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pleito 2017 + Ajustes Disponível

2018 + 60%2019 2018 1º pleito 2018

1.1 Bases de dados e
sistemas de
informações em
recursos hídricos

A.1.1.1.1-1 – Caracterizar e adquirir os
equipamentos e softwares necessários para
operacionalizar o sistema CBH-PS-WEB, até
setembro de 2018 e atualizar os softwares
periodicamente.

49.572,00 49.572,00 Fehidro 
(Compensação)

1.1 Bases de dados e
sistemas de
informações em
recursos hídricos

A.1.1.1.1-2 – Contratar serviços de operação do
sistema CBH-PS-WEB, até dezembro de 2018 e,
periodicamente, contratar serviços para
atualização do sistema.

12.393,00 12.393,00 Fehidro 
(Compensação)

1.2 Apoio ao
planejamento e gestão
de recursos hídricos

A.1.2.3.1-1 – Promover a continuidade dos
estudos do Aquífero Taubaté, a ser realizados até
2018.

71.879,40 71.879,40 Fehidro 
(Compensação)

2.1 Planos de
Recursos Hídricos e
Relatórios de Situação

A.2.1.1.1-1 – Elaborar a revisão e atualização do
Plano de Bacia até dezembro de 2019. 428.931,45 428.931,45 Fehidro 

(Compensação)

2.1 Planos de
Recursos Hídricos e
Relatórios de Situação

A.2.1.2.1-1 – Elaborar 11 Relatórios de Situação
no período 2017-2027, até dezembro de cada
ano.

42.897,72 42.897,72 Fehidro 
(Compensação)

2.2 Outorga de direito
de uso da água

A.2.2.1.1-1 – Financiar projeto que tenha como
objetivo atualizar e consistir o banco de dados de
outorgas na área da UGRHI 02 com vistas a
correção de equívocos, inclusive com trabalhos de 
campo, até dezembro de 2018.

32.469,66 32.469,66 Fehidro 
(Compensação)

2.3 Cobrança pelo uso
da água

A.2.3.1.1-1 – Financiar projeto que estabeleça um
sistema de cobrança para a UGRHI 02,
compatível com as bases da PRODESP, visando
melhorias no sistema de cobrança da UGRHI 02

25.752,65 25.752,65 Fehidro 
(Compensação)

2.6 Apoio à
infraestrutura dos
órgãos de suporte ao
SIGRH

A.2.6.1.1-1–Financiar projeto que tenha como
objetivo a montagem de uma sala de
geoprocessamento no CBH-PS, com os
equipamentos necessários, bem como a
contratação de um técnico especializado a fim de
apoiar as discussões e encaminhamentos das
câmaras técnicas e as tomadas de decisão do
colegiado, até dezembro de 2018

106.088,79 106.088,79 Fehidro 
(Compensação)

3.1 Sistema de
esgotamento sanitário

A.3.1.1.1-1 - Instalar sistemas isolados de
tratamento, entre 2017 e 2018. 208.446,42 208.446,42 Fehidro 

(Cobrança)

3.1 Sistema de
esgotamento sanitário

A.3.1.1.2-1 – Instalar sistemas isolados de
tratamento de esgoto nas áreas com ocupação
das bacias com ponto de captação para
abastecimento público, hierarquizadas para o
período. 2019 e 2020

190.755,00 190.755,00 Fehidro 
(Cobrança)

3.1 Sistema de
esgotamento sanitário

A.3.2.1.1-1 – Financiar, até 2027, projetos e/ou
obras de coleta, afastamento e tratamento de
esgotos em municípios não atendidos

185.062,41 185.062,41 Fehidro 
(Cobrança)

3.2 Sistema de
resíduos sólidos

A.3.2.1.1-1 - Financiar, a partir de 2019 até 2027,
projetos (básicos e/ou executivos) e obras de
sistemas de coleta, tratamento e disposição final
ou outras ações de manejo de resíduos sólidos,
nos casos em que há comprometimento dos
recursos hídricos

0,00 0,00 Fehidro 
(Cobrança)

3.3 Sistemas de
intervenção em corpos
d'água

A.3.3.1.1-1 – Financiar, até 2027, projetos e obras
previstas nos planos de drenagem municipais 180.135,58 180.135,58 Fehidro 

(Cobrança)

4.2 Recomposição da
vegetação ciliar e da
cobertura vegetal

A.4.2.1.1-1 - Implantar cobertura vegetal em 60 ha
de APPs de cursos d’água, prioritarimente em
nascentes, em bacias de abastecimento
hierarquizadas desprovidas de vegetação, em
2017 e 2018.

514.757,30 514.757,30 Fehidro 
(Cobrança)

4.2 Recomposição da
vegetação ciliar e da
cobertura vegetal

A.4.2.1.2-1 - Implantar cobertura vegetal, em
2019, em 60 ha de APPs de cursos d’água em
bacias de abastecimento hierarquizadas

534.114,00 534.114,00 Fehidro 
(Cobrança)

7.2 Ações estruturais
para mitigação de
inundações e
alagamentos

A.7.2.1.1-1 - Financiar projetos executivos ou
obras de combate a alagamentos e inundações
urbanas nos municípios da UGRHI 02.

166.964,06 166.964,06 Fehidro 
(Cobrança)

7.2 Ações estruturais
para mitigação de
inundações e
alagamentos

A.7.2.1.2-1 – Financiar obras de combate a
alagamentos e inundações urbanas nos
municípios da UGRHI 02 (COBRANÇA).

231.525,36 231.525,36 Fehidro 
(Cobrança)

7.2 Ações estruturais
para mitigação de
inundações e
alagamentos

A.7.2.1.2-1 – Financiar obras de combate a
alagamentos e inundações urbanas nos
municípios da UGRHI 02 (COMPENSAÇÃO).

186.358,80 186.358,80 Fehidro 
(Compensação)
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6.2 Segurança hídrica
das populações e
dessedentação animal

A.6.2.1.1-1 - Financiar sistema de abastecimento
(perfuração poços, etc.) para uso de comunidades
isoladas, a partir de 2017

794.849,60 794.849,60 Fehidro 
(Compensação)

6.2 Segurança hídrica
das populações e
dessedentação animal

A.6.2.1.1-2 – Apoiar a instalação de infraestrutura
para reservação de água visando o abastecimento
de comunidades isoladas, a partir de 2017

198.712,40 198.712,40 Fehidro 
(Compensação)

8.2 Educação
ambiental vinculada às
ações dos planos de
recursos hídricos;

A.8.2.1.1-1 – Financiar ações do Plano de
Educação Ambiental e Mobilização Social 404.544,10 404.544,10 Fehidro 

(Compensação)

Compensação 2.211.760,13

Cobrança 2.354.449,58

Total 1º pleito 2018 sem ajustes 4.566.209,71
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