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RESUMO 
 

 

 

A gestão dos recursos hídricos é essencial para garantir o acesso à água, e a elaboração e o 

gerenciamento de projetos é a base para uma gestão eficiente. O presente estudo buscou 

avaliar a participação das Prefeituras Municipais, que fazem parte do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), no aproveitamento dos recursos do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (FEHIDRO). O FEHIDRO dá suporte financeiro à Política Estadual de 

Recursos Hídricos, e o CBH-AT indica, em seu âmbito geográfico, os projetos que receberão 

recursos do fundo. Os dados foram obtidos por meio de consulta à Secretaria Executiva do 

CBH-AT e à página eletrônica do sistema FEHIDRO. O estudo abrangeu o período 

compreendido entre 2013 e 2016. Dentre os resultados encontrados observou-se que, no 

período analisado, foram apresentados 43 projetos de prefeituras ao CBH-AT, dos quais 24 

foram indicados ao FEHIDRO - representando um total de R$ 23.240.921,85 -, 11 foram 

inabilitados pelo CBH-AT - ou seja, 25% dos projetos não atendiam às normas estabelecidas 

para a obtenção de financiamento -, e 8 foram habilitados como suplentes. Nenhuma das 

prefeituras indicadas concluiu o projeto apresentado dentro do período de proposto e 20,83 % 

dos projetos que foram indicados foram cancelados. Em relação à participação das prefeituras, 

apenas 66,7% tentaram obter recursos. Esse quadro, caracterizado por elevado índice  de 

cancelamento de projetos, baixa participação das prefeituras na obtenção de recursos e 

incapacidade de atendimento aos cronogramas propostos nos projetos, é indicativo do mau 

aproveitamento de recursos. E, a despeito de não terem permitido identificar a razão para as 

ocorrências supracitadas, as informações obtidas propiciaram a elaboração de algumas 

recomendações voltadas à melhoria e à ampliação do uso dos recursos por parte dos governos 

municipais.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The efficient management of water resources is essential to ensure access to water and for the 

overall development of adequate water resource projects. This study sought to evaluate the 

participation by local municipal authorities, which are part of the Upper Tietê Basin 

Committee (CBH-AT), in the utilization of the State Water Resources Fund (FEHIDRO). The 

FEHIDRO provides financial support to the State Water Resources Policy while CBH-AT is 

responsible for indicating water resource projects, in its geographical scope. Data for this 

study was obtained through consultation with the Executive Secretariat of the CBH-AT and 

through consultation on the FEHIDRO website. Among the findings, it was observed that 

during the period studied, 43 projects were submitted by the municipality authorities to CBH-

AT, of these, 24 were recommended to FEHIDRO for the total amount of R$ 23,240,921; 11 

projects were disqualified, (i.e. 25% of the projects did not adhere to the standards required 

for the funding); and 8 qualified as substitutes. In addition, none of the municipalities were 

able to initiate and complete a project within the study period and 20.83% of the projects that 

were nominated were canceled. With respect to the municipalities participation, only 66.7% 

tried to withdraw the funding. Afer analyzing the data, it is possible to conclude that there was 

a poor use of resources which led to a high number of canceled projects; there was also low 

participation by municipalities in search for resources, making if difficult to meet the 

proposed project schedules. Finally, the information obtained was inconclusive about the 

reasons for the above facts, however, recommendations were developed in order to improve 

upon and expand the use of resources by the municipality authorities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Historicamente o Brasil, apesar de possuir grande quantidade de água doce, já 

passou por variadas situações de crise hídrica nas diversas regiões que compõem o país. 

Enquanto em uma parte do país temos grande disponibilidade de água com baixa densidade 

demográfica, como é o caso da região amazônica, em outras temos baixa disponibilidade de 

água com alta densidade demográfica, como é o caso de regiões do Estado de São Paulo. Esta 

realidade agrava as situações de risco em relação à falta de água para o abastecimento público 

e os demais usos.  

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2015), apesar de o Brasil possuir 

13% da água doce disponível do planeta a distribuição é desigual. 81% da água está 

concentrada na Região Hidrográfica Amazônica, onde se localiza o menor contingente 

populacional com cerca de 5% da população brasileira e a menor demanda. Nas regiões 

hidrográficas banhadas pelo Oceano Atlântico, que concentram 45,5% da população do País, 

estão disponíveis apenas 2,7% dos recursos hídricos do Brasil.  

Com relação aos eventos de seca, ainda de acordo com a ANA (2015), no ano de 

2014, 1.414 municípios (25% do total de municípios do país) publicaram 1.936 decretos 

devido à ocorrência de estiagem ou seca, todos classificados como Situação de Emergência. 

Nota-se que a gestão dos recursos hídricos é fundamental para amenizar estas situações de 

excesso e falta de água no país.  

A Lei Federal nº 9433 de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, infere que a dominialidade de um corpo hídrico pode ser da União, Estado ou do 

Distrito Federal e não engloba os municípios. No entanto, a mesma legislação coloca 

municípios, os usuários e as organizações civis no processo decisório, assegurando sua 

participação nas esferas públicas deliberativas. (BRASIL, 1997). 

Assim, cabe destacar que os municípios possuem papel fundamental na gestão de 

recursos hídricos e devem participar ativamente das questões relacionadas ao gerenciamento 

destes, uma vez que os problemas urbano-ambientais ocorrem primeiramente em âmbito 

local. Pressões ambientais como urbanização em áreas de mananciais, impermeabilização do 

solo, alterações de rios, poluição das águas, acontecem em âmbito municipal. Acrescenta-se 
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ainda o fato de que os municípios são responsáveis pelo disciplinamento do uso e da 

ocupação do solo e pela concessão de serviços de saneamento.  

Foi dentro deste contexto que o Governo Federal Brasileiro, no ano de 2014, 

ofertou - através da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) -  curso de pós-graduação Lato Sensu em Elaboração e 

Gerenciamento de Projetos para a Gestão Municipal de Recursos Hídricos. Tal capacitação 

teve como público alvo servidores públicos municipais, estaduais e federais que atuavam de 

alguma forma na gestão de recursos hídricos, profissionais de agências reguladoras de 

saneamento, agências regionais de desenvolvimento metropolitano, secretarias de estado de 

desenvolvimento regional e política urbana, associações regionais e federações de municípios 

(ANA, 2014).  

Como instituição responsável pelo desenvolvimento de ações de capacitação 

no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGREH), a ANA identificou a demanda para formação especializada de 

técnicos atuantes nos municípios brasileiros e, de forma inédita no Brasil, 

apoiou o IFCE na estruturação do curso de pós-graduação Lato Sensu em 

Elaboração e Gerenciamento de Projetos para a Gestão Municipal de 

Recursos Hídricos. A expectativa da Agência é capacitar, em duas turmas, 

600 profissionais (ANA, 2014). 

O objetivo da ação governamental em questão foi capacitar técnicos para 

aperfeiçoar o uso dos recursos financeiros disponíveis para a gestão dos recursos hídricos, de 

forma que através de bons projetos, para obtenção de financiamentos, as questões de gestão 

de recursos hídricos poderiam ser mais bem trabalhadas no âmbito municipal. 

Diante do exposto, no presente trabalho optou-se por dar ênfase no estudo sobre o 

atual panorama de aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis para realização da 

gestão de recursos hídricos no Estado de São Paulo, através do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos - FEHIDRO, por parte das prefeituras municipais que compõem o Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT). Optou-se ainda estudar os dados entre 2013-2016 por 

se tratar de um mandato completo na prefeitura e por falta de dados disponíveis relativos aos 

anos anteriores. Buscou-se ainda propor melhorias para aperfeiçoar a participação dos 

governos municipais no uso do fundo e verificar como está a distribuição de recursos entre os 

possíveis beneficiários. 
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2. OBJETIVO 

 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a participação dos governos municipais, 

membros do CBH-AT, na obtenção de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 

FEHIDRO. 

 

2.1 Objetivos específicos. 

 

 Analisar a indicação de projetos ao FEHIDRO, por possíveis beneficiários, feita pelo 

CBH-AT no período de estudo. 

 

 Identificar o parecer do CBH-AT dado aos projetos apresentados pelas prefeituras, 

bem como analisar a participação destas. 

 

 Identificar por sub-região, que compõem o CBH-AT, a apresentação de projetos e o 

resultado destes no CBH-AT.  

 

 Identificar a situação atual dos projetos de prefeituras que foram indicados ao 

FEHIDRO pelo CBH-AT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

Inicialmente foi realizado levantamento bibliográfico, através de literatura 

especializada, sobre a caracterização da região do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 

e sobre o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 

Em um segundo momento foi feito o levantamento de dados sobre o uso de 

recursos do FEHIDRO por parte das prefeituras que participam do CBH-AT, e para tanto o 

levantamento foi realizado em três etapas: 

 

1. Levantamento de todos os empreendimentos de prefeituras que foram indicados 

pelo CBH-AT, entre 2013-2016, através das deliberações que são anualmente 

publicadas e estão disponíveis no site do comitê. 

 

2. Levantamento dos empreendimentos de prefeituras que não foram habilitados ou 

que foram habilitados, mas não foram indicados ao FEHIDRO por falta de recursos 

financeiros. Considerando que estes dados não estão disponíveis no Sistema 

FEHIDRO, ou nas Deliberações, esta informação foi obtida através do correio 

eletrônico do CBH-AT, que apenas disponibilizou dados referentes ao período de 

2013 a 2016.  

 

3. Consulta no site do Sistema do FEHIDRO, na área de acesso ao cidadão, no mês de 

outubro de 2016, com a finalidade de encontrar os projetos das prefeituras e 

consórcios intermunicipais que foram indicados pelo CBH-AT, entre 2013 e 2016, e 

verificar a situação atual destes. O sistema utilizado faz a busca com base no ano de 

assinatura do contrato, portanto, dentro dos resultados foram considerados apenas os 

projetos que foram apresentados a partir do ano de 2013. Não foram considerados os 

que foram apresentados em 2012 e tiveram o contrato assinado em 2013. É 

importante relatar que, de acordo com informação obtida junto ao CBH-AT, o site é 

atualizado diariamente, portanto, a informação apresentada é recente. 
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Ainda com referência ao período de estudo, optou-se por trabalhar com mandatos 

completos do governo municipal (2013-2016) para evitar que a transição entre governos 

pudesse influenciar os resultados. 

Vale destacar que no sistema FEHIDRO o Consórcio Intermunicipal é 

apresentado como organização da sociedade civil. No entanto,  

como se trata de instituição composta por prefeituras municipais o consórcio foi considerado 

no presente estudo como uma forma de governo municipal. Em algumas etapas das análises 

feitas, os projetos apresentados por consórcio intermunicipal foram contabilizados como um 

projeto por prefeitura participante do consórcio. 

Finalmente, os dados levantados foram organizados em gráficos e tabelas de 

forma a permitir o estudo do uso do FEHIDRO pelas prefeituras; estudo da distribuição do 

recurso por tipo possível de beneficiário e estudo do uso do FEHIDRO por sub-região do 

CBH-AT. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

Considerando a divisão hidrográfica nacional, a área de estudo – Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê - está inserida na Região Hidrográfica do Paraná, que por sua vez 

apresenta diversos pontos de estresse hídrico conforme pode ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1. Demanda/ Disponibilidade Hídrica na Bacia do Paraná. 

 

 

Fonte: ANA, 2007 

 

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT) faz parte da Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos número seis (UGRH-06); é um comitê é composto por 

trinta e seis municípios distribuídos em cinco sub-regiões que por sua vez possuem cada uma 

um subcomitê. Conforme as informações disponíveis no Sistema Integrado de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (SIGRH-SP, 2016), o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê foi criado em 1991 pela Lei Estadual nº. 7663/1991 (SÃO 

PAULO, 1991). 
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 A partir do ano de 1997 foram criados seus cinco subcomitês: Alto Tietê-

Cabeceiras; Cotia- Guarapiranga; Juqueri Cantareira; Billings-Tamanduateí e Pinheiros-

Pirapora; todos atuantes como instâncias consultivas para análise e manifestação sobre 

assuntos relacionados à sua área de abrangência. 

O CBH-AT é um órgão colegiado vinculado ao estado de São Paulo, de caráter 

consultivo e deliberativo e é constituído por representantes dos três segmentos: estado, 

município e sociedade civil; com participação paritária, sendo 18 membros por segmento. 

A região de estudo é composta pelos seguintes municípios: Arujá, Barueri, 

Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz 

de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, 

Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do 

Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra,  Salesópolis, Santana do Parnaíba, 

Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São 

Paulo, Suzano, Taboão da Serra. 

A Figura 2 mostra a área do CBH-AT, os municípios que fazem parte dela, bem 

como sua organização em sub-regiões que possuem subcomitês. A Figura em questão não foi 

oficialmente atualizada, mas desde o ano de 2013 a cidade de Taboão da Serra, que pertencia 

à sub-região Cotia - Guarapiranga, passou a pertencer à sub-região Pinheiros- Pirapora. 
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Figura 2. Região do CBH-AT 

 

Fonte: SIGRH - SP, 2016. 
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Na estrutura atual, o CBH-AT possui câmaras e grupos técnicos que fornecem 

assistencia ao plenário do comitê visando embasar a tomada de decisão por parte de seus 

membros (Figura 3). 

Figura 3. Estrutura do CBH-AT

 
Fonte: CBH-AT, 2016. 

 

De acordo com recente estudo de Vilera (2015), a agência da bacia está em fase 

de reestruturação para que possa exercer efetivamente sua função de secretaria executiva do 

CBH-AT; uma vez que, criada em 2002, não teve êxito em exercer as suas atribuições por 

falta de recursos financeiros. Com o início da cobrança de uso de recursos hidricos na região, 

a agência passa a ter recursos financeiros e poderá exercer seu papel.  
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4.1 Os mananciais de abastecimento público da região 

 

O manancial de abastecimento público é uma fonte de água doce superficial ou 

subterrânea utilizada para consumo humano ou desenvolvimento de atividades econômicas. 

Por sua importância, as áreas contendo mananciais devem ser alvo de atenção específica para 

preservação (SABESP, 2013). A região de estudo apresenta nove mananciais: Alto Juquery, 

Alto Juquiá, Alto Tietê Cabeceiras, Cabuçu-Tanque Grande, Billings, Cotia, Guaió, 

Guarapiranga e Jaguarí (Figura 4).    

 

Figura 4. Mananciais do CBH-AT 

 

Fonte: COBRAPE, 2016. 
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 A política de mananciais, definida na Lei Estadual nº 9.866 de 1997, considerou 

que a área de uma ou mais sub-bacias hidrográficas dos mananciais com interesse regional 

para abastecimento público é denominada Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais 

(APRM). Cada APRM deve ser criada por uma Lei Específica com regramento próprio e de 

interesse regional (SÃO PAULO, 1997). 

Na região de estudo, até o presente momento, possuem lei específica os seguintes 

mananciais: 

 

  APRM Billings, Lei Estadual nº 13579 de 2009. (SÃO PAULO, 2009) 

 APRM Guarapiranga, Lei Estadual nº 12233 de 2006. (SÃO PAULO, 2006) 

 APRM Alto Tietê Cabeceiras, Lei Estadual nº 15913 de 2015. (SÃO PAULO, 2015) 

 APRM Alto Juqueri, Lei Estadual nº 15790 de 2015. (SÃO PAULO, 2015) 

 

As áreas que ainda não possuem lei específica permanecem sujeitas às disposições 

das Leis Estaduais nº 898 de 1975 e nº 1172 de 1976, que tratam das áreas de proteção aos 

mananciais (APM) (SÃO PAULO, 1975; 1976).  Ainda, conforme foi determinado na política 

de manancial, cada APRM deverá ter um Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – 

PDPA - (PDPA-G, 2006). 

No ano de 2015, o CBH-AT contratou a Companhia Brasileira de Projetos e 

Empreendimentos (COBRAPE) para execução das seguintes atividades, com a finalidade de 

atender as exigências da legislação sobre a criação de APRM em cada manancial: 

 Revisão e atualização dos PDPAs Billings, Guarapiranga, Alto Juquery e Alto Tietê 

Cabeceiras, Cabuçu, Tanque Grande e Cotia. 

 Elaboração da primeira versão dos PDPAs Guaió, Alto Juquiá e Jaguari.  

O PDPA oferece base técnica e parâmetros necessários para criação ou revisão 

das leis específicas de cada APRM, as atividades estão sendo realizadas entre 2015 e 2016, 

com prazo de conclusão e entrega dos PDPAs em dezembro de 2016 (COBRAPE, 2016).  

A existência da lei específica é importante para garantir a proteção destas áreas, 

bem como o seu desenvolvimento sustentável. 
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4.2 Disponibilidade hídrica na região 

        

De acordo com o último relatório publicado sobre a situação dos recursos hídricos 

da UGRH-06, em 2015, a disponibilidade hídrica na região é de 73,7 m
3
 s

-1
, conforme dado 

fornecido pela SABESP em 2011. Além disso, a região é a mais crítica do Estado de São 

Paulo; a vazão superficial é complementada por reversões e os aquíferos têm uma super 

exploração. Ainda conforme a Deliberação nº 26 de 2016 do CBH-AT , a disponibilidade 

hídrica na região de estudo é de 129 m
3
 hab

-1
 ano

-1
 e a previsão de demanda de vazão de 

recursos hídricos na região, considerando todos os usos, ocorre na seguinte proporção (CBH-

AT, 2016).: 

 2015: 113,55 m
3 

s
-1

 

 2025: 119,44 m
3 

s
-1

 

 2035: 122 m
3 
s

-1
  

 

O panorama demonstrado na deliberação supracitada mostra ainda que o principal 

manancial de abastecimento da RMSP faz parte do Sistema Cantareira. O Cantareira traz água 

para UGRH-06 através da reversão das águas do Rio Piracicaba, que abastece também a 

UGRH-05 do Comitê de Bacia Hidrográfica Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ). 

 Há um grande conflito para definir as vazões de água que serão cedidas por parte 

da UGRH-05 para a UGRH-06. O debate entre os comitês das regiões foi iniciado em 2014, 

por causa da necessidade de renovação da outorga de uso de recursos hídricos para o Sistema 

Cantareira. O tema segue em discussão e pode ser mais bem entendido através da Deliberação 

CBH-AT nº 26 de 2016, que apresenta o cronograma de trabalho para o tema, o histórico do 

sistema e as propostas do CBH-AT. Vale ressaltar que a região do Alto Tietê recebe água 

deste sistema desde 1974 (CBH-AT, 2016). 

Finalmente, considerando os dados apresentados é possível afirmar que a região 

do CBH-AT possui um sério problema de escassez de recursos hídricos, uma vez que a 

produção de água na região não é suficiente para atender a demanda de sua população.  
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5. O FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS: FEHIDRO  

 

 

Foi no ano de 1991, através da Lei Estadual nº 7663, que institui a Política de 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, que foi criado o FEHIDRO, cujo objetivo é 

justamente dar suporte financeiro para a política do Estado. Pela mesma legislação foi criado 

o COFEHIDRO – Conselho de Orientação do FEHIDRO, cujo objetivo é supervisionar a 

aplicação dos recursos financeiros do fundo. Houve ainda a determinação de que a 

administração do fundo ficasse por conta de instituição oficial do sistema de crédito (SÃO 

PAULO, 1991). 

 

5.1 Origem dos Recursos Financeiros do FEHIDRO 

 

A fonte de recursos financeiros do fundo, conforme a Lei Estadual nº 7663 de 

1991, é a seguinte: 

Artigo 36 - Constituirão recursos do FEHIDRO: 
I - recursos do Estado e dos Municípios a ele destinados por disposição 

legal; 
II - transferência da União ou de Estados vizinhos, destinados à execução de 
planos e programas de recursos hídricos de interesse comum; 
III - compensação financeira que o Estado receber em decorrência dos 

aproveitamentos hidroenergéticos em seu território; 
IV - parte da compensação financeira que o Estado receber pela exploração 
de petróleo, gás natural e recursos minerais em seu território, definida pelo 

Conselho Estadual de Geologia e Recursos Minerais - COGEMIN, pela 

aplicação exclusiva em levantamentos, estudos e programas de interesse 
para o gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos; 
V - resultado da cobrança pela utilização de recursos hídricos; 
VI - empréstimos, nacionais e internacionais e recursos provenientes da 

ajuda e cooperação internacional e de acordos intergovernamentais; 
VII - retorno das operações de crédito contratadas, com órgãos e entidades 

da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, consórcios 

intermunicipais, concessionárias de serviços públicos e empresas privadas; 
VIII - produto de operações de crédito e as rendas provenientes da 

aplicação de seus recursos; 
IX - resultados de aplicações de multas cobradas dos infratores da 
legislação de águas; 
X - recursos decorrentes do rateio de custos referentes a obras de 

aproveitamento múltiplo, de interesse comum ou coletivo; 
XI - doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
nacionais, estrangeiras ou multinacionais e recursos eventuais 
(SÃO PAULO, 1991) 
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No entanto, de acordo com o CBH-AT (2016), as fontes de recursos para o fundo 

na região, atualmente, são a cobrança pelo uso da água na região do CBH-AT e a 

compensação financeira por aproveitamentos hidro energéticos no território do Estado de São 

Paulo, bem como royalties da Itaipu Binacional. 

A cobrança pelo uso da água é feita conforme a Lei Estadual nº12183 de 2005 e 

os Decretos Estaduais nº 50667 de 2006 e nº 56503 de 2010 (SÃO PAULO, 2005; 2006; 

2010). 

Na UGRH-06 a cobrança teve início em janeiro de 2014, conforme indicado no 

Relatório de Cobrança de Uso dos Recursos Hídricos (2015) elaborado pelo CBH-AT; mas 

somente no ano de 2015 o comitê passou a indicar projetos para o uso deste recurso.  

Conforme a Deliberação CBH-AT nº 14 de 2015, até maio de 2015 o valor 

arrecado havia sido de R$ 15.124.485,21 e neste mesmo ano foram utilizados R$ 

14.626.769,11 no financiamento de projetos através do FEHIDRO. (CBH-AT, 2015). 

Já no ano de 2016, conforme Deliberação CBH-AT nº 25 de 2016, o valor 

disponível para financiamento de projetos oriundo da cobrança, referente ao período de 

arrecadação de 01/06 a 31/12/2015, era de R$ 19.941.770,55, incluso o saldo positivo do 

período de cobrança do ano anterior e o rendimento obtido destes recursos. Deste valor, R$ 

19.216.613,67 foram utilizados para financiamento de projetos (CBH-AT, 2016). A Tabela 1 

apresenta os dados supracitados. 

 

Tabela 1. Recursos financeiros disponíveis para financiamento pelo FEHIDRO, oriundos da 

cobrança pelo uso da água na região do CBH-AT. 
 

Ano 

 

Valor Disponível para financiamento 

  

2015 R$ 15.124.485,21 

2016 R$ 19.941.770,55 

 

Fonte: Elaboração própria com base nas Deliberações CBH-AT nº 14/2015 e 25/2016. 

 

 

Já os recursos destinados ao CBH-AT provenientes da compensação financeira 

por aproveitamentos hidrelétricos e de royalties da Itaipu Binacional - com base nas 

Deliberações do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
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(COFEHIDRO) nº 163/2016, nº 149/2015, nº 145/2014 e nº135/2013 - costumam representar 

em média 10,4 % do recurso total disponível no FEHIDRO. A Tabela 2 apresenta os valores 

recebidos pelo CBH-AT no período estudado (COFEHDRO, 2013; 2014; 2015; 2016). 

 

Tabela 2. Recursos financeiros destinados ao CBH-AT para investimento, oriundos da 

compensação financeira por aproveitamentos hidro energéticos e royalties da Itaipu 

Binacional. 

 

Ano Porcentagem destinada 

 ao CBH-AT 

Valor destinado ao 

CBH-AT (R$) 

¹Valor Total 

Disponível no ano 

(R$) 

    

2013 12,13% 7.516.039,38 30.946.584,39 

2014 9,87% 4.581.532,45 14.963.264,89 

2015 9,75% 4.423.382,19 4.737.009,45 

2016 9,87% 3.169.332,36 6.263.379,66 

 

Fonte: Elaboração própria com base em deliberações COFEHIDRO. 

¹ Valor que entrou no ano somado a valores referentes a anos anteriores e saldo pré-existente.   
 

 

Os critérios que definem a porcentagem destinada a cada comitê de bacia 

hidrográfica foram definidos na Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos nº 

147 de 2012 (CRH, 2012). 

 

5.2 Possíveis beneficiários 

 

De acordo com o CBH-AT (2016), podem solicitar os recursos do FEHIDRO: 

• Pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e indireta do Estado e dos 

municípios de São Paulo; 

• Concessionárias e permissionárias de serviços públicos, com atuação nas áreas de 

saneamento, meio ambiente ou aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos; 

• Consórcios intermunicipais regularmente constituídos; 

• Entidades privadas sem finalidades lucrativas, usuárias ou não de recursos hídricos, com 

constituição definitiva há pelo menos quatro anos, nos termos da legislação pertinente, que 
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detenham entre suas finalidades principais a proteção ao meio ambiente ou atuação na área de 

recursos hídricos e com atuação comprovada no âmbito do Estado de São Paulo ou da Bacia 

Hidrográfica; 

• Pessoas jurídicas de direito privado, com finalidade lucrativa, e que sejam usuárias de 

recursos hídricos. 

 

5.3 Etapas para obtenção de recursos do FEHIDRO. 

 

Conforme recente estudo de Vilera (2015), o município interessado em obter 

recursos do FEHIDRO submete-se a três etapas: 

 

1. Apresentação do projeto ao Comitê do Alto Tietê, que anualmente define quais serão 

as prioridades para investimento levando em consideração o Plano da Bacia do Alto 

Tietê; quais os critérios para priorização dos projetos e os prazos a seguir. Todas estas 

regras são anualmente publicadas como Deliberação do CBH-AT. Desde 2013 o 

CBH-AT conta com a Câmara de Gestão de Investimentos (CTGI), responsável por 

elaborar a deliberação contendo todas as informações supracitadas e realizar a análise 

dos projetos para posterior indicação ao plenário do CBH-AT, que definirá os que 

serão indicados. 

Este processo de indicação de projetos para obtenção de recursos é divido em 

indicação de projetos de demanda espontânea e indicação de projetos de demanda 

induzida. A indicação dos de demanda espontânea é feita com base em uma pontuação 

dada aos projetos, conforme o mecanismo de priorização indicado na Deliberação do 

CBH-AT. Já os projetos de demanda induzida, considerados de valor estratégico para 

a bacia, devem ter prioridade na obtenção dos recursos e não são indicados por melhor 

ranking em pontuação; são aqueles que atendem as principais demandas da bacia. 

 

2. Após aprovado e indicado pelo CBH-AT, o projeto é encaminhado para o 

SECOFEHIDRO – Secretaria Executiva do COFEHIDRO - que indica e encaminha o 

projeto para um agente técnico que fará nova análise. O agente técnico é sempre um 

órgão ou entidade do governo do estado como, por exemplo, Companhia Ambiental 
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do Estado de São Paulo (CETESB), Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(DAEE), Fundação Florestal (FF), entre outros. 

 

3. Finalmente, se aprovado pelo agente técnico, o projeto é encaminhado para o agente 

financeiro que é, no atual momento, o Banco do Brasil. O banco por sua vez fará 

análises jurídicas e econômico-financeiras relativas ao proponente do projeto e caso o 

proponente esteja com tudo em ordem o projeto é aprovado e é feito o contrato de 

financiamento. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os valores financeiros apresentados neste capítulo são referentes à parte que seria 

financiada pelo FEHIDRO, sem considerar os valores referentes a possíveis contrapartidas 

oferecidas nos projetos. 

 

6.1 Indicações do CBH-AT ao FEHIDRO, por beneficiário. 

 

 A Tabela 3 mostra a distribuição de recursos entre os diferentes tipos de 

beneficiários que fazem parte do CBH-AT. Vale destacar que aqui é apresentado o valor 

indicado pelo CBH-AT ao FEHIDRO, o que não significa que os contratos tenham sido 

assinados, uma vez que após a indicação pelo CBH-AT existem outras etapas que podem 

barrar os projetos. Os valores são referentes às duas fontes de recurso disponíveis, ou seja, 

cobrança pelo uso da água e compensação financeira por aproveitamentos hidrelétricos e de 

royalties da Itaipu Binacional. 

 

Tabela 3 - Distribuição setorial do FEHIDRO, indicada pelo CBH-AT, entre 2013-2016. 
 

Setor Valor indicado pelo CBH-AT 

  

Governo Estadual R$42.541.967,12 

Governo Municipal¹ R$23.240.921,85 

Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos R$12.255.561,07 

Concessionárias e Permissionárias² R$4.516.709,16 

Entidades Privadas Com Fins Lucrativos - 

 

TOTAL 

 

R$82.555.159,20 

  

 

Fonte: O autor, com base nas Deliberações CBH-AT, nº14/2013, nº14/2014, nº14/2015 e nº26 de 2016. 

¹ Inclui os projetos de consórcios intermunicipais; ² Prestam serviços públicos, com atuação nas áreas de 

saneamento, meio ambiente ou recursos hídricos 

 

Pela tabela, observa-se que as empresas privadas com fins lucrativos, que 

poderiam pleitear recursos junto ao fundo, não apresentaram nenhum projeto no período de 

estudo. A distribuição dos recursos entre os possíveis tomadores não é proporcional, há 

predominância do setor governamental que fica com 80% dos recursos. Dentro do setor 

governamental, há uma predominância da esfera estadual que tomou 52% dos recursos 
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disponíveis no período estudado, ficando as prefeituras municipais com 27% dos recursos nos 

últimos quatro anos (2013-2016). 

 

 

6.2 Parecer do CBH-AT nos projetos das prefeituras 

 

Esta etapa do presente estudo mostra as iniciativas relativas à apresentação de 

projetos por parte do governo municipal. Uma vez que a prefeitura apresente um projeto ao 

CBH-AT, este recebera uma das seguintes classificações: habilitado e indicados ao 

FEHIDRO; habilitados e suplente ou inabilitados. O projeto inabilitado recebe esta decisão 

quando não atende às exigências do manual de operações do FEHIDRO. 

 

 Projetos inabilitados: 

 

Conforme já citado anteriormente, nem todo o projeto apresentado ao CBH-AT é 

habilitado e indicado ao FEHIDRO para seguir para as etapas posteriores de avaliação. 

Durante o período de 2013 a 2016 foram inabilitados projetos que somaram mais de quinze 

milhões para um total de onze prefeituras proponentes (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Projetos de prefeituras inabilitados pelo CBH-AT entre 2013-2016 
 

Ano  Prefeitura/Consórcio Valor solicitado ao FEHIDRO R$ 

2016 

 

Poá 

 

   607.344,50 

Salesópolis 3.211.431,47 

Caieiras 1.390.059,43 

2015 

  

São Paulo 2.193.375,41 

Itapecerica da Serra    237.447,40 

Santo André   180.000,00 

Ferraz de Vasconcelos   286.096,46 

Barueri 6.209.226,83 

 Guarulhos 

 

  473.679,00 

2014 

Mairiporã 623.808,00 

Itapevi 341.817,82 

 

TOTAL                 15.754.286,32 

   

 

Fonte: O autor, com base em consulta pessoal1 ao CBH-AT, 2016. 
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As principais causas que levaram a inabilitação dos projetos, conforme dados 

disponibilizados pelo CBH-AT
1
, foram relacionadas à falta de licença ambiental, solicitação 

de recursos inferior ao mínimo exigido para pleitear recursos do fundo e apresentação de 

documentação incompleta, entenda-se, falta de formulários, anotação de responsabilidade 

técnica (ART), projeto básico e/ou cronogramas físico-financeiros. 

 

 Projetos habilitados indicados ao FEHIDRO 

 

No período de 2013 a 2016 o CBH-AT aprovou e indicou ao FEHIDRO projetos 

que somaram mais de 23 milhões de reais (Tabela 5).  

 

Tabela 5 – Projetos de prefeituras habilitados e indicados ao FEHIDRO entre 2013-2016. 

 
Ano Prefeitura/ Consórcio Valor solicitado ao FEHIDRO R$ 

2016 

 

Prefeitura de Salesópolis    414.045,10 

Prefeitura de Mairiporã 1.017.091,76 

Prefeitura de Mairiporã 2.103.109,20 

Prefeitura de Mairiporã    568.652,40 

Prefeitura de São Paulo   999.908,85 

Prefeitura de Suzano                       2.781.072,90 

Prefeitura de São Bernardo do Campo 787.512,00 

Prefeitura de São Bernardo do Campo 715.920,00 

Prefeitura de Poá 338.263,80 

Prefeitura de Caieiras                      1.405.712,56 

Prefeitura de Mogi das Cruzes 502.521,00 

Prefeitura de Mogi das Cruzes 606.579,72 

Prefeitura de Mogi das Cruzes 650.222,73 

2015 

 

Prefeitura de Salesópolis                      1.708.986,90 

Prefeitura de Mairiporã 663.246,00 

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos                      3.184.860,86 

2014 

 

Consorcio Intermunicipal Grande ABC 659.320,70 

CIOESTE 796.059,67 

Prefeitura de Cajamar 651.700,00 
Prefeitura de Itaquaquecetuba 309.350,40 

Prefeitura de Cotia 360.010,60 

2013 

 

Prefeitura de Ribeirão Pires 372.000,00 

Prefeitura de São Bernardo do Campo 895.274,70 

Prefeitura de Osasco 749.500,00 

 

TOTAL                     23.240.921,00 

  

 

Fonte: O autor, com base nas Deliberações CBH-AT, nº14/2013, nº14/2014, nº14/2015 e nº26 de 2016. 

¹ Consorcio Intermunicipal da Região Oeste da Região Metropolitana de São Paulo. 

______________ 

1CBH-AT, mensagem recebida de comiteat@sp.gov.br em 21 set 2016. 
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 Projetos habilitados suplentes 

 

Projetos suplentes são os projetos habilitados pelo CBH-AT e que não foram 

indicados ao FEHIDRO por falta de recursos financeiros disponíveis; estes projetos ficaram 

na lista de espera como suplentes (Tabela 6). Tal situação aconteceu apenas no ano de 2015, 

nos demais anos todos os projetos habilitados foram contemplados e indicados ao FEHIDRO. 

 

Tabela 6 – Projetos de Prefeituras habilitados como suplentes ao FEHIDRO entre 2013-

2016*. 
 

Prefeitura/ Consórcio Valor solicitado ao FEHIDRO R$ 

 

Prefeitura de Barueri    370.000,00 

Prefeitura de Caieiras 1.015.871,77 

Prefeitura de Caieiras 1.133.101,78 

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos 1.499.825,00 

Prefeitura de Mairiporã 1.017.091,76 

Prefeitura de Mogi das Cruzes 3.508.478,59 

Prefeitura de Santana do Parnaíba 1.244.500,00 

Prefeitura de Suzano 2.601.168,00 

 

TOTAL 

 

                   12.390.036,90 

 

 

Fonte: O autor, com base nas Deliberações CBH-AT, nº14/2013, nº14/2014, nº14/2015 e nº26 de 2016. * Todos 

foram apresentados em 2015. 

 

Como não há nenhuma regra referente à repartição proporcional dos recursos 

entre os setores, a verba sempre é destinada aos projetos que apresentam melhor pontuação na 

análise da câmara técnica de gestão de investimentos. 

A Figura 5 resume a situação dos projetos que foram submetidos à análise do 

CBH-AT no período de estudo. Os dados são apresentados considerando o projeto dos dois 

consórcios como um único projeto; temos, portanto, que 75% dos projetos apresentados foram 

habilitados. Trata-se de um número bom e indica que a maioria dos projetos apresentados 

atendeu às exigências necessárias e foi bem elaborado. No entanto, dos projetos apresentados 

apenas 56% foram indicados ao FEHIDRO para receber recursos.  
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Figura 5 – Situação dos projetos apresentados ao CBH-AT em número de projetos e 

porcentagem; entre 2013-2016. 
 

 
 

Fonte: O autor, com base nas Deliberações CBH-AT, nº14/2013, nº14/2014, nº14/2015, nº26 de 2016 e consulta 

pessoal2 ao CBH-AT, 2016.  
 

 

Por outro lado, ao analisarmos os dois projetos de consórcios intermunicipais 

como um projeto por município beneficiado e que pertence ao consórcio, e considerando 

ainda que o valor obtido foi repartido igualmente entre os municípios, encontramos outra 

forma de distribuição de recursos que pode ser verificada mais adiante na Figura 6. Desta 

forma temos que das 36 prefeituras, 26 apresentaram projeto e 19 tiveram acesso a recursos, 

ou seja, 72% das prefeituras tentaram obter recursos e 53% do total de prefeituras 

conseguiram ser indicadas para o FEHIDRO.  

Se considerássemos apenas os projetos apresentados de forma individual por parte 

das prefeituras, sem desmembrar o recurso do consórcio, a participação das prefeituras seria 

muito inferior e seria uma forma errada de análise já que o consórcio é composto por 

prefeituras. A situação traria que das 36 prefeituras que compõem o CBH-AT, apenas 20 

apresentaram projeto individual nos últimos quatro anos; destas apenas 13 foram indicadas ao 

FEHIDRO, ou seja, apenas 56% dos municípios teriam tentado conseguir recursos e apenas 

36% do total de municípios teriam sido indicados para acesso ao recurso solicitado. 

 

_______________  

2 CBH-AT, mensagem recebida de comiteat@sp.gov.br em 21 set 2016. 
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Figura 6 – Distribuição de recursos, indicados aos FEHIDRO entre 2013-2016, entre as prefeituras.

 

Fonte: O autor, com base nas Deliberações CBH-AT, nº14/2013, nº14/2014, nº14/2015, nº26 de 2016.
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A prefeitura de Mairiporã obteve o maior número de projetos indicados para 

receber recursos, seguida pelas prefeituras de São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes.  

Em relação ao maior número de projetos apresentados, a Prefeitura de Mairiporã 

também ficou com o primeiro lugar, seguida por Mogi das Cruzes. 

Conforme demonstrado na Figura 6, considerando o valor indicado, a Prefeitura 

de Mairiporã ficou em primeiro lugar, seguida por Ferraz de Vasconcelos e Suzano. 

As prefeituras que receberam menor montante de recursos foram as que tiveram 

projeto apresentado unicamente através de consórcio intermunicipal. 

Nota-se que o consórcio é uma forma interessante de pleitear recursos já que 

permite a obtenção de valores menores pelas prefeituras. Individualmente é obrigatório 

solicitar no mínimo 300 mil reais ao FEHIDRO e tivemos alguns casos de prefeituras 

inabilitadas pelo CBH-AT por que solicitaram valor inferior ao mínimo.  

 

 

6.2.1 Análise por sub-região do CBH-AT. 

 

Com base no número de projetos apresentados, temos que a sub-região do Alto 

Tietê – Cabeceiras foi a que apresentou mais projetos entre 2013-2016, seguida pela sub-

região Juquerí – Cantareira. Ambas também apresentaram o maior número de projetos 

habilitados indicados ao FEHIDRO (Tabela 7). 

A Tabela 7 mostra a distribuição regional dos projetos apresentados, bem como 

sua situação: habilitado indicado ao FEHIDRO, habilitado suplente ou inabilitado pelo CBH-

AT. Vale reforçar que estes dados são referentes à primeira fase para obtenção do recurso, ou 

seja, a fase que ocorre no CBH-AT. 

Ao considerarmos o valor, em reais, destinado às sub-regiões temos o mesmo 

resultado sendo que a sub-região Alto Tietê – Cabeceiras pleiteou junto ao FEHIDRO R$ 

22.683.926,43 e a sub-região Juquerí – Cantareira R$ 11.589.444,66.
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Tabela 7 – Distribuição de recursos e projetos, entre 2013-2016, por sub-região do CBH-AT. 

Sub-regiões Prefeituras 
Projetos Habilitados Projetos Habilitados Suplentes Projetos Inabilitados TOTAL 

Recursos R$ Projetos  Recursos R$ Projetos  Recursos R$ Projetos  Recursos R$ Projetos  

A
L

T
O

 T
IE

T
Ê

 -
 C

A
B

E
C

E
IR

A
S

 Arujá  R$                           -    0  R$                                    -    0  R$                         -    0  R$                     -    0 

Biritiba-Mirim  R$                           -    0  R$                                    -    0  R$                         -    0  R$                     -    0 

Ferraz de Vasconcelos  R$          3.184.860,86  1  R$        1.499.825,00  1      R$           286.096,46  1  R$   4.970.782,32  3 

Guarulhos  R$                           -    0  R$                                    -    0      R$           473.679,00  1  R$      473.679,00  1 

Itaquaquecetuba  R$             309.350,40  1  R$                                    -    0  R$                         -    0  R$      309.350,40  1 

Mogi das Cruzes  R$          1.759.323,45  3  R$        3.508.478,59  1  R$                         -    0  R$   5.267.802,04  4 

Poá  R$             338.263,80  1    R$                                    -    0       R$           607.344,50  1  R$      945.608,30  2 

Salesópolis  R$          2.123.032,00  2  R$                                    -    0       R$        3.211.431,47  1  R$   5.334.463,47  3 

Suzano  R$          2.781.072,90  1  R$        2.601.168,00  1  R$                         -    0  R$   5.382.240,90  2 

 

Total Sub-região 

 

 R$       10.495.903,41  9  R$       7.609.471,59  3  R$       4.578.551,43  4  R$ 22.683.926,43  16 

B
IL

L
IN

G
S

 -
 T

A
M

A
N

D
U

A
T

E
Í Diadema  R$                           -    0  R$                                    -    0  R$                         -    0  R$                     -    0 

Mauá  R$                           -    0  R$                                    -    0  R$                         -    0  R$                     -    0 

Ribeirão Pires  R$             481.886,8  1  R$                                    -    0  R$                         -    0  R$                     -  0 

Rio Grande da Serra  R$               0  R$                                    -    0  R$                         -    0      R$      372.000,00 1 

Santo André  R$                           -    0  R$                                    -    0       R$           180.000,00  1  R$      180.000,00  1 

São Bernardo do Campo  R$          2.398.706,70  3  R$                                    -    0  R$                         -    0  R$   2.398.706,70  3 

São Caetano do Sul  R$                           -    0  R$                                    -    0  R$                         -    0 R$                     -    0 

Consórcio ABC  R$             659.320,70  1  R$                                    -    0  R$                         -    0  R$      659.320,70  1 

 

Total Sub-região 

  

R$         3.430.027,40  5  R$                                    -    0  R$          180.000,00  1  R$   3.610.027,40  6 

... continua 

 

 

 

 



34 
 

 
 

... continuação 

 

Tabela 7 – Distribuição de recursos e projetos, entre 2013-2016, por sub-região do CBH-AT. 

Sub-regiões Prefeituras 
Projetos Habilitados Projetos Habilitados Suplentes Projetos Inabilitados 

TOTAL 

 

Recursos R$ Projetos  Recursos R$ Projetos  Recursos R$    Projetos  Recursos R$ Projetos  

  

C
O

T
IA

 G
U

A
R

A
P

IR
A

N
G

A
 Cotia  R$             360.010,60  1  R$                                    -    0  R$                         -    0   R$      360.010,60  1 

Embu das artes  R$                           -    0  R$                                    -    0  R$                         -    0  R$                     -    0 

Embu-Guaçu  R$                           -    0  R$                                    -    0  R$                         -    0  R$                     -    0 

Itapecerica da Serra  R$                           -    0  R$                                    -    0            R$           237.447,40  1   R$      237.447,40  1 

Juquitiba  R$                           -    0  R$                                    -    0  R$                         -    0  R$                     -    0 

São Lourenço da Serra  R$                           -    0  R$                                    -    0           R$                         -    0  R$                     -    0 

 

Total Sub-região 

 

 R$            360.010,60  1    R$                         -    0  R$          237.447,40  1   R$      597.458,00  2 

J
U

Q
U

E
R

I-
C

A
N

T
A

R
E

IR
A

 Cajamar  R$             651.700,00  1    R$        2.148.973,55  2  R$                         -    0  R$   2.800.673,55  3 

Caieiras  R$          1.405.712,56  1  R$                         -    0            R$        1.390.059,43  1  R$   2.795.771,99  2 

Francisco Morato  R$                           -    0  R$                         -    0  R$                         -    0  R$                     -    0 

Franco da Rocha  R$                           -    0  R$                         -    0  R$                         -    0  R$                     -    0 

Mairiporã  R$          4.352.099,36  4          R$        1.017.091,76  1            R$           623.808,00  1  R$   5.992.999,12  6 

 

Total Sub-região 

  

R$         6.409.511,92  6         R$       3.166.065,31  3  R$       2.013.867,43  2  R$ 11.589.444,66  11 

... continua 
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... conclusão 

 

Tabela 7 – Distribuição de recursos e projetos, entre 2013-2016, por sub-região do CBH-AT. 

Sub-regiões Prefeituras 
Projetos Habilitados Projetos Habilitados Suplentes Projetos Inabilitados TOTAL 

Recursos R$ Projetos  Recursos R$ Projetos  Recursos R$ Projetos  Recursos R$ Projetos  

 

P
IN

H
E

IR
O

S
-P

IR
A

P
O

R
A

 

Barueri  R$                           -    0   R$           370.000,00  1      R$        6.209.226,83  1  R$   6.579.226,83  2 

Carapicuíba  R$                           -    0   R$                         -    0  R$                         -    0 R$                     -    0 

Itapevi  R$                           -    0  R$                         -    0      R$           341.817,82  1  R$      341.817,82  1 

Jandira  R$                           -    0  R$                         -    0  R$                         -    0 R$                     -    0 

Osasco  R$             749.500,00  1  R$                         -    0  R$                         -    0  R$      749.500,00  1 

Pirapora do Bom Jesus  R$                           -    0  R$                         -    0  R$                         -    0 R$                     -    0 

Santana de Parnaíba  R$                           -    0    R$        1.244.500,00  1  R$                         -    0  R$   1.244.500,00  1 

Taboão da Serra  R$                           -    0   R$                         -    0  R$                         -    0     R$                     -    0 

Consórcio CIOESTE  R$             796.059,67  1   R$                         -    0  R$                         -    0  R$      796.059,67  1 

 

Total Sub-região 

  

R$           1.545.559,67  2  R$       1.614.500,00  2  R$       6.551.044,65  2 
  

R$   9.711.104,32  

 

6 

T
O

D
A

S
 

São Paulo  R$            999.908,85  1   R$                         -    0  R$       2.193.375,41  1  R$   3.193.284,26  2 

TOTAL R$       23.240.921,85  24  R$     12.390.036,90  8  R$     15.754.286,32  11  R$ 51.385.245,07  43 

 

Fonte: O autor, com base nas Deliberações CBH-AT, nº14/2013, nº14/2014, nº14/2015, nº26 de 2016 e consulta pessoal3 ao CBH-AT, 2016.  

 

 

________________ 

3CBH-AT, mensagem recebida de comiteat@sp.gov.br em 21 set 2016. 
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Ainda conforme a Tabela 7, todas as sub-regiões tiveram pelo menos um projeto 

apresentado ao FEHIDRO. Observando a participação das prefeituras nas sub-regiões, sem 

considerar a cidade de São Paulo que participa de todas as regiões, temos que: 

 Sub-região Alto Tietê – Cabeceiras: 66,6% das prefeituras da região apresentaram 

projetos individuais. 

 

 Sub-região Billings – Tamanduateí: se considerássemos apenas a apresentação 

individual de projetos apenas 28,5 % das prefeituras teriam participado, no entanto, 

considerando que houve proposição de projeto por parte do consórcio intermunicipal e 

considerando as prefeituras que foram envolvidas nestes projetos, temos que 86% das 

prefeituras participaram. 

 

 Sub-região Cotia- Guarapiranga: 16,7% das prefeituras da região apresentaram 

projetos individuais o que é equivalente a uma prefeitura. 

 

 Sub-região Juqueri – Cantareira: 60% das prefeituras da região apresentaram projetos 

individuais. 

 

 Sub-região Pinheiros - Pirapora: se considerássemos apenas a apresentação individual 

de projetos apenas 12,5% das prefeituras teriam apresentado, no entanto, considerando 

que houve proposição de projeto por parte do consórcio intermunicipal e com base nas 

prefeituras envolvidas neste projeto, temos que 87 % das prefeituras da região 

apresentaram projeto.  

 

 

6.3 Situação atual dos projetos indicados ao FEHIDRO. 

 

Esta parte dos dados foi obtida no sistema do FEHIDRO através de consulta sobre 

cada projeto indicado ao FEHIDRO no período de estudo. Esta etapa visa expor se houve ou 

não a continuidade dos projetos após a etapa de indicação pelo CBH-AT. A Tabela 8 traz os 

dados obtidos na consulta realizada. O sistema FEHIDRO classifica os projetos como: 

cancelado, em andamento, não iniciado ou em análise. 
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Tabela 8- Situação atual dos projetos, indicados ao financiamento, no sistema do FEHIDRO. 

Ano Governo Municipal  Valor Solicitado ao FEHIDRO  Situação do Projeto 

2013 

Prefeitura de Ribeirão Pires  R$                              372.000,00       

 

Em andamento 

Prefeitura de São Bernardo do Campo  R$                              895.274,70  

 

Cancelado 

Prefeitura de Osasco  R$                              749.500,00  

 

Cancelado 

2014 

 

 

Consorcio Intermunicipal Grande ABC  R$                              659.320,70   

 

 

Cancelado 

CIOESTE  R$                              796.059,67  

 

Em andamento 

Prefeitura de Cajamar  R$                              651.700,00  

 

Cancelado 

Prefeitura de Itaquaquecetuba  R$                              309.350,40  

 

Cancelado 

Prefeitura de Cotia  R$                              360.010,60  

 

Não iniciado 

 

2015 

 

 

Prefeitura de Salesópolis  R$                           1.708.986,90  

 

 

Em andamento 

Prefeitura de Mairiporã  R$                              663.246,00  

 

Não iniciado 

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos  R$                           3.184.860,86  

 

Em análise 

2016 

 

 

Prefeitura de Salesópolis  R$                              414.045,10  

 

 

Em análise 

Prefeitura de Mairiporã  R$                           1.017.091,76  

 

Em análise 

Prefeitura de Mairiporã  R$                           2.103.109,20  

 

Em análise 

Prefeitura de Mairiporã  R$                              568.652,40  

 

Em análise 

Prefeitura de São Paulo  R$                              999.908,85  

 

Em análise 

Prefeitura de Suzano  R$                           2.781.072,90  

 

Em análise 

Prefeitura de São Bernardo do Campo  R$                              787.512,00  

 

Em análise 

Prefeitura de São Bernardo do Campo  R$                              715.920,00  

 

Em análise 

Prefeitura de Poá  R$                              338.263,80  

 

Em análise 

Prefeitura de Caieiras  R$                           1.405.712,56  

 

Em análise 

Prefeitura de Mogi das Cruzes  R$                              502.521,00  

 

Em análise 

Prefeitura de Mogi das Cruzes  R$                              606.579,72  

 

Em análise 

Prefeitura de Mogi das Cruzes  R$                              650.222,73  

 

Em análise 

TOTAL  R$                         23.240.921,85  
 

 

Fonte: O autor, com base no sistema do FEHIDRO e consulta pessoal4 ao CBH-AT, 2016. 

 

 

 

_______________ 

4CBH-AT, mensagem recebida de comiteat@sp.gov.br em 21 set 2016. 
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Dos projetos em andamento: Ribeirão Pires teve o contrato assinado no mesmo 

ano em que fez a solicitação, em 06/12/2013, com prazo de execução de 12 meses, ou seja, já 

deveria ter sido concluído e ainda não foi. O projeto do Consórcio Intermunicipal teve seu 

contrato, assinado em 21/05/2015, ano seguinte ao que foi apresentado, com prazo de 

execução de 12 meses, ou seja, já deveria ter sido concluído e não foi. Finalmente, o projeto 

da prefeitura de Salesópolis teve contrato assinado no ano seguinte ao que apresentou, em 

11/01/2016; com prazo de execução de 6 meses; também já deveria ter sido concluído e não 

foi. 

Fica claro aqui que há um problema em seguir a programação apresentada para 

início e conclusão dos projetos. O mesmo fica evidente ao verificarmos os projetos que ainda 

não foram sequer iniciados. A prefeitura de Cotia assinou contrato em 26/12/2015 e a 

prefeitura de Mairiporã em 15/12/2015, o primeiro projeto com prazo de 12 meses para 

conclusão e o segundo com prazo de oito meses, ou seja, já deveriam estar concluídos ou estar 

em fase de conclusão.  

Os projetos que aparecem como cancelados não chegaram a ter contrato assinado. 

Os projetos que estão em análise são em maioria os que foram apresentados no ano de 2016, 

pode ser que eles não sejam levados adiante e sejam cancelados tanto por falta de interesse do 

próprio proponente quanto por falta de aprovação por parte do agente técnico ou financeiro.  

Um fator que pode atrapalhar a efetiva realização destes projetos é a mudança de governo que 

pode ocorrer em 2017, já que 2016 foi ano de eleições para prefeito. O governo que entrará 

poderá não seguir adiante com o projeto apresentado e com isso o recurso não será utilizado. 

O sistema FEHIDRO não fornece informação sobre as razões para os atrasos ou 

cancelamento dos projetos, desta forma não é possível no presente estudo afirmar se há uma 

deficiência dos governos municipais ou se uma deficiência no fluxo de aprovação de projetos 

e liberação de recursos por parte dos agentes técnicos e financeiros respectivamente. 

O que se pode afirmar com certeza é que há um problema sério de gestão que 

precisa ser melhorado; não é razoável que dentro de um período de quatro anos nenhum 

projeto tenha sido iniciado e concluído.  

Estudo realizado por Sartori (2009) cita a burocracia como grande vilã que toma 

muito tempo no processo de aprovação dos projetos para o FEHIDRO, o que acaba 

comprometendo o cronograma de trabalho previsto pelas prefeituras municipais. Há falta de 
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sincronia no tempo de trabalho dos governos e das entidades que compõe o processo de 

obtenção de recursos do FEHIDRO. É pertinente comentar que o Governo do Estado de São 

Paulo contratou a Fundação Vanzolini para analisar o FEHIDRO e propor sua reestruturação 

(FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

7.1 Conclusões 

 

O governo é o beneficiário que fica com a maior parte dos recursos do fundo, 

destacando-se o governo do Estado. 

Em relação à análise por sub-região do CBH-AT, encontrou-se que a sub-região 

do Alto Tietê- Cabeceiras foi a que mais apresentou projetos e a que teve mais projetos 

indicados ao FEHIDRO. Já a sub-região Pinheiros-Pirapora destacou-se por ter o maior 

número de prefeituras contempladas com recursos do fundo. 

A participação individual das prefeituras é baixa. A prefeitura de Mairiporã foi a 

que teve mais projetos apresentados, seguida por Mogi das Cruzes. As prefeituras que tiveram 

mais projetos indicados ao FEHIDRO foram Mairiporã, seguida por São Bernardo do Campo 

e Mogi das Cruzes. A prefeitura de Mairiporã também foi a que recebeu indicação de maior 

valor do FEHIDRO, seguida de Ferraz de Vasconcelos e Suzano. 

A obtenção de recurso através de Consórcio Intermunicipal é uma excelente 

alternativa por que permite que as prefeituras obtenham valores inferiores ao mínimo exigido. 

Com relação à situação atual dos projetos indicados ao FEHIDRO, houve elevada 

taxa de cancelamento, baixa taxa de execução e desrespeito aos cronogramas propostos. Há 

risco de cancelamento de mais de 50% dos projetos indicados pelo CBH-AT no período 

analisado uma vez que em algumas cidades haverá troca de governo em 2017 e estes projetos, 

que ainda estão em análise, poderão não ter seguimento pelos novos prefeitos. 

Ficou evidente a existência de falha no aproveitamento de recursos do FEHIDRO 

por parte das Prefeituras. O presente estudo atingiu seu objetivo geral. A ausência de 

informações disponíveis sobre o motivo dos cancelamentos e dos atrasos na execução dos 

projetos limitou a análise. 
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7.2 Recomendações 

 

 

No site do FEHIDRO sugere-se a publicação dos motivos relacionados ao 

cancelamento e atraso de projetos. No site do CBH-AT, a publicação dos resultados referentes 

aos projetos que foram inabilitados ou habilitados como suplentes.  

Os Subcomitês de Bacias Hidrográficas do CBH-AT poderiam promover 

capacitações e reuniões para estimular maior participação de seus municípios na obtenção de 

recursos do FEHIDRO. Recomenda-se ainda que, quando possível, busquem uma distribuição 

equitativa de recursos entre as sub-regiões e promovam a obtenção de recursos pelos 

Consórcios Intermunicipais. Seria interessante a elaboração de uma resolução do CBH-AT 

que garanta distribuição mais equitativa de recursos entre sub-regiões, municípios e possíveis 

beneficiários. 

 Sugere-se ainda que os governos municipais não possam pleitear recursos no 

último ano de mandato do prefeito municipal, a menos que possam receber o recurso e 

concluir o projeto antes da transição de governo. Esta é uma medida que visa aumentar a 

eficiência em relação à indicação de projetos e sua efetiva realização, já que uma possível 

troca de prefeito pode inviabilizar o seguimento do projeto e a assinatura do contrato. 

Recomenda-se ao Instituto Vanzolini, responsável por estudo contratado pelo 

CBH-AT para reestruturação do FEHIDRO, que seja feita análise a fundo do que aconteceu 

com os projetos de prefeituras nos últimos anos já que nenhum projeto seguiu o cronograma e 

nenhum foi iniciado e concluído dentro do período proposto. 

Finalmente, fica a sugestão para um futuro estudo que busque avaliar a conclusão 

final dos projetos que ainda se encontram em andamento ou análise, junto com uma avaliação 

referente ao próximo mandato, 2017 a 2020. Além disso, é indicada uma verificação em 

relação aos municípios que foram beneficiados com a pós-graduação oferecida pela Agência 

Nacional de Águas para analisar se as prefeituras apresentaram melhora em relação à 

apresentação de projetos e obtenção de recursos do FEHIDRO. 
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