
 
 

DELIBERAÇÃO CBHSF Nº xxx de xx de xxxx de 2012 

 
Apoia a inscrição de proponentes e destina 

recursos financeiros da cobrança pelo uso da 

água na Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco ao Programa Despoluição de Bacias 

Hidrográficas (PRODES). 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF, criado pelo Decreto 

Presidencial de 05 de junho de 2001, no uso de suas atribuições e;  

 
Considerando o Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 2004-2013, as metas definidas no Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 

firmado entre a AGB Peixe Vivo e a Agência Nacional de Águas (ANA) e as metas 

definidas na Carta de Petrolina, que propõe a universalização dos serviços de 

saneamento básico para todos os habitantes da bacia hidrográfica; 

 
Considerando a Deliberação nº 64 do CBHSF, de 17 de novembro de 2011, que aprova 

as metas intermediárias até 2014, para atendimento aos compromissos assumidos na 

Carta de Petrolina, em prol da revitalização e melhoria de vida dos povos da bacia; 

 
Considerando a Deliberação nº xx do CBHSF, de xx de novembro de 2012, que aprova 

o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) dos recursos da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, referente aos exercícios 2013 a 

2015 e dá outras providências.  

 

Considerando que o Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES) - 

desenvolvido pela Agência Nacional de Águas contribui de maneira efetiva para a 

melhoria da qualidade das águas e, necessita do apoio dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica para a consecução dos objetivos contidos nos respectivos Planos de 

Recursos Hídricos; 

 
D E L I B E R A:  

 
Art. 1º O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, por intermédio do seu 

Presidente, poderá anuir nas etapas de inscrição e habilitação, pactuando com as metas 

de despoluição apresentadas pelos proponentes ao PRODES, relativos aos 

empreendimentos de construção e / ou ampliação de Estações de Tratamento de Esgotos 

(ETE) localizados na bacia hidrográfica do rio São Francisco, após a solicitação formal 

do empreendedor; 
 
§1º - O Presidente do CBHSF encaminhará à AGB Peixe Vivo as demandas, que 

deverão ser devidamente instruídas pelos candidatos proponentes, para abertura de 

respectivos processos contendo pareceres técnico e jurídico, para embasar a sua decisão. 

 

Art. 2º O CBHSF poderá destinar parte dos recursos financeiros arrecadados com a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, de 

acordo com as rubricas constantes do Plano de Aplicação Plurianual 2013-2015, para o 



 
PRODES, objetivando dar maior competitividade aos empreendedores proponentes no 

certame seletivo junto a ANA, observados os seguintes critérios: 

I. Para o aporte de recursos financeiros deverão ser obedecidos os critérios estabelecidos 

pelo CBHSF e verificada a disponibilidade financeira, na data prevista para o efetivo 

desembolso, sem o comprometimento de outras obrigações anteriormente contratadas e 

assumidas; 

II. Cada comprometimento de aporte financeiro para empreendimento específico deverá 

ser objeto de decisão da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF, devidamente pautada 

em reunião ordinária e deverá ser objeto de Resolução, devidamente embasada em 

processo preparado pela AGB Peixe Vivo, contendo pareceres técnico e jurídico; 

§1º - Deverá ser verificada a possibilidade do atendimento ao maior número de 

empreendimentos, até o limite da importância inscrita no PAP 2013-2015, de forma a 

contemplar as regiões fisiográficas da bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

§2º - Deverá haver um comprometimento expresso por parte do empreendedor, que 

receber os recursos financeiros dos CBHSF, de destinar parte dos recursos recebidos do 

PRODES, em programas socioambientais nas bacias hidrográficas onde forem lançados 

os efluentes líquidos devidamente tratados. 

 

Art. 3º - A AGB Peixe Vivo, no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) deverá 

propor à Diretoria Colegiada (DIREC), Quadro Técnico contendo critérios para fins de 

priorização das demandas a serem atendidas, que se constituirá no Anexo Único a ser 

apensado à presente Deliberação, após a aprovação das instancias do CBHSF, conforme 

Regimento Interno. 

 

Art. 4º - Após a assinatura dos respectivos Contratos entre a ANA e o Empreendedor, 

com a anuência do Município participante e do CBHSF, a AGB Peixe Vivo deverá 

acompanhar o cumprimento das Metas de Despoluição contratadas, mesmo não 

havendo o repasse financeiro, mas tão somente o apoio na fase de inscrição e 

habilitação ao PRODES. 

 

Art. 5º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

 

Penedo, xx de xx de 2012. 

 

 

Anivaldo Miranda                                               José Maciel Nunes de Oliveira 

               Presidente do CBHSF                                                 Secretário do CBHSF 

 


