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE 

NO PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Aquisições de serviços e 
produtos para 
manutenção da inovação 
tecnológica 

3.1.2.4 - Aquisições de serviços 
e produtos para manutenção da 
inovação tecnológica 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Consultoria 
Aquisições diversas 

de TI 
Aquisições 

diversas de TI 
Relatório 309.514,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Aquisição de hardwares 
e softwares para o 
funcionamento da ED 

3.1.2.7 - Aquisição de hardwares 
e softwares para o 
funcionamento da ED e CBHSF 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
Aquisição de 
Hardwares 

Aquisição de 
Hardwares 

Investimento
s 

100.000,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Aquisição e manutenção 
de licenças de aplicativo 
de Business Intelligence 
(BI) 

3.1.2.11 - Aquisição e 
manutenção de licenças de 
aplicativo de Business 
Intelligence (BI) 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
Manter 7 licenças 

BI/ano 
Manter 7 licenças 

BI/ano 
Investimento

s 
10.000,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Investimentos em 
segurança digital da ED 

3.1.2.15 - Investimentos em 
segurança digital da ED 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
Garantir a 

segurança de digital 
por 01 (um) ano 

Investir em 
recursos de 

segurança digital 
por meio de 01 

solução 
tecnológica 

Investimento
s 

80.000,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Empresa de suporte e 
manutenção de rede de 
computadores 

3.1.2.17 - Empresa de suporte e 
manutenção de rede de 
computadores 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 200.000,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE 

NO PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Hospedagem do site da 
APV 

3.1.2.18 - Hospedagem do site 
da APV 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 5.000,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Plataforma de realização 
de videoconferências 

3.1.2.19 - Plataforma de 
realização de videoconferências 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 10.000,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Hospedagem do site do 
CBHSF 

3.1.2.21 - Hospedagem do site 
do CBHSF 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 5.000,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Utilização Programa SAP 
para Gestão 
Administrativa e 
Financeira da ED. 

3.1.2.22 - Utilização Programa 
SAP para Gestão Administrativa 
e Financeira da ED 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 222.737,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Serviços de 
assessoramento técnico 
para operação e 
gerenciamento de 
sistemas de informática 
para suporte ao CBHSF 
de forma presencial e 
remota 

3.1.2.23 - Serviços de 
assessoramento técnico para 
operação e gerenciamento de 
sistemas de informática para 
suporte ao CBHSF de forma 
presencial e remota 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 619.920,00 



 

INVESTIMENTOS  

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE 

NO PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.2 - Serviços de 
tecnologia da 
informação 

necessários ao 
funcionamento dos 

sistemas 
corporativos do 
comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade 
delegatária 

Contratação Sistema de 
Monitoramento 
Compliance 

3.1.2.24 - Contratação Sistema 
de Monitoramento Compliance 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Investimentos 
01 (um) ano de 
prestação de 

serviços 

05 anos de 
prestação de 

serviços 
Relatório 30.000,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.3 - 
Participação dos 

membros do 
comitê de bacia 
hidrográfica em 

reuniões e eventos 
internos e externos 

Apoio para participação 
de membros e 
convidados em eventos 
externos 

3.1.3.1 - Apoio para participação 
de membros e convidados em 
eventos internos e externos  

Participação dos 
membros e convidados 

do comitê de bacia 
hidrográfica em reuniões 

e eventos internos e 
externos e apoio em 
ações externas de 
interesse do comitê 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Eventos 

Garantir a 
participação de 

membros ou 
convidados do 

CBHSF em eventos 
de interesse do 

comitê  

Garantir a 
participação de 

membros ou 
convidados do 

CBHSF em 
eventos de 
interesse do 

comitê  

Relatório 2.400.000,00 

3 - Ações 
finalísticas do 

comitê de 
bacia 

hidrográfica 

3.1 - Ações 
finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

3.1.3 - 
Participação dos 

membros do 
comitê de bacia 
hidrográfica em 

reuniões e eventos 
internos e externos 

Apoio do CBHSF para 
eventos e ações externas 

de interesse 

3.1.3.2 - Apoio do CBHSF para 
eventos e ações externas de 

interesse 

Participação dos 
membros e convidados 

do comitê de bacia 
hidrográfica em reuniões 

e eventos internos e 
externos e apoio em 
ações externas de 
interesse do comitê 

(festivais, expedições, 
publicações etc.) 

I - Governança e 
Mobilização Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Eventos 

6 ações e/ou 
eventos 

patrocinados por 
ano 

30 ações e/ou 
eventos 

patrocinados  
Relatório 750.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUSTEIO ADMNISTRATIVO 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE NO 

PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META 

GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

4 - 
Manutenção 
do Comitê de 

Bacia 
Hidrográfica 

e da 
Entidade 

Delegatária 

4.1 - 
Manutenção 
do comitê de 

bacia 
hidrográfica 

4.1.1 - 
Infraestrutura e 
manutenção da 

sede ou 
subsede do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

Pagamento do aluguel da 
sede do CBHSF (Maceió) 

4.1.1.1 - Pagamento do aluguel 
da sede do CBHSF (Maceió) 

Funcionamento do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF) 
e da Agência de Águas: 
realização de Reuniões 
Plenárias Ordinárias / 

Extraordinárias; atividades 
da Diretoria Colegiada 

(DIREC) do CBHSF etc. 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Aluguel (não há 
compartilhamento 

com outro 
contrato de 

gestão) 

01 (um) ano com o 
imóvel alugado  

Garantir o 
contrato de 
locação de 

imóvel por 05 
anos 

Relatório 154.171,98 

4.1 - 
Manutenção 
do comitê de 

bacia 
hidrográfica 

4.1.1 - 
Infraestrutura e 
manutenção da 

sede ou 
subsede do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

Pagamento das despesas da 
sede do CBHSF (Maceió) 

4.1.1.2 - Pagamento das 
despesas da sede do CBHSF 

(Maceió) 

Funcionamento do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF) 
e da Agência de Águas: 
realização de Reuniões 
Plenárias Ordinárias / 

Extraordinárias; atividades 
da Diretoria Colegiada 

(DIREC) do CBHSF etc. 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Despesas 
Administrativas 

(não há 
compartilhamento 

com outro 
contrato de 

gestão) 

01 (um) ano com 
as despesas 

administrativas 
pagas 

Pagamento 
das despesas 
administrativas 

do escritório 
durante 12 

meses por 05 
anos  

Relatório 17.130,22 

4.2 - 
Manutenção e 

custeio 
administrativo 
da entidade 
delegatária 

4.2.1 - 
Infraestrutura e 
manutenção da 

entidade 
delegatária 

Pagamento do aluguel da 
sede da Agência Peixe Vivo 

(Belo Horizonte) 

4.2.1.1 - Pagamento do aluguel 
da sede da Agência Peixe Vivo 

(Belo Horizonte) 

Funcionamento do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF) 
e da Agência de Águas: 
realização de Reuniões 
Plenárias Ordinárias / 

Extraordinárias; atividades 
da Diretoria Colegiada 

(DIREC) do CBHSF etc. 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Aluguel (não há 
compartilhamento 

com outro 
contrato de 

gestão) 

01 (um) ano com o 
imóvel alugado  

Garantir o 
contrato de 
locação de 

imóvel por 05 
anos 

Relatório 249.015,75 

4.2 - 
Manutenção e 

custeio 
administrativo 
da entidade 
delegatária 

4.2.1 - 
Infraestrutura e 
manutenção da 

entidade 
delegatária 

Pagamento das despesas da 
sede da Agência Peixe Vivo 

(Belo Horizonte) 

4.2.1.2 - Pagamento das 
despesas do escritório da 
Agência Peixe Vivo (Belo 

Horizonte) 

Funcionamento do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF) 
e da Agência de Águas: 
realização de Reuniões 
Plenárias Ordinárias / 

Extraordinárias; atividades 
da Diretoria Colegiada 

(DIREC) do CBHSF etc. 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Despesas 
Administrativas 

(não há 
compartilhamento 

com outro 
contrato de 

gestão) 

01 (um) ano com 
as despesas 

administrativas 
pagas 

Pagamento 
das despesas 
administrativas 

do escritório 
durante 12 

meses por 05 
anos  

Relatório 83.005,25 



 

CUSTEIO ADMNISTRATIVO 

FINALIDADE PROGRAMA  AÇÃO 
NOME DA SUBAÇÃO 
(EMPREENDIMENTO) 

CÓDIGO & NOME DA 
SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO) 

AÇÃO 
CORRESPONDENTE NO 

PAP 
EIXO PRH-SF 

CÓDIGO DA 
AÇÃO NO PRH-

SF 

TIPO DA 
SUBAÇÃO / 
DESPESA 

META 2023 
META 

GLOBAL 
(2021 A 2025) 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

VALOR DO 
POA EM 
2023 (R$) 

4.2 - 
Manutenção e 

custeio 
administrativo 
da entidade 
delegatária 

4.2.2 - Serviços 
administrativos 

para o 
funcionamento 

da entidade 
delegatária 

Pagamento de serviços 
administrativos para o 

funcionamento da Agência 
Peixe Vivo 

4.2.2.1 - Pagamento de serviços 
administrativos para o 

funcionamento da Agência Peixe 
Vivo 

Funcionamento do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF) 
e da Agência de Águas: 
realização de Reuniões 
Plenárias Ordinárias / 

Extraordinárias; atividades 
da Diretoria Colegiada 

(DIREC) do CBHSF etc. 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Despesas 
Administrativas 

(não há 
compartilhamento 

com outro 
contrato de 

gestão) 

01 (um) ano com 
as despesas 

administrativas 
pagas 

Pagamento 
das despesas 
administrativas 

(correios, 
gráfica, 
jornais, 

contabilidade, 
auditoria 

independente 
e medicina do 
trabalho) da 

Agência Peixe 
Vivo durante 

05 anos 

Relatório 272.944,16 

4.2 - 
Manutenção e 

custeio 
administrativo 
da entidade 
delegatária 

4.2.3 - 
Remuneração 

do pessoal 
administrativo e 
de dirigentes da 

entidade 
delegatária 

Remuneração do pessoal 
administrativo e dirigentes 

da Agência Peixe Vivo 

4.2.3.1 - Remuneração do 
pessoal administrativo e 

dirigentes da Agência Peixe Vivo 

Funcionamento do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF) 
e da Agência de Águas: 
realização de Reuniões 
Plenárias Ordinárias / 

Extraordinárias; atividades 
da Diretoria Colegiada 

(DIREC) do CBHSF etc. 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Pessoal (não há 
compartilhamento 

com outro 
contrato de 

gestão) 

Remuneração do 
pessoal 

administrativo e 
dirigentes durante 

01 (um) ano 

Pagamento 
das 

remunerações 
do pessoal 

administrativo 
e dirigentes da 
Agência Peixe 
Vivo durante 

05 anos 

Relatório 2.175.401,59 

4.2 - 
Manutenção e 

custeio 
administrativo 
da entidade 
delegatária 

4.2.4 - 
Capacitação de 

pessoal 
administrativo e 
de dirigentes da 

entidade 
delegatária 

Treinamento e capacitação 
do pessoal administrativo da 

Agência Peixe Vivo 

4.2.4.1 - Treinamento e 
capacitação do pessoal 

administrativo da Agência Peixe 
Vivo 

Funcionamento do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF) 
e da Agência de Águas: 
realização de Reuniões 
Plenárias Ordinárias / 

Extraordinárias; atividades 
da Diretoria Colegiada 

(DIREC) do CBHSF etc. 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Pessoal (não há 
compartilhamento 

com outro 
contrato de 

gestão) 

06 (seis) 
funcionários 

treinados 

Treinamento 
de 06 

funcionários 
por ano 

Relatório 18.000,00 

4.2 - 
Manutenção e 

custeio 
administrativo 
da entidade 
delegatária 

4.2.5 - 
Deslocamento 

de pessoal 
administrativo e 
de dirigentes da 

entidade 
delegatária 

Pagamento do 
deslocamento do pessoal da 

Agência Peixe Vivo 

4.2.5.1 - Pagamento do 
deslocamento do pessoal da 

Agência Peixe Vivo 

Funcionamento do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF) 
e da Agência de Águas: 
realização de Reuniões 
Plenárias Ordinárias / 

Extraordinárias; atividades 
da Diretoria Colegiada 

(DIREC) do CBHSF, etc 

I - Governança 
e Mobilização 

Social 

I.2.b - 
Fortalecimento 
institucional do 

CBHSF 

Viagem (não há 
compartilhamento 

com outro 
contrato de 

gestão) 

50 (cinquenta) 
viagens realizadas 

50 viagens por 
ano 

Relatório 90.000,00 

 

 

 


