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Secretaria Executiva dos Comitês PCJ
• Deliberações ad referendum:

110/2020: envio do Plano de Ação e Programa de Investimento (PA/PI) 2020-2023 ao 

CORHI;

111/2020: atualização do Plano de Aplicação da Cobrança PCJ Paulista (2020);

112/2020: prorrogação do prazo de vencimento de boletos e parcelamento de 

débitos da cobrança paulista (abril, maio e junho para 30 de novembro);

113/2020: regulamenta reuniões não presenciais.

▪ PROCOMITÊS:
Cadastro de membros no sistema CINCO (sistema de cadastro de instâncias 

colegiadas) e acesso ao repositório DOC-CBH;

▪ Site dos Comitês PCJ, portal do SigRH e divulgação eletrônica:
Manutenção contínua de informações e inclusão de documentos no site dos Comitês 

PCJ e perfil do CBH-PCJ no portal do SigRH;

Estrutura dos Comitês PCJ
Diretoria; Câmaras Técnicas; Grupos de Trabalho e Agência de Bacias.



Novo Contrato de Gestão

▪ Elaboração de minuta com a ANA do Novo programa de trabalho do Contrato

de Gestão, com o estabelecimento de indicadores e metas

Serviços de Comunicação

▪ Atendimento à imprensa;

▪ Produção do clipping – recorte de notícias relacionadas à Agência, Comitês e

gestão dos recursos hídricos é realizado diariamente;

▪ Gerenciamento das redes sociais;



Sistemas de Informações

▪ Rede Telemétrica: Trata-se de uma atividade essencial e as equipes de campo

estão realizando as atividades de manutenção sem muitos percalços.

▪ Previsões Hidrometeorológicas: As rodadas dos modelos hidrometeorológicos e

produção de boletins ocorrem normalmente, com técnicos operando de modo

remoto.

▪ Sistema de Suporte a Decisões: Atividades correndo conforme planejado, com

desenvolvedores e operadores trabalhando de modo remoto.

▪ Plano de Bacias: Ajustes vêm sendo conduzidos de modo pontual no

documento, mas a submissão do documento final aos Comitês PCJ depende

da retomada de reuniões presenciais



Acompanhamento de Projetos

• Processo de seleção e análise de Empreendimentos 2019/2020;

• Acompanhamento dos empreendimentos de demanda

espontânea em execução;

• Acompanhamento de empreendimentos PAP, contratados:

1. Estudo de Alternativas de Abastecimento Público na Bacia do Rio 

Corumbataí;

2. Estudo de Concepção para o Sistema de Coleta, Afastamento e Tratamento 

de Esgoto do município de Jaguariúna-SP;

3. Plano Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Jundiaí.



Serviços Ambientais

▪ Acompanhamento das ações relacionadas aos projetos:

Projeto Nascentes - Analândia;

Projeto Mananciais - Charqueada-São Pedro;

▪ Acompanhamento e operação das ações e atividades relacionadas:

Bancos de Áreas e de Projetos PCJ;

Serviços técnicos e de geoprocessamento referentes ao Projeto LUISA;

▪ Acompanhamento técnico das cooperações da Agência das Bacias PCJ com

a Fundação Florestal e com a Fundação SOS Mata Atlântica;
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