
Elaborar estudos que identifiquem e proponham prevenção e controle da poluição das 

águas subterrânea prioritariamente nos municípios/pontos de: Bananal (PC0200P), 

Cachoeira Paulista (TA0364P), Guararema (TA0189P), Igaratá (PC00344P), Monteiro Lobato 

(PC00260P), Piquete (PC00343P) e Silveiras (PC00365P).
UGRHI 02 R$ 700.000,00

Realizar um estudo de avaliação e acompanhamento da implementação dos programas de 

segurança de barragens na UGRHI 02. UGRHI 02 R$ 185.173,25

Elaborar planos de drenagem, saneamento básico e de conservação para os

municípios da UGRHI

Municípios R$ 1.297.150,00

2.2 ‐ Outorga de direito de uso da água Elaborar e implementar programa de conscientização e orientação da população

para obtenção de outorga.

UGRHI 02 R$ 237.692,93

2.5 ‐ Redes de Monitoramento e

Sistemas de informação sobre recursos 

hídricos

Contratar serviços para atualização do sistema CBH‐PS‐WEB com dados do PBH‐ PS.
UGRHI 02 R$ 343.893,18

2.7 ‐ Infraestrutura dos órgãos do CORHI e 

Agências de Bacias

Adequação, ampliação, melhoria ou modernização de instalações físicas da sala de 

situação. UGRHI 02 R$ 0,00

Cunha e Paraibuna

Municípios

3.3 ‐ Manejo e disposição de resíduos sólidos Executar  projetos de ampliação de sistemas de coletas de resíduos sólidos, 

prioritariamente nos municípios com índices ruins. Municípios R$ 245.002,70

3.4 ‐  Intervenção em corpos d'água Executar projetos básicos e executivos, serviços e/ou obras visando a recuperação da 

quantidade e qualidade da água mediante ações diretas de intervenção em áreas críticas 

com impacto antrópico negativo

Municípios R$ 262.843,57

4.2 ‐ Soluções baseadas na natureza Elaborar projetos de restauração florestal Municípios
R$ 0,00

Executar projetos de revegetação de áreas sem cobertura vegetal, prioritariamente em APPs 

de cursos d’água,  bacias de abastecimento, nascentes, cabeceiras do Rio Paraíba do Sul 

(Paraitinga e Paraíbuna) e áreas de recarga.

Municípios

R$ 0,00

Estimular proprietários rurais na adesão de programas de PSA‐ Hídrico, tais como 

recomposição vegetal de APP e cercamento de nascentes. Municípios R$ 560.187,98

7.1 ‐ Ações estruturais para mitigação de 

inundações e alagamentos

Elaborar projetos e/ou obras de combate a alagamentos e inundações urbanas em 

municípios prioritários (com ≥10 ocorrências no período analisado ‐ 2009 a 2018). Municípios R$ 1.900.000,00

6.1 ‐ Captação de recursos hídricos Elaborar projetos e/ou obras para ampliação da rede de abastecimento e/ou 

implementação de soluções alternativas, prioritariamente nos municípios com índices de 

abastecimento ruins <50%.

Municípios

R$ 168.056,39

800.000,00

Total em 2022: R$ 10.000.000,00

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ‐ UGRHI 02 ‐ PARAÍBA DO SUL (2022) Recursos Disponíveis 2º Edital

Prioridade Sub‐PDC Ação Abrangência
Recursos financeiros (R$)

2022 (2º Edital)

PDC 1 e 2

1.2 – Planejamento e gestão de recursos 

hídricos

PDC 3, 4 e 7

3.1 ‐ Esgotamento sanitário Elaborar projetos e contratar obras de instalação e/ou ampliação e/ou

aperfeiçoamento da rede coletora de esgoto, e do sistema de tratamento de

4.3 ‐ Proteção de mananciais de 

abastecimento público

3.300.000,00R$

R$

PDC 6 e 8

8.2 ‐ Educação ambiental vinculada às

ações dos planos de bacias hidrográficas

Promover a implantação de ações do Plano de Educação Ambiental e Mobilização

Social.

UGRHI 02


