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Superintendência Especial de
Recursos Hídricos e Meio
Ambiente - SERHMA

Composta por:
1.Departamento de
Planejamento e Gestão
Participativa;
2. Departamento de Gestão
de Recursos Hídricos e
Segurança Hídrica;
3. Departamento de Gestão
de Meio Ambiente.



Gestão das Águas

É o instrumento para a descentralização de decisões no
tocante à política das águas e propicia o consenso nos
comitês para a resolução de problemas ligados às
questões hídricas.



Matriz Institucional do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos



Lei 3.595 de 
1995

Lei 3.870 de 
1997

Estabelece a Política 
Estadual de Recursos 

Hídricos e institui o 
Sistema Integrado de 

Gerenciamento de 
Recursos Hídricos.

Criação do Conselho 
Estadual de Recursos 

Hídricos - CONERH.

Legislações do Estado de Sergipe



CBH do Rio 
Sergipe

CBH do Rio 
Japaratuba

criado nos termos 
do Decreto 20.778 de 
21 de junho de 2002.

criado nos termos 
do Decreto 23.375 de 
09 de setembro de 

2005.

Comitês de Bacias Hidrogáficas

CBH do Rio 
Piauí

criado nos termos 
do Decreto 24.650 de 30 

de agosto de 2007.



FÓRUM SERGIPANO DE COMITÊS DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS

O Fórum Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas é a instância colegiada
formada pelo conjunto dos comitês legalmente instituídos no âmbito do
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos existentes no Estado
de Sergipe.

Missão
Articular os comitês de bacias hidrográficas em nível estadual visando o
fortalecimento dos mesmos como parte do Sistema de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, de forma descentralizada, integrada e participativa.

Princípios
O respeito à diversidade dos Comitês membros;
A autonomia dos Comitês membro;
O dinamismo e a agilidade;
O exercício permanente da articulação e busca do consenso.



Contrato nº 082/2017 - ANA - PROCOMITÊS 

Decreto Estadual de nº 30.709, de 23/06/2017 

Ainda sob a responsabilidade da antiga SEMARH, o
contrato fora assinado a fim de promover o
fortalecimento dos 3 CBH's já instituídos e em
funcionamento no Estado - Sergipe, Japaratuba e Piauí.
Importante salientar que a adesão voluntária se deu
concomitantemente pelos referidos 3 comitês.

PROCOMITÊS -
Sergipe



PROCOMITÊS

O Estado de Sergipe, no que se refere à classificação
indicada pela ANA, iniciou o contrato tendo todos os seus
CBH's no nível 4 de implementação, conforme requisitos
apontados pela ANA - Comitê com Plano ou
Enquadramento aprovado.

Panorama inicial
- Sergipe



I Funcionamento 
e conformidade 

documental

II Capacitação
III Comunicação

Cumprimento anual 
obrigatório de todos os 
indicadores desta meta

Obrigatoriedade inicial 
de cumprimento do 

indicador II.1 -
capacitação de 
membros novos

Metas 
PROCOMITÊS

IV Cadastro

V Implementação 
de Instrumentos 

de Gestão

Obrigatoriedade inicial 
de cumprimento do 
indicador III.1 - sítio 

eletrônico ou página 
pública em rede social

Obrigatoriedade inicial de 
cumprimento dos 

indicadores V.1 e V.2 - TDR 
para Plano e/ ou 

Enquadramento; Plano 
Aprovado - e V.9 e V.10 -
indicadores adicionais 

Panorama inicial -
Sergipe

Cumprimento anual 
obrigatório de todos os 
indicadores desta meta

VI Acompanhamento

Cumprimento anual obrigatório 
de todos os indicadores desta 

meta



Metas 
PROCOMITÊS

Panorama atual -
Sergipe

I Funcionamento 
e conformidade 

documental

Cumprimento anual 
obrigatório de todos os 
indicadores desta meta

II Capacitação
III Comunicação

IV Cadastro

Cumprimento anual 
obrigatório de todos os 
indicadores desta meta

V Implementação 
de Instrumentos 

de Gestão

Cumprimento obrigatório de 
todos os indicadores com 
exceção do V.6, V.7 e V.8 –
respectivamente: Revisão

do Plano, Revisão do 
Enquadramento e Revisão

da cobrança.

VI Acompanhamento

Cumprimento anual obrigatório 
de todos os indicadores desta 

meta

Cumprimento anual 
obrigatório de todos os 
indicadores desta meta

Cumprimento anual 
obrigatório de todos os 
indicadores desta meta



Descrição da Meta V



Planejamento para
ações 2021;
Processo eleitoral.

Ações
desenvolvidas



Plenárias Eleitorais.

Ações 
desenvolvidas



Posse dos novos
membros

Ações 
desenvolvidas



Aquisição de 
equipamentos para
funcionamento dos 
CBH’s.

Ações 
desenvolvidas



Comunicação.

Ações 
desenvolvidas



Capacitação.

Ações 
desenvolvidas

Capacitação



30 de Agosto
Dia do Rio Japaratuba

Ações 
desenvolvidas



•Elaboração, impressão e distribuição
de cartilhas informativas sobre as 
bacias hidrográficas do estado;
•Visitas técnicas;
•Projeto CBH itinerante;
•Criação do Dia Estadual dos Comitês
de Bacias Hidrográficas;
•Reuniões de acompanhamento das 
ações;
•Instalação de novos CBH’s.

Ações
planejadas –
2022



Marcos Ribeiro Leite
Diretor do Departamento de Planejamento e Gestão Participativa

Obrigado!

Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente – SERHMA

Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS

Telefone: +55 79 3249-4231
E-mail: marcos.leite@sedurbs.se.gov.br


