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RESUMO 

 

A Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado - SBHS faz parte da grande bacia hidrográfica do 

rio Jaguaribe, corresponde a 8,25 % do estado do Ceará, e seu principal rio o Salgado. Na 

SBHS, apresenta em seu terreno 85% formado por rochas cristalinas e 15% de rochas 

sedimentares, havendo uma grande exploração das águas subterrâneas. No seu território estão 

inseridos 23 municípios. O seu Comitê de Bacia foi oficialmente criado em 14 de maio de 

2002, pelo Decreto nº 26.603. A plenária do comitê é formada por 50 instituições membros, 

sendo que, cada instituição membro indica seu representante titular e suplente. A composição 

do comitê é dividida em segmentos, usuários (30%), sociedade civil (30%), poder público 

municipal (20%), poder público estadual e federal (20%). Atualmente o Comitê se encontra na 

sua 5ª formação e nesse processo de renovação é comum que boa parte das instituições se 

repitam por vários mandatos. A SBHS é uma bacia complexa, possuindo tanto reservas 

hídricas armazenadas em açudes, com nos aquíferos subterrâneos. Foi levantado o modelo de 

gerenciamento dos recursos hídricos da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado, e a forma de 

atuação do Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado e as suas composições ao longo 

dos anos, ajudando a entender as peculiaridades desse Comitê e da gestão das águas nessa 

Sub-bacia. A representatividade do comitê e a alternância das instituições no Comitê revelam 

a necessidade de tornar os membros do Comitê mais capacitados, e conhecedores das 

necessidades da SBHS. Assim pretende-se com esse trabalho propor ações para estimular a 

participação dos representantes no CSBHS e atuação do comitê na gestão dos recursos 

hídricos da SBHS, com a divulgação dos conhecimentos obtidos com a população, com a 

realização de capacitações com temas relacionados a gestão dos recursos hídricos e capacitar 

os membros do Comitê em multiplicadores das ações do Comitê e da sua importância para a 

sociedade. Com essas ações espera-se que os membros do Comitê se sintam mais bem 

preparados, tornando-os mais atuantes nas ações a serem realizadas pelo CSBHS. Também 

torna-los multiplicadores dos conhecimentos obtidos para os seus representados. Além de 

permitir que a população conheça o comitê da sua bacia, e a importância de suas ações, e 

assim despertar o interesse em participar na gestão dos recursos hídricos através do CSBHS. 

 

Palavras-chave: Rio Salgado. Comitê. Recursos Hídricos. 
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ABSTRACT 

 

The Salgado River Hydrographic Sub-basin - SBHS is part of the large river basin of the 

Jaguaribe River, corresponding to 8.25% of the state of Ceará, and its main river Salgado. At 

the SBHS, it has 85% of the area formed by crystalline rocks and 15% of sedimentary rocks, 

with a great exploitation of the groundwater. In its territory are inserted 23 municipalities. Its 

Basin Committee was officially established on May 14, 2002, by Decree No. 26,603. The 

plenary of the committee is formed by 50 member institutions, and each member institution 

indicates its representative and alternate. The composition of the committee is divided into 

segments, users (30%), civil society (30%), municipal public power (20%), state and federal 

public power (20%). Currently the Committee is in its 5th formation and in this process of 

renewal it is common that many of the institutions are repeated for several mandates. The 

SBHS is a complex basin, possessing both water reserves stored in dams, with underground 

aquifers. The water resources management model of the Salgado River Hydrographic Sub-

basin was raised, as well as the manner in which the Salgado River Hydrographic Sub-Basin 

Committee and its compositions have been developed over the years, helping to understand 

the peculiarities of this Committee and water management in this sub-basin. The 

representativeness of the committee and the alternation of the institutions in the Committee 

reveal the need to make the members of the Committee more capable and knowledgeable of 

SBHS needs. The purpose of this work is to propose actions to stimulate the participation of 

the representatives in the CSBHS and the performance of the committee in the management 

of SBHS water resources, with the dissemination of the knowledge obtained with the 

population, with the realization of training related to the management of and train members of 

the Committee in multipliers of the actions of the Committee and its importance for society. 

With these actions, the Committee members are expected to feel better prepared, making them 

more active in the actions to be carried out by the CSBHS. It also makes them multipliers of 

the knowledge obtained for their represented. In addition to allowing the population to know 

the committee of their basin, and the importance of their actions, and thus to arouse interest in 

participating in the management of water resources through the CSBHS. 

 

Keywords: Rio Salgado. Committee. Water resources. 
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DE RECURSOS HÍDRICOS 

1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural fundamental para os seres vivos no mundo, com 

destaque para os mais diversos ecossistemas. Além disso, o desenvolvimento socioeconômico 

de um país sofre grande influência desse recurso (TAVARES, 2010). Segundo Burte (2008), o 

crescimento da população nos últimos anos tem causado um crescente consumo de água, 

provocando grande pressão sobre os recursos hídricos, que vem comprometendo-o tanto na 

sua qualidade quanto na quantidade, fato esse, agravado quando se trata de recursos hídricos 

em regiões semiáridas. 

Nas regiões semiáridas ocorrem problemas com a escassez hídrica, a diversos 

fatores, entre eles, devido a má distribuição espaço-temporal das chuvas, ocorrência de anos 

com chuvas abaixo da média, em alguns casos secas severas (MONTENEGRO e RAGAB, 

2012).  

A hidrologia do semiárido é bem diferenciada das demais regiões, compreende-la 

sob o clima atual e futuro, bem como a influência do uso e ocupação da terra, é crucial para a 

gestão e planejamento dos recursos hídricos. 

O estado do Ceará possui 86,8% da sua área inserida no semiárido, assim, um dos 

grandes desafios dessas regiões se dá na gestão dos recursos hídricos, onde se encontra um 

cenário de pluviometria média anual abaixo de 800 mm, índice de aridez de até 0,5 e risco de 

seca maior que 60% (BRASIL, 2005). 

Para haver uma melhor gestão dos Recursos Hídricos no estado do Ceará a gestão 

se dá de forma, integrada, descentraliza e participativa. A bacia hidrográfica é a unidade 

territorial da Política de Recursos Hídricos, em cada uma das suas bacias há um comitê 

formado, que tem como área de atuação suas respectivas bacias ou sub-bacias hidrográficas. 

Objetivos: 

No presente trabalho pretende-se propor ações para estimular a participação dos 

representantes no CSBHS e atuação do comitê na gestão dos recursos hídricos da SBHS, com 

a divulgação dos conhecimentos obtidos com a população. 

Objetivos específicos: 

1. Realizar capacitações com temas relacionados a gestão dos recursos hídricos; 

2. Capacitar os Membros do Comitê em multiplicadores das ações do Comitê e da 

sua importância para a sociedade. 

Metodologia:  
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Inicialmente foi realizado um levantamento Bibliográfico em livros, artigos 

científicos, dissertações e teses que tratassem do Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do Rio 

Salgado, ou ligado a gestão dos recursos hídricos, além da legislação pertinentes aos recursos 

hídricos. 

Foram realizados levantamentos de informações junto a Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos – COGERH, gerência Crato, que também tem o papel de Secretaria 

Executiva do CSBHS, onde foram obtidas informações sobre os históricos das atividades do 

CSBHS, suas composições, deliberações, entre outras informações. 

Com a obtenção das informações, foram feitas tabulações dos dados, afim de 

verificar o número de instituições que já participaram, quais instituições tiveram o maior 

número de reconduções, ações realizadas pelo CSBHS. 

 

2 HISTÓRICO DA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

A gestão de recursos hídricos é dinâmica, no Brasil desde o final dos anos 1970 

buscou-se a adequação para o gerenciamento, dentre os modelos existentes no mundo para 

alocação das águas, o Brasil adotou o modelo de Negociação Frances. 

O Estado do Ceará criou em 18 de setembro de 1972 através da lei nº9618 a 

Fundação Cearense de Meteorologia e Chuvas Artificiais, tendo nome modificado em 1987 

para Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, ainda no ano de 1987, através 

da Leis nº11.306 e nº11.380, foram criados a Secretaria de Recursos Hídricos - SRH e a 

Superintendência de Obras Hidráulicas –SOHIDRA respectivamente.   

O estado do Ceará sofre com secas, que na maioria das vezes impossibilita a 

produção agrícola e a recarga dos seus açudes (GARJULLI, 2001a, p. 107). Diante da 

necessidade de buscar instrumentos que permitissem a utilização mais racional da água, em 

1992 o Ceará instituiu o seu Sistema Estadual de Gerenciamento, por meio da Lei 11.996, 

com políticas próprias (MAIA, 1999), ainda no mesmo ano, aprovou o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, vindo a ser atualizado em 2005. 

Com o aparato jurídico instituído com a Lei nº 11.996, foi acompanhado com o 

Decreto nº 23.039 de 1994 do Regimento do Conselho de Recursos Hídricos do Ceará – 

CONERH), o Decreto 23.038 do Regimento do Comitê Estadual de Recursos Hídricos – 

COMIRH, além dos Decretos nºs 23.067 e 23.068 de 1994 que regulamentou respectivamente 

a outorga de direito de uso dos recursos hídricos e a licença de obras e serviços de oferta 
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hídrica. 

Através da Lei nº 12.245 de 1993 foi criado o Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos – FUNORH e posteriormente em 1994 foi regulamentado pelo Decreto nº 23.047. 

 

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará – COGERH foi criado 

pela Lei nº12.217, de 18 de novembro de 1993 tendo como objetivo de gerenciar os recursos 

hídricos do Estado do Ceará e da União por delegação, de forma integrada, descentralizada e 

participativa, incentivando o uso racional, social e sustentável, contribuindo para a melhoria 

de vida da população. Em 2001, através do Decreto nº 26.462, foram estabelecidas as 

diretrizes para a formação e funcionamento dos CBHs. E através da Resolução do CONERH 

nº 02, de 20 de novembro de 2007 dispôs sobre as Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos.  

A Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Hídricos – SIGERH foi instituído pela Lei nº 14.844, nela foi criado o Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos – FUNERH. E através do Decreto nº 30.159, regulamentou 

sobre a cobrança pelos usos dos recursos hídricos. 

E em 2017 o Decreto 32.470, que regulamenta os artigos 44, 47 e 53 da Política 

Estadual dos Recursos Hídricos (Lei 14.844/2010) e institui o Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Hídricos – SIGERH no tocante aos Comitês de Bacia Hidrográficas e Comissões 

Gestoras. 

 

2.1 Sistema Integrado de Gestão De Recursos Hídricos – SIGERH 

 

O primeiro grande programa de recursos hídricos do estado do Ceará foi o Projeto 

de Desenvolvimento Urbano e Gestão dos Recursos Hídricos – PROURB-RH. Através desse 

programa, conseguiu-se a estruturação do sistema estadual de recursos hídricos e ampliou 

consideravelmente a infraestrutura hídrica para dar suporte ao abastecimento humano. Nesse 

sentido houve o fortalecimento institucional da SRH, tendo um destaque para a Criação da 

COGERH. 

O SIGERH no estado do Ceará é formado pela Secretaria de Recursos Hídricos, 

seus órgãos executivos, SOHIDRA, FUNCEME e COGERH, e seus órgãos Consultivos e 

deliberativos CONERH, CBHs. 

A SRH foi criada em 1987, sendo o Estado do Ceará um dos pioneiros com a 

criação dessa secretaria e o Conselho de Recursos Hídricos do Ceará – CONERH foi criado 
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pela Lei 11.996 de 1992, sendo o órgão de coordenação, fiscalização, deliberação coletiva e 

de caráter normativo do SIGERH. A Superintendência de Obras Hidráulicas – SOHIDRA foi 

criada pela Lei 11.380 de 1987 e é o órgão responsável pela execução de obras hídricas. A 

FUNCEME foi criada pela Lei 9.618 de 1972 e tem a finalidade básica de estudos nos campos 

de Recursos Hídricos e Geoambientais e serviços especializados na área de meteorologia. E a 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH foi criado pela Lei nº 12.217 de 

1993 e tem por objetivo o Gerenciamento dos recursos hídricos de domínio do Estado do 

Ceará e da União, por delegação, de forma integrada, descentralizada e participativa, 

incentivando o uso racional, social e sustentável, contribuindo para melhoria da qualidade de 

vida da população. 

De acordo com ANA (2018), os Comitês de Bacias são grupos de gestão 

compostos por representantes dos 03 níveis: (I) do poder público federal, estadual e 

municipal, (II) sociedade civil e (III) usuários de água. Os comitês possuem o poder de 

decisão e cumprem papel fundamental na elaboração das políticas para gestão das bacias, 

sendo mais evidenciado em regiões com problemas de escassez hídrica. Das decisões a serem 

tomadas pelos CBHs destacam-se: a aprovação e acompanhamento na elaboração do Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia; arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos pelo 

uso da água e sugerir valores para cobrança pelo uso da água (ANA, 2018). 

2.2 Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado – CSBHS 

 

O CSBHS teve o seu processo de formação diferenciado dos demais comitês do 

Estado do Ceará, tendo em vista que nos demais comitês tiveram suas criações conduzidas 

pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará – COGERH, no caso do 

CSBHS seu início se deu através da mobilização social da sociedade local, iniciando com uma 

característica mais autônoma. O processo de formação do Comitê teve início ainda no ano de 

1994, sendo que o processo de mobilização das instituições da região culminou em 1999 onde 

foi realizado o primeiro seminário de organização e fortalecimento das Associações de 

Usuários de Águas da Bacia do Rio Salgado. Nesse processo de formação foi adotada a 

divisão da Sub-bacia em Microbacias, no intuito de facilitar os estudos e o processo de 

organização dos usuários.  

Assim, a Sub-bacia do Salgado que engloba 23 municípios ficou dividida em 5 

Microbacias: Microbacia I (Brejo Santo, Jardim, Jati, Penaforte e Porteiras), Microbacia II 

(Abaiara, Aurora, Barro, Mauriti, e Milagres), Microbacia III (Barabalha, Caririaçu, Crato, 
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Juazeiro do Norte e Missão Velha), Microbacia IV (Baixio, Ico, Ipaumirim, Lavras da 

Mangabeira e Umari), Microbacia V (Cedro, Granjeiro, e Várzea Alegre). Em 2000 houve o II 

Seminário de usuários de água da Sub-bacia do Rio Salgado, e no ano de 2001 O Grupo de 

Articulação apresentou a proposta de estatuto do CSBHS. Ainda no ano de 2001 foram 

realizadas reuniões nas microbacias do salgado, e em 27 de fevereiro de 2002 foi realizada a 

reunião plenária do comitê do Salgado, para definição da última versão do regimento interno 

do comitê, assim, em 14 de maio de 2002, o comitê foi oficialmente criado pelo CONERH, 

através do Decreto nº 26.603. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas – CBH do Ceará conforme a Lei Estadual nº 

14.844, são entes regionais de gestão de recursos hídricos com funções consultivas e 

deliberativas, com atuação em Bacias, Sub-bacias ou Regiões Hidrográficas e são vinculados 

ao CONERH. Os Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará têm seu colegiado 

composto por instituições governamentais e não-governamentais, divididos em 4 segmentos, 

com distribuição em usuários, sociedade civil, poder público municipal, poder público 

estadual e federal, seguindo o os percentuais conforme a FIGURA 1. 

 

FIGURA 1. Percentual de Instituições por Segmentos nos CBHs do Ceará 

 

Fonte: Ceará (2010). 

 

 

No entanto o número de instituições membros são definidas na primeira plenária 

de formação dos CBHS. No caso do CSBHS ficou estabelecido o número de 50 instituições 

membro na composição do comitê, sendo 15 instituições de usuários, 15 instituições da 

sociedade civil, 10 instituições do poder público municipal e 10 instituições do poder público 
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estadual e federal. O mandato das instituições membro do CSBHS são de 4 anos, sendo que, 

nos dois primeiros mandatos da plenária a duração foi de 2 anos e posteriormente os demais 

mandatos foram de 4 anos. 

O CSBHS teve sua primeira formação em 2002 a 2004, a segunda de 2004 a 

2006, a terceira de 2006 a 2010, a quarta de 2010 a 2014 e a quinta de 2014 até início de 

2019. 

Das cinco formações do CSBHS, participaram 137 instituições, para um total de 

250 vagas ao longo dos mandatos, o que representou uma mudança das instituições ao longo 

das 5 plenárias de 55% de mudança nas composições, conforme a TABELA 1. 

 

TABELA 1. Relação Participação de Instituições por Segmento no CSBHS de 2002 a 2018 

SEGMENTOS Nº DE INSTITUIÇÕES PARTICIPARAM TOTAL DE VAGAS

USUÁRIOS 52 75

SOCIEDADE CIVIL 46 75

PODER P. MUNICIPAL 21 50

PODER P. ESTADUAL E FEDERAL 18 50

TOTAL 137 250  

Fonte: COGERH (2018) 

 

Em relação aos segmentos de forma isolada ao longo dos cinco mandatos, para o 

segmento de usuários das 75 vagas ao longo dos anos 52 instituições diferentes participaram 

do Comitê, no segmento Sociedade Civil das 75 vagas tiveram 46 instituições diferentes, no 

poder público municipal das 50 vagas tiveram 21 instituições diferentes, e no poder público 

estadual e federal das 50 vagas apenas 18 instituições diferentes. O poder público estadual e 

federal possuíam até o ano de 2017 4 membros natos (02 estaduais e 02 federais), SRH, 

SEMACE, DNOCS e IBAMA, contudo, a partir o Decreto nº 32.470 de 27 de dezembro de 

2017, passou a ser apenas 2 membros natos SRH e DNOCS. 

De acordo coma FIGURA 2, pode-se observar que poder público estadual e 

federal tem uma baixa alternância devido a presença permanente de 40% das vagas e devido a 

presença de poucas instituições federais e estaduais envolvidas com questões hídricas e 

ambientais. 

Já em relação aos demais segmentos observa-se que a maioria das mudanças de 

instituições por segmentos estão nos usuários e na sociedade civil com respectivamente 69% e 

61%, o que se pode justificar devido à grande quantidade de instituições envolvidas nesses 

segmentos com atuação e usos dos recursos hídricos. Contudo, para o poder público 
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municipal teve mudança de apenas 42% nos cinco mandatos das plenárias do comitê o que 

pode representar uma necessidade maior de atenção nos municípios que pouco participaram 

ou nunca participaram do CSBHS. 

 

FIGURA 2. Percentual de mudanças das instituições no CSBHS de 2002 a 2018 

 

Fonte: COGERH, 2018 

 

 

O Comitê de Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará, entre as suas conquistas, 

pode-se destacar, o poder decisório na gestão dos recursos hídricos nas suas respectivas áreas 

de jurisdição. 

No Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Salgado entre suas conquistas, 

pode-se destacar a Resolução do CONERH Nº01/2015 de 19 de Maio de 2015, que restringe a 

perfuração de novos poços tubulares nos municípios do Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, 

Região Metropolitana do Cariri e a Resolução do CONERH Nº04/2016, de Maio de 2016 que 

proíbe a emissão de novas outorgas de direito de uso dos recursos hídricos para a finalidade 

de irrigação por superfície na Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Salgado. 

 

2.3 Comissões Gestoras 

 

De acordo com o Decreto nº 32.470, as Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos 

– CG são organismos de bacias vinculados aos CBH, que auxiliam na gestão dos recursos 

hídricos, sejam naturais ou artificiais. A porcentagem dos segmentos dentro das CGs é 
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definida pelos comitês de bacias, no caso do CSBHS ficaram definidos os seguintes 

percentuais, usuários com 50%, sociedade civil 30% e poder público 20%. 

O CSBHS tem oficialmente 9 CGs formadas, sendo quatro de açudes, e cinco de 

fontes naturais conforme TABELA 2. 

 

TABELA 2. Comissões Gestoras do CSBHS 

C.G. MUNICÍPIO Nº MEMBROS ANO FORMAÇÃO 

Açude Cachoeira Aurora 14 2008 

Açude Olho D’água Várzea Alegre 16 2008 

Açude Rosário Lavras da 

Mangabeira 

17 2008 

Açude Ubaldinho Cedro 14 2008 

Fonte Batateiras Crato 12 2009 

Fonte Guaribas Barbalha 13 2010 

Fonte do Céu Barbalha 15 2011 

Fonte Engenho da Serra Crato 13 2014 

Fonte Riacho do Meio Barbalha 13 2015 
 

Fonte: Adaptado de COGERH (2018). 

 

2.4 Câmaras Técnicas 

 

Dentre as atribuições dos comitês está a de construir comissões específicas e 

câmaras técnicas definindo, a sua composição, atribuições e a duração. Dentre as câmaras 

técnicas já criadas pelo CSBHS, destacam-se a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas – 

CTAS, Câmara Técnica de Meio Ambiente e Educação Ambiental – CTMAEA, Câmara 

Técnica de Outorga e Cobrança – CTOC e Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura – CTPA. 

Dentre as Câmaras Técnica, a única que permanece ativa é a CTAS, isso se deu devido 

especialmente a Resolução do CONERH Nº01/2015. 

 

3 ÁREA DE ESTUDO  

 

A Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado é uma das 05 Sub-bacias que compõem 

a Bacia do Rio Jaguaribe, localizando-se na porção sul do estado do Ceará como pode ser 
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observado na FIGURA 3. Dentro da sua área há 23 municípios e apresenta uma população 

estimada de 909.033 habitantes, sendo 632.395 da população vive na área urbana e 276.638 

na área rural. Segundo o IPECE (2017). 

 

FIGURA 3. Localização da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado 

 

Fonte: COGERH, 2018 

 

 

De acordo com IBGE (2010) dos 23 municípios presentes na SBHS estima-se 

uma população de aproximadamente 909.033 habitantes, conforme TABELA 3. Da 

população presente na Sub-bacia, 69,57% encontra-se na Zona Urbana e 30,43% na Zona 

Rural. A taxa média de cobertura d’água urbana é de 97,68% ficando acima da média do 
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estado que é de 91,76%, e a taxa média de cobertura urbana de esgoto é de 18,72% ficando 

abaixo da média do estado de 28,19%, que demonstra a necessidade de alto investimento na 

cobertura de esgoto nos municípios da Sub-bacia. Fato que alerta a necessidade de alto 

investimento na área de saneamento, mais especificamente na cobertura de esgoto dos 

municípios da Sub-bacia. Necessitando também que, os gestores municipais trabalhem mais 

ativamente na resolução destes problemas, tendo em vista que, os problemas causados pela 

falta do saneamento básico nos municípios da Sub-bacia, causam problemas, tanto na área da 

saúde da população, com sérios riscos de contaminação tantos nas reservas hídricas 

superficiais, quanto subterrâneas.  

 

TABELA 3. Municípios e população presente na SBHS 

MUNICÍPIOS População 
Zona 

Urbana 

Zona 

Rural 

Taxa de 

Cobertura d'água 

urbana (%) 

Taxa de cobertura 

urbana de esgoto (%) 

Abaiara 10.496 4.552 5.944 92,65 0 

Aurora 24.566 11.825 12.741 99,15 28,19 

Baixio 6.026 3.304 2.722 99,56 0 

Barbalha 55.323 38.022 17.301 99,48 50,99 

Barro 21.514 13.160 8.354 99,48 20,18 

Brejo Santo 45.193 28.055 17.138 92,61 83,01 

Caririaçu 26.393 14.031 12.362 100 0 

Cedro 24.527 15.159 9.368 99,16 14,6 

Crato 121.428 100.916 20.512 97,26 32,75 

Granjeiro 4.629 1.370 3.259 99,62 47,88 

Icó 65.456 30.463 34.993 91,4 50,38 

Ipaumirim 12.009 7.133 4.876 99,1 0 

Jardim 26.688 8.994 17.694 99,73 9,97 

Jati 7.660 4.489 3.171 99,12 0 

Juazeiro do Norte 249.939 240.128 9.811 99,07 36,42 

Lavras da Mangabeira 31.090 18.132 12.958 99,31 0 

Mauriti 44.240 23.285 20.955 92,75 28,46 

Milagres 28.316 13.556 14.760 90,82 0 

Missão Velha 34.274 15.419 18.855 99,52 9,01 

Penaforte 8.226 6.399 1.827 99,21 0 

Porteiras 15.061 6.189 8.872 99,27 18,72 

Umari 7.545 3.918 3.627 99,87 0 

Varzea Alegre 38.434 23.896 14.538 98,65 0 
 

Fonte: IPECE (2017), IBGE (2010) 
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Na SBHS há 15 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos do Estado do Ceará – COGERH, conforme TABELA 4, observa-se que a maioria 

dos açudes tem entre seus principais usos o Abastecimento Humano de Sedes Municipais, 

tendo uma capacidade de acumulação de 452,31 hm³. 
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TABELA 4. Açudes Monitorados na SBHS 

AÇUDES MUNICÍPIO CAPACIDADE 

(hm³) 

PRINCIPAIS USOS 

Atalho Brejo Santo 72,55 Irrigação 

Cachoeira Aurora 34,33 
Abastecimento Humano Município de Aurora 

via adutora e pequenas comunidades 

Gomes Mauriti 2,39 
Irrigação e Abastecimento Humano pequenas 

comunidades 

Jenipapeiro 

II 

Baixio / 

Umari 
41,4 

Abastecimento Humano Municípios de 

Ipaumirim, Umari, Baixio 

Junco Granjeiro 2,03 
Abastecimento Humano Município de 

Granjeiro 

Lima 

Campo 
Icó 66,38 

Abastecimento Humano Município de Icó e 

comunidades difusas e Irrigação 

Manoel 

Balbino 

Juazeiro do 

Norte 
37,18 

Abastecimento Humano do Município de 

Caririaçu 

Olho 

D'água 

Várzea 

Alegre 
19,00 

Abastecimento Humano do Município de 

Várzea Alegre 

Prazeres Barro 32,50 
Irrigação e Abastecimento Humano 

comunidades difusas 

Quixabinha Mauriti 31,78 Irrigação 

Rosário 
Lavras da 

Mangabeira 
47,22 

Abastecimento Humano Município de Lavras 

da Mangabeira e Irrigação 

São 

Domingos 

II 

Caririaçu 2,25 
Abastecimento Humano Município de 

Caririaçu 

Tatajuba Icó 2,72 
Abastecimento Humano comunidades difusas 

e Irrigação 

Thomas 

Osterne 
Crato 28,78 

Irrigação e Abastecimento Humano de 

comunidades difusas 

Ubaldinho Cedro 31,80 
Abastecimento Humano Município de Cedro 

e Irrigação 
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Fonte: COGERH (2018). 

 

Além das águas armazenadas nos açudes, na SBHS está inserida boa parte da 

Bacia Sedimentar do Araripe, com uma área de aproximadamente 4.800 km², representando 

37% da área da Sub-bacia, sendo que nessa Bacia sedimentar existe uma das maiores reservas 

hídricas subterrâneas do estado do Ceará (FIGURA 4). 

 

FIGURA 4. Área aflorante da Bacia Sedimentar do Araripe na SBHS 

 

Fonte: COGERH (2010) 

 

Dos 23 municípios presentes na SBHS, 13 tem seu abastecimento exclusivo de 

água subterrânea, sendo por fontes naturais e poços, atendendo a uma população de 
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aproximadamente 668.358 habitantes correspondendo a aproximadamente 73,5% de toda 

população da Sub-bacia, sendo os demais municípios abastecidos por água superficial. 

4. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Sendo o Comitê de Bacias Hidrográficas, o órgão colegiado integrante do Sistema 

Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado com atribuições consultivas e 

deliberativas, com atuação na Bacia ou Sub-bacia hidrográfica de sua jurisdição. E 

conhecendo a realidade e complexidade hídrica dessa Sub-bacia, constata-se que os membros 

desse Comitê devem ter o mínimo de conhecimento relacionado à gestão dos recursos 

hídricos, fazendo-se necessário a realização de capacitações continuadas, com conteúdos 

atualizados e ministrados por profissionais qualificados. Além disso, com os membros 

capacitados e mais preparados para tomadas de decisões, se tornem multiplicadores dos seus 

conhecimentos dentro dos seus municípios. Estimular que os membros capacitados 

promovam a divulgação das ações do comitê, tanto nas suas comunidades, nas rádios locais, 

redes sociais, nas escolas, permitindo a difusão do CSBHS, despertando o interesse na 

população para acompanhar e participar nas decisões e assim fazer parte da gestão dos 

recursos hídricos da sua região junto ao seu comitê. 

 

4.1 Identificação do Problema 

 

Tendo em vista a população existente na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado e 

as reservas hídricas disponíveis tanto superficiais quanto subterrâneas, faz-se necessário um 

maior cuidado na gestão dos recursos hídricos, além da necessidade de investimento nos 

municípios na área de saneamento, conforme apresentado na Tabela 3 do item 3, em que, a 

taxa média de cobertura urbana de esgoto é de 18,72% em toda a SBHS, o que demonstra 

sérios riscos de contaminação, em especial das águas subterrâneas. 

Assim, para haver uma melhor gestão dos recursos hídricos faz-se necessário que 

os membros do Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado, sejam mais atuantes e 

conhecedores das suas competências e atuar de forma mais efetiva na tomada de decisões para 

gestão dos recursos hídricos. Além disso, a população deve conhecer e cobrar dos seus 

representantes maior atuação na gestão das águas e ações para o uso racional da água.  

Aos gestores municipais desperte a necessidade de ações mais efetivas no tocante 

ao saneamento básico das suas cidades, de forma a preservar esses recursos hídricos, tanto 
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quantitativamente quanto qualitativamente, para as presentes e futuras gerações, e permitindo 

o desenvolvimento sustentável da sua região. 

Para tanto, é necessário que os membros do comitê tenham conhecimentos 

mínimos necessários nos diversos aspectos a gestão dos recursos hídricos, a preservação do 

meio ambiente, entre outros assuntos necessário para formar uma linha de conhecimento 

holística e sistêmica, com um melhor entendimento da dinâmica da hidrologia da sua região, e 

o que cada ação pode ou não ocasionar nessa dinâmica a curto, médio e longo prazo. Além 

disso, há a necessidade de a população também ter conhecimento do que é o comitê de bacia, 

das ações que vem sendo realizadas na sua região e como cobrar dos seus representantes. 

 

4.2 Justificativa 

 

Sendo a Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado a área atuação do CSBHS, faz-se 

necessário que os membros desse colegiado estejam todos preparados e motivados para 

atuarem na gestão dos recursos hídricos da bacia, tendo em vista a complexidade da bacia que 

tem tanto reserva hídricas superficial e subterrânea, assim, fazem-se necessários constantes 

capacitações e atualização dos membros. Além disso, com o empoderamento dos membros do 

comitê permite uma maior visibilidade das instituições e assim, estimular que haja um maior 

interesse e participação da sociedade na gestão dos recursos hídricos. 

 

4.3 Objetivo 

 

Propor ações para estimular a participação dos representantes no CSBHS e 

atuação do comitê na gestão dos recursos hídricos da SBHS, com a divulgação dos 

conhecimentos obtidos com a população. 

Objetivos específicos: 

Realizar capacitações com temas relacionados a gestão dos recursos hídricos; 

Capacitar os Membros do Comitê em multiplicadores das ações do Comitê e da 

sua importância para a sociedade. 

 

4.4 Resultados e Impactos esperados 
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Espera-se que com a implantação de capacitações continuadas de assuntos ligados 

aos recursos hídricos, a questões ambientais, trazendo informações atuais, permitirá que as 

reuniões plenárias do CSBHS tragam discussões e tomada de decisões de forma global, 

visando toda a Sub-bacia, buscando alinhar as reais necessidades da população, e visando 

melhorias na gestão da água. 

Além disso, com uma maior divulgação sobre o CSBHS e suas ações, permitirá 

que a população se integre ao seu comitê e tenha maior interesse em participar da gestão dos 

recursos hídricos da sua região. 

 

4.5 Ações de Intervenção 

 

As intervenções a serem realizadas, se dão através de capacitações com conteúdos 

que permitirá uma melhor formação e conscientização dos membros do comitê, conhecer e 

executar suas atribuições, e ações a serem executadas pelo comitê. Tornando o CSBHS mais 

ativo na gestão dos recursos hídricos da sua Sub-bacia hidrográfica. Assim, permitir que haja 

um maior interesse dos membros em atuar nos seus municípios com ações que venham a 

trazer benefícios a população.  

Com os membros capacitados e atuantes, haver a disseminação dos 

conhecimentos obtidos e divulgação do CSBHS, permitindo a população conhecer o seu 

comitê e como as decisões por ele tomada interferem nas suas realidades. 

 

4.6 Atores Envolvidos 

 

Nesse trabalho, contará com a participação constante da Companhia de Gestão 

dos Recursos Hídricos do Ceará – COGERH, dos gestores públicos municipais dos 23 

municípios presentes na Sub-bacia, comunidades difusas que se utilizam dos recursos 

hídricos, sociedade civil envolvida em ações que envolvam os recursos hídricos, Universidade 

Federal do Cariri – UFCA e Universidade Regional do Cariri – URCA, Instituto Chico 

Mendes de Conservação e Biodiversidade - ICMBIO, Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente - SEMACE, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, 

Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará - SRH, imprensa local e estadual. 
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4.7 Recursos Necessários 

 

Banco Mundial Recurso Financeiro para contratação da instituição responsável 

pelas capacitações dos membros do comitê. R$ 180.000,00 

COGERH / SRH Apoio Logístico para deslocamento dos membros, reserva dos 

locais para realização das capacitações, fiscalização das 

capacitações. 

 

4.8 Orçamento 

 

TABELA 5. Orçamento Capacitações para Membros do CSBHS 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO 
VALOR 

ESTIMADO 

1 

PARTICIPAÇÃO DE 100 MEMBROS DO CSBHS EM CURSO 

TEÓRICO/PRÁTICO SOBRE COMO MELHORAR O 

FUNCIONAMENTO DO CSBHS 

R$ 30.000 

2 

PARTICIPAÇÃO DE 100 MEMBROS DO CSBHS EM CURSO 

TEÓRICO/PRÁTICO SOBRE COMITÊS DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS: O QUE É E O QUE FAZ? 

R$ 30.000 

3 
PARTICIPAÇÃO DE 100 MEMBROS DO CSBHS EM CURSO 

TEÓRICO/PRÁTICO SOBRE LEI DAS ÁGUAS 
R$ 30.000 

4 

PARTICIPAÇÃO DE 100 MEMBROS DO CSBHS EM CURSO 

TEÓRICO/PRÁTICO SOBRE BACIAS HIDROGRÁFICAS: 

PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS 

R$ 30.000 

5 

PARTICIPAÇÃO DE 100 MEMBROS DO CSBHS EM CURSO 

TEÓRICO/PRÁTICO SOBRE PLANO DE RECURSOS 

HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA 

R$ 30.000 

6 

PARTICIPAÇÃO DE 100 MEMBROS DO CSBHS EM CURSO 

TEÓRICO/PRÁTICO SOBRE CONSERVAÇÃO, USO 

RACIONAL E SUSTENTÁVEL DA ÁGUA 

R$ 30.000 

 Total R$ 180.000 

 



 

30 

 
ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

Fonte: Próprio Autor 

 

4.9 Viabilidade 

 

O projeto de capacitação dos membros tem um grande impacto social, tendo em 

vista que levará conhecimento aos membros representantes dos diversos segmentos da 

sociedade. Tendo como principal risco a indisponibilidade financeira para a contratação da 

instituição que realizará as capacitações. Já no ponto de vista da logística para realização das 

capacitações a COGERH possui expertise nessas ações. 

4.10 Riscos e Dificuldades 

 

Tendo em vista, que o mandato dos membros do CSBHS é de 4 anos, há 

necessidade que periodicamente haja novos cursos, tanto para novos membros quanto para a 

reciclagem do conhecimento dos membros reeleitos. Além disso, devido a mudanças nos 

gestores municipais e com ele boa parte de sua equipe, há constantes mudanças nesse 

Segmento Poder Público Municipal. Assim, é importante que os membros repassem seus 

conhecimentos, permitindo a perenidade das informações obtidas no decorrer dos anos no 

Comitê. 

 

4.11 Cronograma 

 

TABELA 6. Cronograma de Capacitações dos Membros do CSBHS 

 Capacitações / 2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Mobilização 1 X            

Capacitação 1   X                 

Mobilização 2   X          

Capacitação 2     X               

Mobilização 3     X        

Capacitação 3           X            

Mobilização 4       X      

Capacitação 4               X        

Mobilização 5         X    

Capacitação 5                 X      

Mobilização 6           X  

Capacitação 6                      X 
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Fonte: Próprio autor 

 

4.12 Gestão, Acompanhamento e Avaliação 

 

 Durante o processo de capacitação dos membros do CSBHS, a COGERH fará o 

acompanhamento das capacitações de forma a facilitar o entendimento dos conteúdos 

abordados, além disso, ela será responsável por analisar a avaliação de aprendizagem dos 

membros. 

Ao final do curso, a contratada providenciará avaliação de aprendizagem, a ser 

aplicada a todos os alunos pelo instrutor, disponibilizando a contratante o resultado apurado. 

Os membros do CSBHS participantes farão avaliação de reação sobre o curso, 

com atribuição de grau conforme indicado abaixo: 

- I (insatisfatório) – 0 a 25%; 

- R (regular) – 25 a 50%; 

- B (bom) – 50 a 75%; 

- MB (muito bom) – 75 a 100%. 

 

5 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

5.1 Objeto 

 

Contratação de instituição apta a ministrar treinamento com apresentação de 

conteúdo teórico e prático nas áreas de Legislação de Recursos Hídricos, Legislação 

Ambiental, Funcionamento de Comitê de Bacias e Hidrologia. Num total de 06 (seis) cursos 

no valor unitário de 30 mil reais por curso, totalizando 180 mil reais, para atender às 

necessidades do Comitê da Sub-bacia hidrográfica do Rio Salgado em capacitar os membros 

titular e suplente desse colegiado. 

 

5.2 Justificativa 

 

O CSBHS é um órgão colegiado criado em 14 de maio de 2002 através do 

Decreto 26.603, tem como área de atuação a Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado, 
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composta por 23 municípios e uma população de aproximadamente 909.033 habitantes 

(IBGE, 2010), assim, faz-se necessário que os membros desse colegiado estejam todos 

preparados e motivados para atuarem na gestão dos recursos hídricos da Sub-bacia, tendo em 

vista a complexidade da SBHS que possui reservas hídricas tanto superficiais quanto 

subterrâneas. Desta forma, a realização de capacitações e atualização dos membros, tornam-se 

primordiais, permitindo um maior tornar os membros do comitê verdadeiros multiplicadores 

de conhecimento para suas localidades e municípios, além de tornar os membros dos comitês 

empoderados de suas funções trazendo maior visibilidade das instituições e assim, estimular 

que haja um maior interesse e participação da sociedade na gestão dos recursos hídricos. 

 

5.3 Descrição do Objeto 

 

Após a contratação da instituição vencedora, ela deverá preparar todo o conteúdo 

das capacitações e apresentar aos técnicos da COGERH, para verificar se na capacitação 

contempla todos os conteúdos necessários para os membros do Comitê. Com a aprovação a 

instituição irá realizar a mobilização dos membros do Comitê com 15 dias de antecedência da 

realização do curso. Esse processo ocorrerá para todos os 06 cursos a serem ministrados. 

1ª Capacitação do CSBHS 

Tema Como melhorar o funcionamento do CSBHS 

Competências a 

serem 

desenvolvidas 

Ampliar o entendimento sobre as atribuições e responsabilidades do comitê 

de bacia e incentivar a gestão participativa de recursos hídricos. 

Carga horária  _40_ horas 

Público _50_ titulares _50_ suplentes 

Conteúdo 

programático 

mínimo 

1. Atribuições dos comitês de bacias 

2. Responsabilidades dos comitês de bacias 

4. Planejamento das ações dos comitês de bacias 

3. Casos exitosos de comitês de bacias no Brasil 

Metodologia: Aulas teóricas e expositivas com dinâmicas de grupo 

Período 2019 

 

2ª Capacitação do CSBHS 

Tema Comitê de bacias hidrográficas: o que é e o que faz? 
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Competências a 

serem 

desenvolvidas 

Ampliar o entendimento sobre as atribuições e responsabilidades do comitê 

de bacia e incentivar a participação da sociedade em geral na gestão de 

recursos hídricos. 

Carga horária  _40_ horas 

Público _50_ titulares _50_ suplentes 

Conteúdo 

programático 

mínimo 

1. O comitê de bacia hidrográfica; 

2. O surgimento dos comitês de bacias no Brasil 

3. Composição e atribuições dos comitês 

4. A criação e atribuição de um comitê de bacia 

5. Comitê de bacia interestadual 

6. Comitês de bacias hidrográficas do Ceará 

6. Comitê da sub-bacia hidrográfica do rio salgado 

Metodologia: Aulas teóricas e expositivas com dinâmicas de grupo 

Período 2019 

 

3ª Capacitação do CSBHS 

Tema Lei das águas 

Competências a 

serem 

desenvolvidas 

Compreender a política nacional de recursos hídricos, seus instrumentos, os 

conceitos básicos relacionados à gestão das águas, bem como identificar 

formas de atuação responsável para o uso e gestão dos recursos hídricos. 

Carga horária: 40 horas 

Público _50_ titulares _50_ suplentes 

Conteúdo 

programático 

mínimo 

1. Política nacional de recursos hídricos: fundamentos, objetivos e diretrizes 

2. Funcionamento do sistema nacional de gerenciamento de recursos 

hídricos 

3. Instrumentos da política nacional de recursos hídricos 

Metodologia: Aulas teóricas e expositivas com dinâmicas de grupo 

Período: 2019 

 

4ª Capacitação do CSBHS 

Tema Comitê de bacias hidrográficas: práticas e procedimentos 

Competências a 

serem 

desenvolvidas 

Disseminar informações sobre o funcionamento de comitês de bacias 

hidrográficas 

Carga horária  _40_ horas 

Público _50_ titulares _50_ suplentes 

Conteúdo 1. A estrutura organizacional dos comitês de bacia hidrográfico 
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programático 

mínimo 
2. O regimento interno dos comitês de bacias hidrográficas 

3. O funcionamento do comitê de bacias hidrográficas 

4. A secretaria executiva de um comitê de bacia hidrográfica 

Metodologia: Aulas teóricas e expositivas com dinâmicas de grupo 

Período 2019 

 

 

5ª Capacitação do CSBHS 

Tema Plano de recursos hídricos e enquadramento dos corpos de água 

Competências a 

serem 

desenvolvidas 

Compreender o processo de organização dos diversos tipos de planos de 

recursos hídricos e enquadramento de corpos de água com vistas a melhor 

gestão de recursos hídricos 

Carga horária  _40_ horas 

Público _50_ titulares _50_ suplentes 

Conteúdo 

programático 

mínimo 

1. Plano de recursos hídricos 

2. O enquadramento dos corpos de água 

Metodologia: Aulas teóricas e expositivas com dinâmicas de grupo 

Período 2019 

 

6ª Capacitação do CSBHS 

Tema Conservação, uso racional e sustentável da água 

Competências a 

serem 

desenvolvidas 

Apresentar instrumentos de planejamento dos recursos hídricos e de gestão 

de bacias hidrográficas 

Carga horária  _40_ horas 

Público _50_ titulares _50_ suplentes 

Conteúdo 

programático 

mínimo 

1. A bacia hidrográfica 

2. Instrumentos de planejamento e manejo de bacias 

3. Técnicas e práticas de gestão de bacias hidrográficas 

Metodologia: Aulas teóricas e expositivas com dinâmicas de grupo 

Período 2019 

 

5.4 Fundamentação Legal 
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Por se tratar de contratação de serviço comum, nos termos do parágrafo único do 

art. 1º da Lei 10.520/02, o certame licitatório será realizado na modalidade Pregão, em sua 

forma eletrônica, do tipo menor preço global, em conformidade com a lei mencionada. 

A contratação de licitação pra escolhida não só confere maior celeridade ao 

processo, como também amplia o universo dos potenciais licitantes. Desse modo, entende-se 

que o interesse público será mais satisfatoriamente atendido mediante a adoção dessa 

modalidade. 

Para a contratação em questão, não há qualquer necessidade específica a ser 

atendida. A escolha pode ser feita tão somente com base nos preços ofertados, haja vista 

serem comparáveis entre si, sem necessidade de avaliação minuciosa. 

 

5.5 Estimativa de Custos 

 

O valor estimado para execução do objeto é de R$ 180.000, sendo esse valor 

compostos por 06 capacitações, com valor unitário por capacitação de R$ 30.000. 

Capacitação 01..........................................................................R$ 30.000; 

Capacitação 02..........................................................................R$ 30.000; 

Capacitação 03..........................................................................R$ 30.000; 

Capacitação 04..........................................................................R$ 30.000; 

Capacitação 05..........................................................................R$ 30.000; 

Capacitação 06..........................................................................R$ 30.000; 

Total...........................................................................................R$ 180.000. 

 

5.6 Critérios de Julgamento 

 

Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor 

preço global por item, observadas as especificações definidas no item 5.3 deste Termo de 

Referência. 

 

5.7 Prazo, Local e Condições de Entrega 
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As capacitações ocorrerão ao longo do ano de 2019, nos meses de fevereiro, abril, 

junho, agosto, outubro, dezembro. Os locais para a realização das capacitações serão nos 

municípios de Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte; Brejo Santo; Mauriti; Icó. Assim, com a 

renovação da plenária do CSBHS está prevista para o início do ano de 2019, os novos 

membros e os antigos membros que por ventura sejam reeleitos serão capacitados ao longo do 

ano de 2019. 

 

5.8 Obrigações da Contratada 

 

Ministrar o curso de acordo com as condições estipuladas neste termo de 

Referência, nos locais, datas e horários definidos pela COGERH. 

Fornecer os materiais didáticos impressos, bem como os materiais de apoio 

necessários à prestação do serviço. 

Não transferir para outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia 

expressa anuência da COGERH. 

Indicar nome e telefone de preposto para comunicação, bem como 

estabelecimento de dúvidas de qualquer natureza quanto ao curso. 

Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas, bem 

como pelos tributos que decorram direta ou indiretamente da prestação do serviço e pelas 

despesas com deslocamentos e alimentação do consultor. 

Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos. 

Emitir fatura relativa ao serviço prestado. 

Prover os serviços ora contratados com pessoal adequado e capacitado em todos 

os níveis de trabalho. 

Mobilizará os membros do comitê para cada capacitação a ser realizada.  

Fornecer, após 05 (cinco) dias úteis do recebimento da Nota de Empenho, a 

definição didática, o planejamento / conteúdo a ser ministrado e o material a ser apresentado e 

entregue no curso, para aprovação da contratante. O conteúdo deverá conter o programa 

detalhado no item 5.3 deste Termo de Referência. 

Enviar para a contratante cópia das listas de presença e das avaliações dos 

servidores, em até 03 (três) dias úteis após o término do curso. 
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5.9 Obrigações da Contratada 

 

A COGERH designará o gestor para acompanhar a execução do objeto e 

responsabilizar-se pelo atesto da fatura 

Fiscalizar a execução do objeto, visando ao atendimento das especificações deste 

Termo de Referência. 

Atestar a fatura, comprovando a realização do serviço. 

Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com a forma e o prazo estabelecido 

neste Termo de Referência. 

Disponibilizar local e infraestrutura para a realização do curso. 

Fornecer lista dos alunos em até 02 (dois) dias úteis antes do início do curso. 

Conferir as listas de presença e os resultados das avaliações.  

A COGERH será responsável em aprovar os conteúdos e materiais didáticos a 

serem elaborados pela instituição contratada, além de acompanha e fiscalizar a realização das 

capacitações e ao final de cada capacitação irá avaliar os membros do comitê quanto ao 

aprendizado dos conteúdos abordados.  

 

5.10 Acompanhamento e Fiscalização 

 

Técnicos da COGERH irão acompanhar todas as capacitações ministradas pela 

contratada, e fiscalizará as entregas das capacitações. 

 

5.11 Pagamento 

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o atesto da nota fiscal. 

 

5.12 Subcontratação 

 

É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 

da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo 
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rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

 

 

 

 

5.13 Sanções 

 

A contratada estará sujeita ao regime de infrações e sanções administrativas 

estabelecido no Edital, em conformidade com as regras previstas na Lei nº 8.666/1993, e 

especificamente à: 

I – advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação. 

II – multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total, pelo atraso 

injustificado na prestação do serviço, até o limite de 15 (quinze) dias; 

III – findo prazo do subitem anterior, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

total do objeto. 

Outras condutas que possam ser enquadradas como infrações administrativas, nos 

termos da Lei nº 8.666/1993, serão avaliadas pela administração de acordo com sua efetiva 

gravidade e real repercussão no caso concreto, observando o princípio da proporcionalidade. 

A multa, aplicada após regular processo administrativo e garantido o direito ao 

contraditório e ampla defesa, será descontada da fatura emitida pela empresa, caso haja 

garantia contratual a ser executada ou, em último caso, cobrada judicialmente. 

Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o 

direito ao contraditório e ampla defesa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista que, a gestão dos recursos hídricos no estado do Ceará se dá de 

forma, integrada, descentralizada e participativa, faz-se necessário que os integrantes do 

Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado tenham um bom conhecimento sobre os 

Comitês de Bacias, seu funcionamento, além de conhecer a lei das águas, plano de recursos 

hídricos, o uso racional da água entre outros assuntos relacionado aos recursos hídricos. 

Através de capacitações constantes dos membros do Comitê permitirá que haja 

um melhor entendimento das suas funções, competências, e dos impactos das suas ações na 

gestão dos recursos hídricos e os reflexos nas suas localidades. 

Além disso, espera-se que os membros do Comitê se sintam mais bem preparados, 

tornando-os mais atuantes nas ações a serem realizadas pelo CSBHS. Também torna-los 

multiplicadores dos conhecimentos obtidos para os seus representados. 

 Permitir que a população conheça o comitê da sua bacia, e a importância de suas 

ações, despertar o interesse em participar na gestão dos recursos hídricos através do CSBHS. 

Essas capacitações devem ser continuadas e que a replicação do conhecimento 

permaneça entre os membros do Comitê, tornando assim o assunto gestão de recursos hídricos 

comum dentro da sociedade. 
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