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COBRANÇAS PCJ

Desde 2006, partindo do fato de que a água é um bem finito dotado

de valor econômico, as Bacias PCJ aplicam a cobrança pelo uso dos

recursos hídricos, que incide sobre aspectos quantitativos, como a

captação de água bruta, o consumo de água e a transposição de

bacias, e qualitativos, como lançamento de efluentes.

Os valores arrecadados com a Cobrança pelo Uso dos Recursos

Hídricos retornam às Bacias PCJ em forma de projetos e obras que

visam a melhoria em diversas áreas, como a de esgotamento

sanitário, controle de perdas de água no abastecimento público, entre
outros.



COBRANÇA FEDERAL PCJ
Cobrança Federal - constitui valores arrecadados pelo uso de recursos

hídricos em corpos d’água de domínio da União (rios Atibaia; Camanducaia;

Jaguarí e Piracicaba) nas Bacias PCJ, e são distribuídos pelos Comitês PCJ

desde 2006.

O universo da Cobrança Federal pelo uso dos recursos hídricos nas Bacias

PCJ engloba 121 usuários, cujos setores são os mais variados, como

indústria, abastecimento público, agropecuária, mineração, urbano privado,

entre outros.

Desde 2013 os recursos arrecadados com a
Cobrança Federal são distribuídos pelos
Comitês PCJ de acordo com o Plano de
Aplicação Plurianual (PAP - PCJ) priorizando

principalmente estudos e projetos.

FONTE: Agência de Bacias PCJ - 2016



COBRANÇAS ESTADUAIS PCJ

FEHIDRO – O Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de

São Paulo é constituído por recursos arrecadados com a

compensação financeira e pagamentos de royalties do setor

hidroelétrico, que são distribuídos pelos Comitês PCJ desde 1994.

Cobrança Estadual Paulista - constitui valores arrecadados pelo

uso de recursos hídricos em corpos d’água de domínio do Estado de

São Paulo nas Bacias PCJ, e são distribuídos pelos Comitês PCJ

desde 2007.

Cobrança Estadual Mineira - constitui valores arrecadados pelo uso

de recursos hídricos em corpos d’água de domínio do Estado de

Minas Gerais nas Bacias PCJ, e são distribuídos pelos Comitês PCJ

desde 2010.

OBS: Todos estes recursos arrecadados são distribuídos
como recursos de Demanda Espontânea pelos Comitês PCJ.



COBRANÇAS ESTADUAIS  PCJ

O universo da Cobrança Estadual

pelo uso dos recursos hídricos nas

Bacias PCJ engloba 2.469

usuários paulistas e 24 mineiros,

cujos setores são os mais

variados, como indústria,

abastecimento público,

agropecuária, mineração, urbano

privado, entre outros.

RECURSOS: Os valores previstos

para serem distribuídos pelos

recursos do FEHIDRO e

Cobranças Estaduais PCJ, a partir

de Janeiro de 2017, estão em
torno de 23 a 25 milhões de reais.

FONTE: Agência de Bacias PCJ - 2016



Valores já investidos 
Cobranças PCJ e FEHIDRO

FONTE: Agência de Bacias PCJ - 2016



Os recursos do Orçamento de 2017, das Cobranças Estaduais PCJ e

do FEHIDRO, disponíveis para distribuição pelos Comitês PCJ,

serão:

I. distribuídos para empreendimentos propostos pelos candidatos a
tomador, denominados Demanda Espontânea;

II. distribuídos em Programas de Duração Continuada (PDC3 e PDC5), do
Plano das Bacias PCJ vigente, a fim de atender ao Decreto nº 51.449/2006, e
às metas para efetivação do enquadramento dos corpos d’água das Bacias
PCJ, conforme segue:
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GRUPO I - PDC 3: (RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'ÁGUA) –
Subprogramas 3.01 – Tratamento de efluentes urbanos, efluentes das ETAs
e disposição final de lodos de ETEs; 3.04 – Tratamento de efluentes dos
sistemas de disposição final de resíduos sólidos urbanos, e das fontes
difusas de poluição (somente para estudos, projetos e obras de
tratamento dos efluentes dos sistemas públicos de disposição final de
resíduos sólidos - chorume): no mínimo 60% dos recursos disponíveis para
investimentos, da Cobrança PCJ Paulista e 50% de eventuais recursos
provenientes de saldo do PAP-PCJ, da Cobrança PCJ Federal, sendo que,
havendo saldo remanescente neste GRUPO, este será aplicado em
empreendimentos do GRUPO II.
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GRUPO II - PDC 5: (PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DOS RECURSOS
HÍDRICOS): Subprograma 5.01 – Racionalização do uso da água no sistema
de abastecimento urbano (exceto para as ações de “estudos para a
uniformização de uma metodologia para cálculo do índice de perdas nos
sistemas de abastecimentos públicos”): no máximo 40% dos recursos
disponíveis para investimentos, da Cobrança PCJ Paulista, 100% (cem por
cento) dos recursos disponíveis do FEHIDRO – quota-parte do CBH-PCJ,
50% de eventuais recursos provenientes de saldo do PAP-PCJ, Cobrança
PCJ Federal, sendo que, havendo saldo remanescente neste GRUPO, este
será aplicado em empreendimentos do GRUPO I
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Cronograma para inscrição, análise e captação de recursos para 
financiamento de empreendimentos de Demanda Espontânea:

I - De 23/01/2017 (segunda-feira) a 25/01/2017 (quarta-feira), das 8h às
17h: inscrição de empreendimentos de Demanda Espontânea, na Agência
das Bacias PCJ, para pré-qualificação, com a entrega dos documentos
constantes do Anexo III;

II - Análises de pré-qualificação dos empreendimentos inscritos:
a) de 26/01/2017 (quinta-feira) a 20/02/2017 (segunda-feira): pela Agência
das Bacias PCJ, Órgãos Licenciadores e Outorgantes e pelas Câmaras
Técnicas (CTs) dos Comitês PCJ;

b) Divulgação dos resultados, na internet: 22/02/2017 (quarta-feira);
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Cronograma para inscrição, análise e captação de recursos para 
financiamento de empreendimentos de Demanda Espontânea:

c) Período de apresentação de recurso: 23/02/2017 (quinta-feira) e
24/02/2017 (sexta-feira);

d) Reunião da CT-PL para análise de eventuais recursos apresentados:
03/03/2017 (sexta-feira);

e) Período de avaliação dos empreendimentos deferidos (projetos e
orçamentos) pela Agência das Bacias PCJ: 06/03/2017 (segunda-feira) a
19/05/2017 (sexta-feira);

f) Período para análise de pontuação de empreendimentos pré-
qualificados - pelas equipes da SE/Comitês PCJ e da Agência das Bacias
PCJ: 22/05/2017 (segunda-feira) a 26/05/2017 (sexta-feira);



Cronograma para inscrição, análise e captação de recursos para 
financiamento de empreendimentos de Demanda Espontânea:

g) Emissão de Declaração de Adequação Técnica e Financeira, pela Agência das
Bacias PCJ e divulgação da classificação dos empreendimentos que obtiveram a
Declaração de Adequação Técnica e Financeira em ordem decrescente de
pontuação recebida: 29/05/2017 (segunda-feira).

III - De 01/06/2017 (quinta-feira) a 02/06/2017 (sexta-feira), exceto feriado, das 8h
às 17h: Período de protocolo, na Agência das Bacias PCJ, dos documentos do Anexo
IV desta deliberação, para os empreendimentos pré-qualificados.

IV - Divulgação da fonte de recurso de cada projeto: 09/06/2017 (sexta-feira).

V - De 19/06/2017 (segunda-feira) a 20/06/2017 (terça-feira): Período de
protocolo, na Agência das Bacias PCJ, dos documentos do Anexo V desta
deliberação.
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Dos Valores dos recursos a serem financiados:

São pré-requisitos para a inscrição na PRÉ-QUALIFICAÇÃO de solicitações de
recursos, além dos previstos nos Manuais de Procedimentos do FEHIDRO e
nas regras das Cobranças PCJ:

a) Planos e Projetos devem possuir Valor Global mínimo de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) e máximo de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais);

b) Serviços, Equipamentos e Obras devem possuir Valor Global mínimo de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) e máximo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de
reais) para o PDC 3 e Valor Global mínimo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) e máximo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para o PDC 5;

c) Os empreendimentos inscritos não poderão contemplar, no custo da parcela a ser
financiada, a aquisição de veículos de qualquer espécie;
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Pré-requisitos necessários para a Inscrição:

d) Para empreendimentos que envolvam ações de controle de perdas, comprovar:
que tais ações estejam previstas em Plano Diretor de Combate a Perdas que
contemple, ao menos, 70% do conteúdo mínimo definido no Manual Orientativo
para Seleção e Indicação de Empreendimentos - PCJ.T.MA.001/2016, e que as ações
sejam executadas conforme a sequência de execução prevista no Manual
Orientativo para Seleção e Indicação de Empreendimentos - PCJ.T.MA.001/2016;

e) Ter aderido ao Programa “Município Verde Azul” da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, para prefeituras municipais do estado de São Paulo;

f) Para obras e outros serviços de engenharia, apresentar Projeto Básico ou
Executivo, conforme estabelecido pela Lei nº 8666/93, incluindo memoriais
descritivos e de cálculos, cronogramas, especificações técnicas, orçamentos e
demais documentos pertinentes, de acordo com especificações constantes do
Manual Orientativo para Seleção e Indicação de Empreendimentos -
PCJ.T.MA.001/2016;
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Pré-requisitos necessários para a Inscrição:

g) Para obras e outros serviços de engenharia: apresentar arquivo digital (extensão
DWG ou .shp) e impresso (Carta IGC 1:10.000) contendo a localização
georreferenciada do empreendimento;

h) O candidato a tomador não poderá ter contratos financiados pelo FEHIDRO ou
Cobranças PCJ, em execução, celebrados há mais de 4 anos, ou seja, contratos
celebrados anteriores ao ano de 2013;

i) Possuir as Certidões do INSS, FGTS e Tributos Federais em vigência;

j) Estar em dia com a entrega dos produtos finais de contratos já concluídos;

k) Estar em situação de adimplência técnica e financeira junto à ANA, Agência das
Bacias PCJ e aos agentes técnicos e financeiros das cobranças e FEHIDRO devido à

irregularidade em qualquer outro empreendimento, quando couber.
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Comitês PCJ

Órgão colegiado da Gestão de Recursos Hídricos, com atribuições de caráter
normativo, consultivo e deliberativo, integrante do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tem como objetivo propiciar o
respeito aos diversos ecossistemas naturais, promover a conservação e
recuperação dos corpos d’água e garantir a utilização racional e sustentável
dos recursos hídricos. O Comitê é responsável pela elaboração do Plano de
Bacias, e conta, atualmente, com 12 Câmaras Técnicas.

PARLAMENTO DAS ÁGUAS

www.comitespcj.org.br

se.pcj@agenciapcj.org.br
Tel: (19) 3437-2100 

Mais Informações:

http://www.comitespcj.org.br/
mailto:se.pcj@agenciapcj.org.br


Agência PCJ

A Agência de Água (União) ou Agência de Bacias (SP e MG) administra os
recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, e são
responsáveis pela divisão dos recursos para que sejam investidos em
projetos que atendam ao plano de bacias definido pelos Comitês PCJ. É uma
entidade criada ou indicada pelo Comitê de Bacia para prestar apoio ao seu
funcionamento, podendo atuar como sua Secretaria Executiva, visto que
possui personalidade jurídica.

BRAÇO EXECUTOR DOS COMITÊS PCJ

www.agenciapcj.org.br
Tel: (19) 3437-2100 

Mais Informações:

http://www.agenciapcj.org.br/


Francisco Carlos Castro Lahóz

Secretário Executivo - Consórcio PCJ

(19) 3475-9400; agua@agua.org.br

www.agua.org.br

mailto:agua@agua.org.br

