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DELIBERAÇÃO CBH-RB no 202/16, DE 17/06/2016. 

 
 

Aprova ajustes no Cronograma e na Planilha de 

Orçamento do projeto “Gestão hidrometeorológica junto 

ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Vale do Ribeira e 

Litoral Sul e suporte às ações de prevenções de riscos e 

extremos meteorológicos”, do exercício de 2015, e dá 

outras providências. 

 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul - CBH-RB, no uso de suas 

atribuições legais, e: 

 

Considerando que o referido projeto foi aprovado pela Deliberação CBH-RB no 193/15, de 

26/06/15, como demanda induzida no processo de habilitação ao financiamento com recursos do 

FEHIDRO/2015 e constitui objeto do Contrato FEHIDRO nº 459/2015, de 09/12/15; 

 

Considerando que a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola – FUNDAG, proponente do projeto, 

verificou posteriormente à contratação a necessidade de aquisição de equipamentos de informática e 

de outros afins à rede hidrometeorológica, e propõe ajustes mediante inclusão destes e supressão de 

outros itens da Planilha de Orçamento e consequentemente do Cronograma físico-financeiro; 

 

Considerando que, em face da alteração, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

Paulo – IPT, na qualidade de Agente Técnico, exige nova deliberação do CBH-RB; 

 

Considerando que, apesar dos ajustes propostos, o valor total do projeto se mantém inalterado, em 

R$ 298.600,00 (duzentos e noventa e oito mil e seiscentos reais). 

 

DELIBERA: 

 

Artigo 1o – Ficam aprovados os ajustes na Planilha de Orçamento e no Cronograma físico-

financeiro na forma solicitada pela FUNDAG, em atendimento à exigência do Agente Técnico IPT. 

 

Artigo 2o - A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-RB, 

devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado.  
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