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EDITAL 2022
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA INVESTIMENTO DO FEHIDRO/CBH-LN
A política de recursos hídricos foi idealizada a partir de 3 eixos que se complementam: o
financeiro, o técnico e o participativo/deliberativo.
Enquanto o eixo técnico estuda o território que compõe as bacias hidrográficas, identifica
as fragilidades e potencialidades e os problemas mais sérios encontrados na região, o eixo
participativo/deliberativo avalia esses estudos e prioriza essas questões para que o terceiro
eixo entre em ação, ou seja, financie as ações prioritárias, na medida do seu orçamento.
O “Plano de Bacias” e os “Relatórios de Situação”, instrumentos técnicos de gestão,
apresentam os problemas gerais da região e o “Plano de Ação e Programa de Investimento”
(PAPI) define aquilo que no quadriênio é prioritário para aplicação dos recursos do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO).
O eixo participativo/deliberativo é representado pelo Comitê de Bacias Hidrográficas. No
Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte - CBH-LN a seleção das propostas é feita
anualmente por grupos de análise, constituídos por membros das Câmaras Técnicas do
colegiado.
Os recursos para financiamento são oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(FEHIDRO), cujo montante é proveniente da compensação financeira e royalties de
hidrelétricas e da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
O financiamento de projetos no CBH-LN, por sua vez, segue as regras estabelecidas por
suas instâncias superiores, ou seja, o Conselho de Orientação do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos - COFEHIDRO.
Por meio deste Edital informamos estar aberto o processo de elaboração e seleção de
projetos a serem financiados no ano de 2022 com recursos do FEHIDRO, assim como o
calendário a ser seguido.
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I – Linhas de investimento para 2022
As propostas apresentadas deverão seguir o Plano de Ação e Programa de Investimento
(PAPI) do CBH-LN 2020 – 2023, revisão 2021 (Deliberação CBH-LN nº 216 de 2021). As ações
que possuem previsão de investimento em 2022 terão prioridade no pleito. As propostas
vinculadas as ações do PAPI com previsão de investimento para 2023 poderão ser
financiadas no pleito 2022, caso haja saldo remanescente.
As linhas de investimento previstas para 2022 são apresentadas a seguir:
Sub-PDC 2.5 - Redes de Monitoramento e Sistemas de Informação sobre Recursos
Hídricos
Ação: Ampliar a rede pluviométrica e fluviométrica na UGRHI 3, priorizando as bacias
mais sujeitas a problemas de inundações, integrada a um sistema de informação e
suporte à decisão voltado para a Sala de Situação.
Meta: Implantar ou reativar e manter ao menos 04 estações hidrometeorológicas nas
bacias críticas (uma por município), bem como implantar ou aprimorar um sistema de
informação e suporte à decisão para a Sala de Situação.
Valor previsto para investimento FEHIDRO (CFURH): R$ 250.000,00

Sub-PDC 3.1 – Esgotamento Sanitário
Ação: Executar obras de sistemas de esgotamento sanitário, em áreas urbanas e/ou
rurais. Esta ação engloba sistemas convencionais e alternativos, bem como as regiões
de comunidades isoladas.
Meta: Implementar obras de melhoria em sistemas de esgotamento sanitário em
áreas críticas, ao menos em 01 município por ano
Valor aproximado previsto para investimento FEHIDRO (Cobrança): R$ 500.000,00
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Sub-PDC 3.3 – Manejo e Disposição de Resíduos Sólidos
Ação: Ações de manejo dos resíduos sólidos orgânicos visando a recuperação e
conservação da qualidade das águas
Meta: Implantar um projeto de compostagem
Valor aproximado previsto para investimento FEHIDRO (CFURH): R$ 360.000,00

Sub-PDC 3.3 – Manejo e Disposição de Resíduos Sólidos
Ação: Ações de manejo dos resíduos sólidos, visando a recuperação e conservação da
qualidade das águas
Meta: Implantar um projeto de gerenciamento de resíduos sólidos
Valor aproximado previsto para investimento FEHIDRO (CFURH): R$ 360.000,00

Sub-PDC 7.1 - Mitigação de inundações
Ação: Implantar serviços e obras hidráulicas para contenção de inundações e
alagamentos, em acordo com os Planos de Macrodrenagem
Meta: Executar 2 projetos de contenção de inundações no quadriênio
Valor aproximado previsto para investimento FEHIDRO (Cobrança): R$ 575.898,42
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Sub-PDC 8.1 - Capacitação técnica
Ação: Realizar ações do Programa de capacitação com cursos voltados à temática dos
recursos hídricos e soluções dos problemas apontados no Plano de Bacias
Meta: Elaborar e executar o programa de capacitação continuada do CBH-LN vinculada
as prioridades do Plano de Bacias
Valor aproximado previsto para investimento FEHIDRO (CFURH): R$ 198.364,17

As informações de apoio e roteiros para elaboração dos projetos estão disponíveis em:
https://cbhln.com.br/processo-de-selecao

As propostas devem se atentar às regras do Manual de Procedimentos Operacionais do
FEHIDRO (MPO), em especial os pré-requisitos para obtenção de financiamento e as
condicionantes de cada área de atuação das linhas temáticas. O MPO está disponível para
acesso em:
https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/repositorio/559/documentos/manual-deprocedimentos-operacionais-para-investimento-2015-atualizado-ate-dez-2020.pdf.
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II – Etapas do processo de seleção de empreendimentos para investimento
As etapas do processo de seleção para investimento do FEHIDRO no CBH-LN são as
seguintes:

Detalhamento das etapas:
1- Apresentação de propostas preliminares e desenvolvimento dos projetos

As instituições/entidades interessadas em apresentar projeto para ser financiado
pelo FEHIDRO com recursos do ano de 2022 devem enviar o esboço ou proposta
preliminar de projeto para a Secretaria Executiva do CBH-LN
(cbhlnorte@gmail.com) até o dia 02/02/2022. Do esboço ou proposta preliminar
devem constar as seguintes informações:
a) Tema do Projeto preliminar: i) deve ser coerente com as prioridades do PAPI
(Deliberação CBH-LN nº 216 de 2021); ii) deve ser identificada a área principal e
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b)
c)

d)

e)
f)

secundária de conhecimento que está relacionado, como por exemplo,
engenharia hidráulica, saneamento, comunicação, educação ambiental.
Problema que busca resolver: caracterizar a questão que será resolvida com a
execução do projeto.
Descrição do projeto que se pretende empreender: ação que será desenvolvida.
Deve ser apresentada pelo tomador a relevância do projeto em relação ao
ambiente onde está inserido e a solução do problema verificado, enfim, a ação
prevista e a consequência esperada.
Caracterização da área: apresentar a descrição do local onde o projeto será
implantado (município, bairro, bacia hidrográfica correspondente,
mapa/imagem de satélite que delimite a área) e densidade de ocupação (alta,
média ou baixa). Nota: Para a delimitação da área, poderá ser utilizado o Google
Earth, Datageo ou um software de manipulação de dados geoespaciais.
Em caso de execução de obra, identificar a titularidade da área e a possibilidade
de anuência do proprietário para execução da mesma.
Avaliar se a documentação da entidade atende às demandas exigidas pelo
FEHIDRO, e se estará disponível até a data de protocolo final.

Considerando os escopos/temas de interesse dos projetos preliminares
apresentados, a Secretaria Executiva do CBH-LN com apoio de todas as Câmaras
Técnicas, Grupos de Trabalho e apoiadores externos, organizará Grupos Tutores,
coordenados por mediadores especialistas nos temas dos projetos preliminares. Os
tutores orientarão os representantes das entidades interessadas na elaboração de
seus projetos, de forma a garantir boa qualidade dos mesmos. Essa orientação
ocorrerá em grupos através de oficinas. Essa fase ocorrerá na primeira quinzena de
fevereiro de 2022.
Os grupos de tutores funcionarão por meio de oficinas a serem agendadas durante
os meses de fevereiro e março de 2022, e que deverão seguir as seguintes etapas:
a) Leitura orientada do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO.
b) Leitura orientada do Plano de Bacias/PAPI.
c) Consulta a documentos produzidos pelos Agentes Técnico relacionados ao tema
do Projeto.
d) Entendimento das Regras para cotação de preços e licitação para execução do
projeto.
e) Desenvolvimento do Termo de Referência do Projeto e orientação para
produção dos seus anexos.

2- Primeira análise das propostas pelo CBH-LN
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Os projetos desenvolvidos na etapa anterior deverão ser protocolados junto à
Secretaria Executiva do CBH-LN até 31/03/2022.
Em seguida será dado início ao processo de análise do projeto pelas Câmaras
Técnicas ou Grupo de Análise formados no CBH-LN. A primeira análise tem por
objetivo o aperfeiçoamento das propostas e ocorre em duas fases:
a) Na primeira fase são analisados os projetos e são apontadas as possíveis
adequações necessárias. O parecer de análise é encaminhado aos tomadores
pela Secretaria Executiva do CBH. Essa etapa se estende de 08/04/2022 a
25/05/2022.
b) Na segunda fase ocorre a revisão dos projetos pelos proponentes, segundo o
parecer elaborado na fase anterior. Essa fase se estende de 09/05/2022 a
25/05/2022.

3- Segunda análise das propostas pelo CBH-LN e hierarquização
A segunda análise tem por objetivo avaliar o atendimento do projeto revisado ao
parecer de análise e atribuir uma pontuação à proposta final, seguindo o
regramento da Deliberação CBH-LN nº 217 de 2021, de forma a permitir a
classificação e hierarquização propostas que serão recomendadas para indicação,
de acordo com a disponibilidade de recursos. Essa etapa se estende de 27/05/2022
a 10/06/2022.

4- Indicação das propostas classificadas para financiamento do FEHIDRO
As propostas classificadas no processo de seleção são apresentadas para a
apreciação da Plenária do CBH-LN, que delibera pela sua indicação ao investimento
do FEHIDRO. Após a indicação, a proposta ainda passa pela avaliação do Agente
Técnico do Estado, que é o responsável por aprovar ou reprovar a proposta e
acompanhar sua execução técnica.

E-mail para contato: cbhlnorte@gmail.com
Links com informações de suporte para a elaboração de projetos FEHIDRO para o CBHLN:
https://cbhln.com.br/
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https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=16693
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