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 DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 188/17 de 29/06/2017 
Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2017 

e dá outras providências. 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados no uso de suas atribuições legais e: 

Considerando a Deliberação CBH-SJD n.175/2016 de 28 de novembro de 2016 – Que aprova diretrizes e critérios para 
hierarquização dos recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-SJD, exercício 2017 e dá outras providências; 

Considerando a Deliberação CBH-SJD n.176/2015 de 28 de novembro de 2016 – Que fixa prazos para apresentação de 
documentação visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2017; 

Considerando que foi dada ampla divulgação às Deliberações CBH-SJD n.175/2016 e n.176/2016, e que a Secretaria 
Executiva, assim como a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação – CTPLAN, estiveram à disposição para 
esclarecimentos quanto ao Roteiro Mínimo para Protocolo de Solicitações junto ao CBH-SJD; 

Considerando que todas as solicitações foram devidamente analisadas, conforme critérios definidos e que os 
empreendimentos em condições de candidatar-se aos recursos do FEHIDRO tiveram pontuação em conformidade com a 
Deliberação acima referida, resultando em proposta de hierarquização aprovada no âmbito da Câmara Técnica de 
Planejamento e Avaliação - CTPLAN; 

Considerando que a disponibilidade de recursos para indicações ao FEHIDRO é de 2,701% do montante dos recursos, 
o que deverá resultar em aproximadamente R$1.670.683,25 (Hum milhão, seiscentos e setenta mil, seiscentos e oitenta 
e três reais e vinte e cinco centavos), de acordo com o disponibilizado para o CBH-SJD, através dos Critérios 
estabelecidos na Deliberação COFEHIDRO n. 176 de 09 de março de 2017, que dispõe sobre o Plano de Aplicação para 
o exercício de 2017 e dá outras providências; 

Considerando o artigo 10° da Deliberação CBH-SJD nº 175/17 de 28/11/2016, em que - Fica estabelecido para o ano de 
2017, respeitando-se o montante de recursos disponíveis do FEHIDRO no âmbito do CBH/SJD, serão atendidas as 
demandas conforme segue a Deliberação CRH  nº188, de 09 de novembro de 2016 e Deliberação CBH-SJD nº 174/16 
de 28/11/2016 - Aprova o Programa de investimentos do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados”, 
para o quadriênio 2016 a 2019, e dá outras providencias: 
 
 
I - 23% (vinte e três por cento) para atendimentos das solicitações nos “PDC 1- Bases Técnicas em Recursos Hídricos – 
BRH” e “PDC 2 – Gerenciamento dos Recursos Hídricos – GRH”; 
 
II – 68% (sessenta e oito por cento) para atendimentos das solicitações em 3 (três) PDCs, distribuídos em 6 (seis) 
Subprogramas de Duração Continuada (subPDC), conforme abaixo discriminado; 

 PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas 
subPDC 3.1 Sistema de esgotamento sanitário 
subPDC 3.2 Sistema de resíduos sólidos 
subPDC 3.3 Sistema de drenagem de águas pluviais 
sub-PDC 3.4 - Prevenção e controle de processos erosivos 

 PDC 4 - Proteção dos corpos d'água 
sub-PDC 4.2 - Recomposição da vegetação ciliar e da cobertura  vegetal  

 PDC 5. Gestão da demanda de água 
sub-PDC 5.1  Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água 

 
III – Investimento de no máximo 09% (nove por cento) nas demais ações do Plano de Bacia (PBH), em PDCs a critério do 
CBH. 
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§ Único - Os investimentos financeiros nas categorias de que tratam este artigo, deverão estar em conformidade com os 
Programas de Duração Continuada – PDC (Lei nº. 9.034 de dezembro de 94, alterada pela Deliberação CRH nº. 55 de 
15/03/2005) e posteriormente pela Deliberação CRH n°. 190 de 14 de dezembro de 2016. 
 

DELIBERA: 

Artigo 1.º - Os recursos do FEHIDRO/2017 para o CBH-SJD serão distribuídos na forma priorizada no Anexo – “Tabela       
de pontuação e hierarquização das solicitações FEHIDRO/2017” com a distribuição dos valores de cada 
empreendimento. 

Artigo 2.º -  A habilitação para obtenção de recursos FEHIDRO, e as condições gerais devem obedecer ao Manual de 
Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, em vigência. 

Artigo 3.º -  As solicitações ficam indicadas para o recebimento dos recursos do FEHIDRO, obedecidas às 
exigências constantes desta deliberação e do Manual de Procedimentos Operacionais, por ordem, 
Distribuição das prioridades dos investimentos por PDC  e discriminado conforme o Tomador (T), o 
Empreendimento (E), o Valor Global do empreendimento (VG), a Contrapartida oferecida (CP) e os 
recursos a receber nas modalidades de Fundo Perdido (FP) e/ou Financiamento (FI), na seguinte 
seqüência: 

 

I - PDC 3  

(a) P.M. de Monte Aprazível (T), Plano Diretor Municipal de controle de erosão rural do Município de Monte Aprazível na 
bacia do Rio São José dos Dourados (E), R$ 159.812,00 (VG), R$ 7.990,60 (CP) e R$ 151.821,40 (FP). 

(b) P.M. de Auriflama (T), Plano Diretor Municipal de controle de erosão rural do município de Auriflama. (E), R$ 
154.500,00 (VG), R$ 3.090,00 (CP) e R$ 151.410,00 (FP). 

(c) P.M. de Jales (T), Implantação da 2ª etapa da 2ª vala do aterro sanitário municipal (E), R$ 436.780,52 (VG), R$ 
48.045,86 (CP) e R$ 388.734,66 (FP). 

(d) P.M. de Urânia (T), Encerramento e ampliação do aterro sanitário em valas do Município de Urânia (E), R$ 
153.731,16 (VG), R$ 3.074,62 (CP) e R$ 150.656,53 (FP). 

(e) P.M. Palmeira D' Oeste (T), Empreendimento: Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Dalas 
(Rede coletora e emissário de esgotos) (E), R$ 389.744,18 (VG), R$ 7.794,89 (CP) e R$ 381.949,29 (FP). 

(f) P.M. de Pontalinda (T), Obra de implantação de galerias de águas pluviais. (E), R$ 322.806,89 (VG), R$ 6.456,14 
(CP) e R$ 316.350,75 (FP). 

 

Artigo 4.º– O Presidente do CBH-SJD poderá propor ao FEHIDRO a desclassificação do tomador e indicar “ad 
referendum” do Plenário, àquele ou àqueles, quando ocorrer pedido justificando o desinteresse ao recurso 
ou quando for constatada a inviabilidade do empreendimento por questões técnicas e/ou financeiras. 

Artigo 5.º – Em conformidade com o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, em vigência, os dados e 
informações gerados em estudos e projetos financiados com recursos FEHIDRO deverá ser disponibilizado. 

 Parágrafo 1 – O produto final dos estudos e relatórios deverá ser protocolado junto a Secretaria Executiva, 
podendo ser em meio digital e impresso. 

 Parágrafo 2 -  Os tomadores de recurso deverão, sempre que houver interesse e viabilidade, apresentar os 
resultados em reuniões técnicas promovidas pelo CBH-SJD. 

Artigo 6.º – Esta Deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo CBH-SJD. 
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TABELA DE PONTUAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES FEHIDRO / 2017 

 

 

Empreendimento PDC Tomador Mod. Valor FEHIDRO Valor Contrapartida Valor Total Pontuação 

Plano Diretor Municipal de controle de 
erosão rural do Município de Monte 
Aprazível. 

3.4 
Prefeitura Municipal de Monte 

Aprazível 

Não 
Reembolsável 

R$ 151.821,40 R$ 7.990,60 R$ 159.812,00 42 

Plano Diretor Municipal de controle de 
erosão rural do município de Auriflama. 

3.4 
Prefeitura Municipal de 

Auriflama 
R$ 151.410,00 R$ 3.090,00 R$ 154.500,00 35 

Implantação da 2ª etapa da 2ª vala do 
aterro sanitário municipal, município de 
Jales. 

3.2 Prefeitura Municipal de Jales R$ 388.734,66 R$ 48.045,86 R$ 436.780,52 35 

Encerramento e ampliação do aterro 
sanitário em valas do Município de Urânia 

3.2 Prefeitura Municipal de Urânia R$ 150.656,53 R$ 3.074,63 R$ 153.731,16 31 

Empreendimento: Implantação do sistema 
de esgotamento sanitário do distrito de 
Dalas (Rede coletora e emissário de 
esgotos) 

3.1 
Prefeitura Municipal de 

Palmeira D´Oeste 
R$ 381.949,29 R$ 7.794,89 R$ 389.744,18 31 

Obra de implantação de galerias de águas 
pluviais 

3.3 
Prefeitura Municipal de 

Pontalinda 
R$ 316.350,75 R$ 6.456,14 R$ 322.806,89 28 
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TABELA  DOS PROJETOS NÃO HABILITADOS 

 

 

TÍTULO PDC TOMADOR VALOR FEHIDRO 
VALOR C/ 
PARTIDA 

VALOR 
GLOBAL Exigências não atendidas 

T.R Estudos e projetos de micro 
e macrodrenagem em Socimbra 
e estudos de macrodrenagem 

na área periurbana do 
município de Nova Canaã 

Paulista. 

3.4 
Prefeitura de Nova 

Canaã Paulista  
R$ 150.000,00 R$ 3.061,23 R$ 153.061,23 

Não apresentou as Exigências Técnicas 
solicitadas após a Análise Técnica. 

Estudo de concepção e 
elaboração de estudos de 

alternativas para o sistema de 
tratamento dos esgotos 

sanitários para o Município de 
Jales. 

3.1 

Companhia de 
Saneamento 

Básico do Estado 
de São Paulo -  

SABESP 

R$ 295.410,65 R$ 375.977,18 R$ 671.387,83 
Apresentou a Certidão de Tributos 

Federais vencida em 29/03 e protocolado 
em 31/03 

Elaboração de projeto visando 
readequações da estação de 
tratamento de esgoto (ETE) 
retirada e destinação final do 

lodo e cadastro. 

3.1 
Prefeitura 

Municipal de São 
João de Iracema  

R$ 150.043,32 R$ 3.062,11 R$ 153.105,43 

Não apresentou: Assinatura na 
declaração de adimplência, Ato de 

nomeação ou Ata de Eleição do 
Responsável Legal e ART. 

Implantação de galeria de 
águas pluviais – trechos 1 a 8 – 

Rua : Monteiro Lobato, Sub 
bacia “B” município Dirce Reis. 

3.3 
Prefeitura  

Municipal de Dirce 
Reis 

R$ 330.000,00 R$ 10.053,60 R$ 340.053,60 

Não apresentou: Plano de Micro e Macro 
Drenagem do Município; Licenciamento 
Ambiental do Lançamento da Galeria na 

área de APP; Anuência do proprietário da 
área onde será lançado o escoamento 

superficial da galeria. 

Elaboração de estudos e 
projetos de macrodrenagem na 
bacia do perímetro urbano de 

Aparecida D´Oeste. 

3.4 
Prefeitura 

Municipal de 
Aparecida D´Oeste  

R$ 150.000,00 R$ 4.157,00 R$ 154.157,00 
Não apresentou as Exigências Técnicas 

solicitadas após a Análise Técnica. 
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Ações de recuperação florestal 
na microbacia do Ribeirão 

Ponte Nova visando o 
abastecimento público do 
município de Nhandeara 

4.2 
Prefeitura 

Municipal de 
Nhandeara  

R$ 324.101,20 R$ 10.529,40 R$ 334.630,60 

Não apresentou Anuência dos 
proprietários das áreas particulares e/ou 

declaração de domínio público para áreas 
públicas com firma reconhecida em 

cartório.  

Projeto de recuperação e re-
naturalização do córrego Buritis 
nos trechos urbanos da bacia 
do rio São José dos Dourados 

no Município de General 
Salgado – SP. 

4.2 
Prefeitura 

Municipal de 
General Salgado  

R$ 151.962,00 R$ 7.998,00 R$ 159.960,00 
Não apresentou o detalhamento da área 
de abrangência do projeto (extensão da 

área do projeto). 

Plano Municipal de 
Saneamento Básico do 

município de Marinópolis. 
3.0 

Prefeitura 
Municipal de 
Marinópolis  

R$ 150.861,20 R$ 3.078,80 R$ 153.940,00 
Foi contemplado pela SSRH, Convênio 

n.048/2016 de 30/06/2016. 

Construção de galeria em 
diversos trechos do município 

de Guzolândia – SP 
3.3 

Prefeitura 
Municipal de 
Guzolândia  

R$ 298.091,73 R$ 15.689,04 R$ 313.780,77 

Possui Autos de Infração de n°. 
179026/2017, Defesa Agropecuária. 
Conforme o MPO de Investimentos 
FEHIDRO, para projetos que serão 

executados em áreas onde há passivos 
ambientais, os recursos somente poderão 

ser disponibilizados na modalidade 
reembolsável. 

 

 


