DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SEGUNDO ADITAMENTO AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC
Nº 19/2019

PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA APLICADA NAS ÁREAS DE
RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

Ante a necessidade de detalhamento das atividades específicas exigidas aos
bolsistas em cada modalidade constante no anexo I do aludido Edital, a
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina FAPESC, torna público o presente aditamento da citada Chamada, nos termos
abaixo.

Todas as bolsas de pesquisa contidas neste Edital estão vinculadas ao
Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas –
PROGESTÃO II. O rol de atribuições de cada bolsa de pesquisa tem por objetivo
contribuir para o alcance das metas do Programa, conforme segue:

HIDROLOGIA

a) Apoiar na execução dos balanços hídricos relacionadas ao Sistema de
Planejamento de Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina – SADPLAN;
b) Assessorar na aquisição e manutenção de informações hidrológicas qualiquantitativas, incluindo dados de bacias hidrográficas, cadastros de usos e
usuários, outorgas concedidas, informações dos planos de recursos hídricos e
de enquadramento dos corpos d’água;
c) Acompanhar a elaboração e implementação dos planos de recursos hídricos;
d) Apoiar na análise de disponibilidade hídrica para solicitação de outorga de
direito de usos;
e) Apoiar na gestão de eventos críticos;
f) Promover pesquisas referentes à cobrança de uso do recurso hídrico e
enquadramento de corpos hídricos;
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g) Assessorar na implantação e customização do sistema de outorga do Estado
de Santa Catarina;
h) Participar das reuniões e discussões relacionadas à outorga e controle dos
recursos hídricos.

As atividades desenvolvidas pelo bolsista deverão contribuir para o atingimento
das metas do Programa Progestão II, principalmente para: Meta I.1: Integração
de dados de usuários de recursos hídricos; Variável 1.8 – Capacitação; Variável
2.1 - Balanço Hídrico; Variável 2.2 - Divisão Hidrográfica; Variável 3.2 - Cadastro
de Usuários, Usos e Interferências; Variável 2.7 - Estudos Especiais de Gestão;
Variável

3.1

-

Base

Cartográfica;

Variável

3.3

-

Monitoramento

Hidrometeorológico; Variável 3.6 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação;
Variável 3.7 - Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão; 3.8 - Gestão de
Eventos Críticos;

Variável 4.1 - Outorga de Direito de Uso dos Recursos

Hídricos; Variável 4.3 – Cobrança.

BARRAGEM

a) Estruturar os procedimentos de outorga de direito de uso de barragens no
Estado de Santa Catarina;
b) Apoiar na execução de legislações aplicadas a segurança de barragens;
c) Apoiar na estruturação da metodologia de segurança de barragens e
procedimentos para as fiscalizações de barragens de usos múltiplos no Estado
de Santa Catarina;
d) Auxiliar os usuários na realização do Cadastro Estadual de Segurança de
Barragens do Estado de Santa Catarina – CESB;
e) Promover pesquisas referentes à metodologias aplicadas para a implantação
da outorga de direito de uso para barragem, bem como para segurança de
barragens;
f) Promover material de apoio para divulgação e conhecimento dos usuários;
g) Assessorar na implantação e customização do sistema de outorga do Estado
de Santa Catarina;
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h) Participar das reuniões e discussões relacionadas à outorga e controle dos
recursos hídricos.

As atividades desenvolvidas pelo bolsista deverão contribuir para o atingimento
das metas do Programa Progestão II, principalmente para: Meta I.5: Atuação
para segurança de barragens; Variável 1.8 – Capacitação; Variável 2.7 - Estudos
Especiais de Gestão; Variável 3.2 - Cadastro de Usuários, Usos e Interferências;
Variável 3.6 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Variável 3.7 - Modelos e
Sistemas de Suporte à Decisão; Variável 4.1 - Outorga de Direito de Uso dos
Recursos Hídricos; Variável 4.5 - Infraestrutura Hídrica.

INSTRUMENTOS DE GESTÃO

a) Auxiliar os usuários ao cadastramento no Cadastro Estadual de Usuários de
Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina – CEURH;
b) Acompanhar a elaboração e implementação dos planos de recursos hídricos;
c) Apoiar na análise de disponibilidade hídrica para solicitação de outorga de
direito de usos;
d) Apoiar na gestão de eventos críticos;
e) Promover pesquisas referentes à preservação e reuso de água;
f) Assessorar na implantação e customização do sistema de outorga do Estado
de Santa Catarina;
g) Promover pesquisas referentes ao aprimoramento dos procedimentos de
outorgas no âmbito estadual e nacional;
h) Auxiliar na revisão da legislação estadual relacionada aos recursos hídricos;
i) Participar das reuniões e discussões relacionadas à outorga e controle dos
recursos hídricos;
j) Apoiar no cumprimento dos indicadores e metas do Programa Progestão;
k) Promover pesquisas referentes à cobrança de uso do recurso hídrico.

As atividades desenvolvidas pelo bolsista deverão contribuir para o atingimento
das metas do Programa Progestão II, principalmente para as variáveis: Variável
1.8 – Capacitação; Variável 2.1 - Balanço Hídrico; Variável 2.2 - Divisão
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Hidrográfica; Variável 2.5 - Planos de Bacias; Variável 2.7 - Estudos Especiais
de Gestão; Variável 3.5 - Sistema de Informações; Variável 3.6 - Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação; Variável 3.7 - Modelos e Sistemas de Suporte à
Decisão; Variável 4.1 - Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos;
Variável 4.3 – Cobrança.

GEOLOGIA

a) Auxiliar os usuários ao cadastramento no Cadastro Estadual de Usuários de
Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina – CEURH;
b) Acompanhar a elaboração e implementação dos planos de recursos hídricos;
c) Analisar os processos de solicitações de outorga de direito de usos para
captações subterrâneas;
d) Apoiar na gestão de eventos críticos;
e) Assessorar na implantação e customização do sistema de outorga do Estado
de Santa Catarina;
f) Promover pesquisas referentes ao aprimoramento dos procedimentos de
outorgas no âmbito estadual e nacional;
g) Auxiliar na revisão da legislação estadual relacionada aos recursos hídricos;
h) Participar das reuniões e discussões relacionadas à outorga e controle dos
recursos hídricos;
i) Apoiar no cumprimento dos indicadores e metas do Programa Progestão;
j) Promover pesquisas referentes ao controle e implantação de redes de
monitoramentos hidro geológicas.

As atividades desenvolvidas pelo bolsista deverão contribuir para o atingimento
das metas do Programa Progestão II, principalmente para as variáveis: Variável
2.1 - Balanço Hídrico; Variável 2.7 - Estudos Especiais de Gestão; Variável 3.2 Cadastro de Usuários, Usos e Interferências; Variável 3.5 - Sistema de
Informações; Variável 3.6 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Variável 3.7
- Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão; Variável 3.8 - Gestão de Eventos
Críticos.
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PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 1

a) Promover pesquisas relacionadas ao Sistema de Informações de Recursos
Hídricos do Estado de Santa Catarina – SIRHESC;
b) Assessorar na aquisição e manutenção de informações hidrológicas qualiquantitativas, incluindo dados de bacias hidrográficas, cadastros de usos e
usuários, outorgas concedidas, informações dos planos de recursos hídricos e
de enquadramento dos corpos d’água;
c) Organizar, atualizar sistematizar, validar e integrar as informações da gestão
de recursos hídricos em banco de dados espaciais, de forma a permitir sua
utilização nos processos gerenciais e de regulação do uso da água, além do
acompanhamento da sociedade;
d) Apoiar no desenvolvimento de estudos para o aprimoramento do SIRHESC e
seu subsistemas, especialmente em aspectos relacionados ao Sistema de
Informações Geográficas, à modelagem de dados espaciais de recursos hídricos
e a aplicação em webmapping;
e) Apoiar ao planejamento e à gestão dos recursos hídricos por meio de análises
espaciais e produção de mapas temáticos;
f) Acompanhar a elaboração e implementação dos planos de recursos hídricos.
g) Gerar estudos com base nas informações extraídas dos processos de outorga
e fiscalização, contribuindo no planejamento e gestão das ações de Outorga e
Controle dos Recursos Hídricos.

As atividades desenvolvidas pelo bolsista deverão contribuir para o atingimento
das metas do Programa Progestão II, principalmente para as variáveis: Variável
2.1 - Balanço Hídrico; Variável 2.2 - Divisão Hidrográfica; Variável 2.7 - Estudos
Especiais de Gestão; Variável 3.1 - Base Cartográfica; Variável 3.5 - Sistema de
Informações; Variável 3.6 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Variável 3.7
- Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão.
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PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2

a) Promover estudos relacionados à implementação e monitoramento do Plano
Estadual de Recursos Hídricos (PERH);
b) Promover estudos relacionados ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(FEHIDRO);
c) Auxiliar na elaboração de editais do FEHIDRO para o fomento as ações
previstas no Plano Estadual de Recursos Hídricos;
d) Acompanhar a elaboração e implementação dos planos de recursos hídricos.

As atividades desenvolvidas pelo bolsista deverão contribuir para o atingimento
das metas do Programa Progestão II, principalmente para as variáveis: Variável
1.4 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos; Variável 1.9 - Articulação com
Setores Usuários e Transversais; Variável 2.4 - Plano Estadual de Recursos
Hídricos; Variável 2.5 - Planos de Bacias; Variável 2.7 - Estudos Especiais de
Gestão; Variável 3.6 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Variável 4.6 Fundo Estadual de Recursos Hídricos.

SANEAMENTO

a) Auxiliar na elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico de Santa
Catarina;
b) Promover pesquisas voltadas a integração do Plano Estadual de Recursos
Hídricos com o Plano Estadual de Saneamento Básico;
c) Assessorar na elaboração e revisão de planos municipais de saneamento
básico;
d) Assessorar na elaboração e revisão de planos municipais e intermunicipais de
gestão integrada de resíduos sólidos;
e) Auxiliar na implementação e monitoramento do Plano Estadual de Resíduos
Sólidos de Santa Catarina;
f) Promover pesquisas e estudos relacionados a programas e projetos
estratégicos na área de saneamento;
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g) Levantar, atualizar, organizar e integrar as informações sobre saneamento
básico em âmbito estadual;
h) Auxiliar na revisão da legislação estadual relacionada a saneamento;
i) Promover estudos relacionados à constituição do Fundo Estadual de
Saneamento;
j) Participar das reuniões e discussões relacionadas a saneamento.

As atividades desenvolvidas pelo bolsista deverão contribuir para o atingimento
das metas do Programa Progestão II, principalmente para as variáveis: Variável
2.4 - Plano Estadual de Recursos Hídricos; Variável 2.5 - Planos de Bacias;
Variável 2.6 – Enquadramento; Variável 2.7 - Estudos Especiais de Gestão;
Variável 3.5 - Sistema de Informações; Variável 3.6 - Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação; Variável 3.4 - Monitoramento de Qualidade de Água.

ADMINISTRATIVO/CONTABILIDADE

a) Apoiar na prestação de contas do Programa Procomitês;
b) Apoiar na prestação de contas dos termos de colaboração das entidades
executivas para apoio aos comitês de bacia;
c) Pesquisar novos modelos de apoio aos comitês de bacias;
d) Apoiar as atividades administrativas relativas ao fortalecimento dos comitês;
e) Acompanhar os estudos e implementação de novos modelos de contratação
das entidades executivas para apoio aos comitês de bacia;

As atividades desenvolvidas pelo bolsista deverão contribuir para o atingimento
das metas do Programa Progestão II, principalmente para as variáveis: Variável
1.4 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos; Variável 1.5 - Comitês de Bacias
e Outros Organismos Colegiados; Variável 1.6 - Agências de Água ou de Bacias
ou Similares; Variável 2.7 - Estudos Especiais de Gestão; Variável 3.6 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Variável 4.4 - Sustentabilidade
Financeira.
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COMITÊ CUBATÃO

a) Apoiar na organização interna do Comitê Cubatão, especialmente relacionada
a padronização de documentos, arquivo, expediente e difusão das notícias do
comitê no Sistema de Informações de Recursos Hídricos;
b) Realizar estudo acerca do regimento interno do comitê de bacia;
c) Apoiar no planejamento das atividades, com base nas pautas e decisões do
comitê de bacia;
d) Apoiar na elaboração e implementação do Plano de Comunicação e
mobilização social do comitê de bacia;
e) Apoiar na elaboração e implementação do Plano de Capacitações do comitê
de bacia;
f) Apoiar na organização de ações e eventos do comitê de bacia;
g) Apoiar no cumprimento dos indicadores e metas do Programa Procomitês;
h) Realizar pesquisa e estudo sobre os atores sociais da bacia.

As atividades desenvolvidas pelo bolsista deverão contribuir para o atingimento
das metas do Programa Progestão II, principalmente para as variáveis: Variável
1.4 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos; Variável 1.5 - Comitês de Bacias
e Outros Organismos Colegiados; Variável 1.6 - Agências de Água ou de Bacias
ou Similares; Variável 2.5 - Planos de Bacias; Variável 2.6 – Enquadramento;
Variável 2.7 - Estudos Especiais de Gestão; Variável 3.2 - Cadastro de Usuários,
Usos e Interferências; Variável 3.6 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

COMITÊ TIJUCAS

a) Apoiar na organização interna do Comitê Tijucas, especialmente relacionada
a padronização de documentos, arquivo, expediente e difusão das notícias do
comitê no Sistema de Informações de Recursos Hídricos;
b) Realizar estudo acerca do regimento interno do comitê de bacia;
c) Apoiar no planejamento das atividades, com base nas pautas e decisões do
comitê de bacia;
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d) Apoiar na elaboração e implementação do Plano de Comunicação e
mobilização social do comitê de bacia;
e) Apoiar na elaboração e implementação do Plano de Capacitações do comitê
de bacia;
f) Apoiar na organização de ações e eventos do comitê de bacia;
g) Apoiar no cumprimento dos indicadores e metas do Programa Procomitês;
h) Realizar pesquisa e estudo sobre os atores sociais da bacia.

As atividades desenvolvidas pelo bolsista deverão contribuir para o atingimento
das metas do Programa Progestão II, principalmente para as variáveis: Variável
1.4 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos; Variável 1.5 - Comitês de Bacias
e Outros Organismos Colegiados; Variável 1.6 - Agências de Água ou de Bacias
ou Similares; Variável 2.5 - Planos de Bacias; Variável 2.6 – Enquadramento;
Variável 2.7 - Estudos Especiais de Gestão; Variável 3.2 - Cadastro de Usuários,
Usos e Interferências; Variável 3.6 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

COMITÊ CAMBORIÚ
a) Apoiar na organização interna do Comitê Camboriú, especialmente
relacionada a padronização de documentos, arquivo, expediente e difusão das
notícias do comitê no Sistema de Informações de Recursos Hídricos;
b) Realizar estudo acerca do regimento interno do comitê de bacia;
c) Apoiar no planejamento das atividades, com base nas pautas e decisões do
comitê de bacia;
d) Apoiar na elaboração e implementação do Plano de Comunicação e
mobilização social do comitê de bacia;
e) Apoiar na elaboração e implementação do Plano de Capacitações do comitê
de bacia;
f) Apoiar na organização de ações e eventos do comitê de bacia;
g) Apoiar no cumprimento dos indicadores e metas do Programa Procomitês;
h) Realizar pesquisa e estudo sobre os atores sociais da bacia.

As atividades desenvolvidas pelo bolsista deverão contribuir para o atingimento
das metas do Programa Progestão II, principalmente para as variáveis: Variável
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1.4 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos; Variável 1.5 - Comitês de Bacias
e Outros Organismos Colegiados; Variável 1.6 - Agências de Água ou de Bacias
ou Similares; Variável 2.5 - Planos de Bacias; Variável 2.6 – Enquadramento;
Variável 2.7 - Estudos Especiais de Gestão; Variável 3.2 - Cadastro de Usuários,
Usos e Interferências; Variável 3.6 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do
Edital.
Fábio Zabot Holthausen
Presidente
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