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PLANO DE TRABALHO – 2021 

O Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Complexo Hidrológico da Baía 
da Babitonga e Bacias Contíguas - Comitê Babitonga pretende realizar no ano de 2021 
as seguintes atividades: 

 

1) Planejamento Estratégico 

Execução das atividades previstas no Planejamento Estratégico, sendo esse aprovado 
em assembleia. 

 

2) Reuniões de Equipe Técnica do Comitê e Assembleia 

Realização de reuniões de Equipe Técnica e Diretoria conforme necessidade, realização 
de Assembleia, sendo essa com previsão de 2 por ano. 

 

3) Capacitações 

Capacitação dos membros do Comitê e público de interesse abordando questões 
relacionadas à gestão de recursos hídricos, instrumentos de gestão, prestação de contas 
e tópicos gerais propostos e aprovados pela assembleia do comitê. 

 

4) Comunicações, Publicações e Participação em Eventos 

Execução das atividades previstas no Plano de Comunicação e Mobilização Social – 2021, 
aprovado em assembleia. 

Veiculação de notícias e avisos de interesse aos membros do comitê e público em geral, 
incentivando a participação em eventos relacionados a Recursos Hídricos, através dos 
mais diversos meios de comunicação. 

Elaboração mensal de jornal eletrônico (Boletim Informativo) com notícias sobre a Bacia. 

Atualização das redes sociais do Comitê (Facebook e Instagram) e do site. 

Participação em eventos com exposição de materiais e informações do Comitê, como 
por exemplo: Dia da Água (22 de março), Dia do Meio Ambiente (05 de junho), entre 
outros. 

Participação e divulgação do Comitê em diversos eventos de âmbito municipal, estadual 
e federal (Fóruns, Congressos, Seminários, etc.). 

 

5) Atendimento as solicitações de dados 

Continuidade nas respostas das solicitações de dados e informações por meio de ofício 
(Entidades, Acadêmicos, Projetos de Pesquisa, Ministério Público, etc.) 



COMITÊ DE GERENCIAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO COMPLEXO 
HIDROLÓGICO DA BAÍA DA BABITONGA E BACIAS CONTÍGUAS 

                                         

6) Educação Ambiental 

Atendimento a comunidade em geral através da realização de palestras e/ou aplicação 
de jogos temáticos de recursos hídricos, com o intuito de formar multiplicadores. 

Elaboração do VII Seminário de Educação Ambiental em Bacias Hidrográficas.  

 

7) Representações  

Continuidade nas representações do Comitê nos conselhos:  

- COMDEMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente);  

- APA Dona Francisca (Conselho Gestor da Área de Preservação Ambiental da Serra Dona 
Francisca); 

- Conselho de Saneamento Básico (CMSB); 

- Fórum de Comitês do Estado de Santa Catarina; 

- GTEA RH 06 (Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Região Hidrográfica 06). 

 

8) Captação de Recursos  

Elaboração de projetos para captação de recursos por meio de editais (CNPq, FEHIDRO, 
entre outros) e busca de aporte financeiro com entidades privadas ou outras fontes de 
captação. 

 

9) Atividade de Gestão de Rotinas do Comitê 

Adequação e implantação de rotinas de fluxo de documentos, e organização interna de 
materiais. 

 

10) Geoprocessamento 

Elaboração de dados cartográficos para a área do Comitê, visando identificar as 
principais bacias e sub-bacias hidrográficas, analisar as variáveis do meio físico e uso e 
cobertura do solo histórico. 

 

11) PSA 

Acordo de cooperação entre a Companhia Águas de Joinville - CAJ e o Comitê de 
Gerenciamento das Bacias Hidrográficas dos Rios Cubatão e Cachoeira – CCJ, por meio 
de sua atual Entidade Executiva, Fundação Educacional da Região de Joinville – FURJ, 
mantenedora da Universidade da Região de Joinville – Univille, visando à implantação e 
execução do “Programa Águas para Sempre” nas regiões de mananciais do município de 
Joinville. 
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12) Monitoramento da Qualidade e Quantidade de Água 

Monitoramento em 11 pontos de coleta, sendo 08 na Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão 
e 03 na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. Divididos em mensal, trimestral e anual. 

 

13) Monitoramento Meteorológico 

Monitoramento diário da precipitação oriundos das estações do Comitê. 

 

14) Assembleia Setorial 

Eleger as organizações, entidades ou órgãos representantes dos três segmentos que 
compõem o Comitê, sendo: 1) Usuários da Água; 2) População da Bacia; e, 3) Órgãos 
Públicos Estaduais e Federais atuantes na bacia e que estejam relacionados com os 
recursos hídricos; de acordo com procedimentos que estarão estabelecidos em Edital. 


