É no Comitê de Bacias
Hidrográﬁcas que se
discutem os problemas
relacionados ao
uso, recuperação
e preservação
das águas.
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SISTEMA DE INFORMAÇÕES SIRGH
No site www.sirgrh.sp.gov.br poderão ser
encontradas todas as informações relativas
aos Comitês das Bacias Hidrográﬁcas do
Estado de São Paulo

PARTICIPE DAS
DISCUSSÕES
SOBRE O PRESENTE
DAS ÁGUAS
DA NOSSA REGIÃO!

Realização

Apoio

CUIDAR DA ÁGUA
COMO BEM PÚBLICO
É O QUE FAZEMOS

O COMITÊ
DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
DA BAIXADA SANTISTA
O que é?
Criado em 1995, o CBH-BS é um espaço de diálogo e
tomada de decisão sobre o destino e a proteção das
águas da Baixada Santista: o Parlamento das
Águas.
Em conjunto, representantes dos setores público,
privado e das organizações da sociedade civil atuam
por meio do Comitê na gestão dos recursos hídricos,
tendo a bacia hidrográﬁca como unidade de
gerenciamento.

Participe do CBH-BS
e conheça as ações e metas
previstas para as águas da
Baixada Santista

O Relatório de Situação
Esse instrumento de gestão, elaborado anualmente
pelo Comitê, apresenta as análises sobre a
qualidade e a quantidade, ou seja, sobre a
disponibilidade das águas na Baixada Santista.

O Plano de Bacias Hidrográﬁcas

A Cobrança pelo Uso da Água

Também é papel do Comitê elaborar e acompanhar
a execução do Plano de Bacias Hidrográﬁcas,
documento que reúne o conjunto de ações, metas e
programas de investimentos necessários para
garantir a utilização, recuperação, conservação e a
proteção dos recursos hídricos até 2027, com
previsão de revisão de suas ações a partir de 2020.

Aprovada em 2010, funciona como um instrumento
para o equilíbrio entre a oferta e a demanda da água
na Baixada Santista e, de 2012 a 2017, proporcionou
mais de 55 milhões de reais para execução de
projetos de combate às enchentes, tratamento de
esgotos, proteção e aproveitamento dos recursos
hídricos, educação ambiental e divulgação.

Como funciona?
O Plenário é a instância máxima de decisão, onde os
membros do CBH se reúnem em assembleia para
garantir a participação e integração de diversos
setores sociais na gestão das águas.

Área de atuação
Região Metropolitana da Baixada Santista
Bertioga
Cubatão

A Secretaria Executiva tem a função de organizar o
funcionamento do Comitê, promovendo a
articulação entre os diferentes setores da sociedade.

São Vicente

As Câmaras Técnicas têm a ﬁnalidade de apoiar o
CBH nos debates e decisões, com os principais
enfoques de:

Santos
Guarujá

82

praias

• Planejamento e Gerenciamento
Itanhaém

• Saneamento e Usos Múltiplos

162.5 km

Praia Grande

de extensão

Mongaguá

• Educação Ambiental e de Divulgação
As Comissões Especiais de Assuntos Jurídicos e
Análise de Empreendimentos contribuem para o
diálogo e análise dos projetos propostos para o
território.

Toda a sociedade tem acesso
livre às reuniões do Comitê.

120 Km2
Peruíbe

Limites dos 9 municípios da
Região Metropolitana
da Baixada Santista
Sub-bacias hidrográﬁcas
da Baixada Santista

de manguezais
preservados

2.213 km2

de remanescentes
ﬂorestais

