
 
 

DELIBERAÇÃO CBHSF Nº xxx de xx de novembro de 2012 

 
Estabelece procedimentos e critérios para 

apresentação de demandas de: Planos e Projetos 

de saneamento básico pelas Prefeituras 

Municipais da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco, municípios com até 50 mil habitantes 

(Censo Demográfico 2010) 
 

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 CBHSF nº 64, 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 CBHSF nº xx, 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.  

 

E de acordo com a lei federal nº 11.445/2007, e seu Decreto Regulamentador Nº 

7.217/2010 em seu Artigo Art.26, os Municípios que não tiverem Planos de 

Saneamento, não poderão ter acesso a recursos orçamentários da união ou recursos 

de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração 

pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico, a partir do 

exercício financeiro de 2014.  

 
D E L I B E R A:  

 

Art. 1º - As Prefeituras Municipais poderão apresentar demandas ao Presidente do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, diretamente ao secretário do 

CBHSF ou através de suas CCR´s, para a elaboração de: planos municipais, projetos 

básicos e/ou executivos e alternativos em áreas difusas, estudos para ampliação e 

melhoria de sistemas existentes, estudos e projetos de resíduos sólidos e drenagem 

urbana, bem como a execução da implantação e/ou ampliação de pequenos sistemas, de 

Saneamento Básico,  devidamente protocoladas, e juntando documentos com o seguinte 

conteúdo mínimo: 

I. Ofício do Prefeito Municipal requerendo ao CBHSF a contratação pretendida, 

II. Documento contendo: Objetivo, justificativa, área de abrangência, população 

beneficiada e resultados esperados da demanda; 



 
 

III. Documento contendo: Descrição do sistema de saneamento básico existente, 

contemplando as subunidades do sistema, abrangência, déficit e problemas; 

principalmente das áreas com populações adensadas e dispersas;  

 

IV. Documento que garanta a efetiva participação da sociedade em todas as etapas 

do processo de elaboração e implantação;  

V. Documento do SAEE ou da Concessionária local se comprometendo a 

administrar, operar e manter os sistemas propostos, quando for o caso; 

VI. Documento que comprove que o município, órgão ou entidade proponente 

deverá ter plenos poderes no tocante à propriedade do imóvel onde será 

implantado o sistema; quando for o caso; 

VII. Estimativa de custos para elaboração do Plano ou Projeto ou para implantação 

das Obras. 

§1º - Saneamento básico são todos aqueles voltados para o abastecimento de água, o 

esgotamento sanitário, a coleta e a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos e a 

drenagem pluvial urbana. 

§2º - A AGB Peixe Vivo, no prazo máximo em até 90 dias, deverá propor à Diretoria 

Colegiada (DIREC), critérios para fins de priorização das demandas a serem atendidas,  

a qual aprovará uma resolução a ser seguida para seleção dos municípios 

§3º - O CBHSF por intermédio da AGB Peixe Vivo divulgará em mídias diversas, no 1º 

semestre de cada ano, Edital de “Manifestação de Interesse”, para que as Prefeituras 

possam se candidatar à seleção das demandas a serem contempladas, observadas as 

disponibilidades de recursos financeiros previstas no Plano de Aplicação Plurianual; 

Art. 4º - A partir das demandas apresentadas e após a aplicação dos critérios aprovados 

pelo CBHSF, a AGB Peixe Vivo apresentará à DIREC a lista dos projetos elegíveis e 

priorizados, para sua aprovação. A Lista final com as demandas aprovadas, serão objeto 

de uma resolução da DIREC, a qual se encarregará de informar a cada plenária a 

situação e andamento das ações objeto dessa deliberação. 

Art. 5º - As demandas aprovadas serão encaminhadas à AGB Peixe Vivo para a as 

providencias de sua viabilização,  

Art. 6º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

 

Penedo,xxx de novembro de 2012. 

 

 

Anivaldo de Miranda Pinto              José Maciel Nunes de Oliveira 

Presidente                                              Secretário 


