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• Instrumento de planejamento e de gestão fortemente

pactuado e coordenado pelo Comitê;

• A base para elaboração foi a mobilização e a integração dos

Comitês de Bacias;

• Está permitindo a gestão efetiva dos recursos hídricos da bacia,

ou seja a revitalização da Bacia;

• Aprovado em 2016;

• Revisado em 2021.

PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DO PARANAPANEMA - PIRH PARANAPANEMA



• Avaliação a implementação do Pirh em seu primeiro ciclo

76% das ações prioritárias foram implementadas

• Consolidação novas informações associadas ao balanço hídrico quali-quantitativo;

Estudos e projetos desenvolvidos

• Definição das ações prioritárias para o 2º ciclo de implementação (2022/2026)

Premissas: considerar as mudanças climáticas e aderir aos ODS

Pautas prioritárias: instrumentos de gestão, segurança hídrica e revitalização de bacia

Priorização: ações cujo papel do Comitê é de execução

• Revisão do orçamento previsto para a implementação das ações

Aprovado em 2021

RESUMO DA REIVÃO DO PIRH PARANAPANEMA

81 ações 
31 ações prioritárias



Bases para o MOP

Detalhamento aprofundado das ações prioritárias.

Desenho dos processos (passo a passo) necessários para execução das ações.

Ferramenta de acompanhamento da implementação (Power BI).

MANUAL OPERATIVO DO PIRH PARANAPANEMA

24 ações DETALHADAS!

15 ações PRIORITÁRIAS



Exemplo de detalhamento de ação dentro do MOP

Informações da Componente, 
Programa, Subprograma e Ação

Detalhamento da ação em atividades, 
em passo a passo, com atribuição de 

“Quem” e “Quando” em cada atividade.



Exemplo de detalhamento de ação dentro do MOPMeta e Indicador

Métricas de acompanhamento e 
cronograma

ODS, Pauta do CBH, Papel do CBH

Orçamento/ Responsável(is) pelo 
investimento

Observações complementares

Documentos complementares



Formato alternativo de entrega/ ferramenta de acompanhamento

Power BI

• A alimentação do sistema de 

acompanhamento será feita 

pelo escritório de apoio à 

Secretaria, à Diretoria e ao 

coordenador da CTIG;

• O sistema gera relatórios, 

com gráficos, que serão 

encaminhados a todos os 

membros do Comitê para 

acompanhamento.
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