DELIBERAÇÃO Nº 80/2017
Aprova Programa de apoio aos Comitês de bacias
afluentes ao rio Paranaíba.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba, integrante do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, criado pelo Decreto de 16 de julho de 2002, do Presidente da República, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, pela Resolução nº
5 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de 10 de abril de 2000, e pelo seu Regimento
Interno, e
Considerando que a gestão de recursos hídricos é uma responsabilidade compartilhada que
envolve um esforço conjunto por parte da União, dos Estados e do Distrito Federal;
Considerando a necessidade de incentivar a articulação e integração das ações dos Estados de
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e do Distrito Federal na gestão das águas na bacia
hidrográfica do Rio Paranaíba;
Considerando a necessidade de fortalecimento institucional dos Comitês de bacias afluentes ao
rio Paranaíba, de modo a consolidar o modelo de integração do CBH Paranaíba e aprofundar a
implantação dos instrumentos de gestão;
Considerando os recursos financeiros da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paranaíba;
DELIBERA:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de apoio aos Comitês de bacias de rios afluentes ao rio
Paranaíba, objetivando a estruturação e manutenção de uma sede, fortalecimento institucional,
implementação dos instrumentos e gestão de recursos hídricos, com duração de quatro anos.
Art. 2º O apoio financeiro a cada Comitê de bacia de rio afluente está condicionado ao
cumprimento dos incisos deste artigo:
I – Deliberação específica do Comitê aderindo e aprovando o apoio;
II – Aprovação pelo Comitê das metas pactuadas com o CBH Paranaíba.
Paragrafo Único. O não cumprimento das metas pactuadas poderá acarretar a suspensão do
suporte operacional ao respectivo Comitê.

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

Caldas Novas - GO, 14 de dezembro de 2017.

BENTO DE GODOY NETO
Presidente do CBH Paranaíba

MARCELO PEREIRA DA SILVA
Secretário Adjunto do CBH Paranaíba

ANEXO I
Quadro de Indicadores e Metas
Indicador

1.

Descrição da Meta

Elaborar Agenda Anual de
Atividades - AAA do ano
Elaboração da Agenda Anual corrente, contendo,
minimamente, a previsão
de Atividades
detalhada de reuniões Plenárias,
Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalho, eventos e outras
atividades.
2A Cumprimento da Agenda Realização de todos os eventos
Anual de Atividades
previstos na Agenda anual de
atividades

2B Reuniões Plenárias

2 (duas) reuniões por semestre
com quórum regimental

2.

2C Aferição Qualitativa

3.

Regimento Interno

4 A Realização de
Capacitação
4

4B Participação na
capacitação

5

Aferição qualitativa dos assuntos
discutidos nas reuniões,
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na bacia

Regimento interno elaborado e
aprovado pelo Comitê

Capacitação dos membros do
CBH, contemplando temática
compatível com o nível de
implementação da gestão de
recursos hídricos na respectiva
bacia

Aferição da participação, de no
mínimo, 60% dos membros do
CBH na capacitação

Plano de Comunicação
Elaborar Plano de Comunicação
e Mobilização Social do CBH

6

7

8

9

10
11

TDR

Aprovação de TDR para
elaboração do Plano de Recursos
Hídricos

Plano de Recursos Hídricos Plano de Recursos Hídricos da
bacia hidrográfica aprovado pelo
Comitê
Enquadramento

Elaborar proposta de
enquadramento da bacia
hidrográfica

Estudos para elaboração da Elaboração de estudos para
implementação da cobrança implementação da cobrança na
bacia hidrográfica
Cobrança pelo uso de
Cobrança aprovada na bacia
recursos hídricos
hidrográfica
Agência definida para indicação
Agência de Água
ao Conselho Estadual de
Recursos Hídricos

2018
1º Trimestre

2º Trimestre

2019

2020

2021

3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

4º Trimestre

