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Deliberação CBH-SM nº 02 de 21 de junho de 2018. 

  

 

“Aprova recomendação da Câmara Técnica de 

Planejamento e Assuntos Institucionais - CT-PAI, 

relativa à hierarquização dos empreendimentos 

submetidos ao CBH-SM, para execução com recursos 

financeiros do FEHIDRO - Exercício 2018.” 

 

 

O Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira - CBH-SM, no uso de suas atribuições 

legais, e considerando: 

 

 

A Deliberação ad referendum CBH-SM nº 01 de 1 de fevereiro de 2018, que aprova 

complementações e modificações no anexo I para o pleito FEHIDRO 2018 na Deliberação 

01/2012 no âmbito do CBH-SM e seus considerando; 

 

 

A Deliberação COFEHIDRO nº 192 de 5 março de 2018, que dispõe sobre o Plano de Aplicação 

para o exercício de 2018 e dá outras providências, e que destina ao CBH-SM o valor total de R$ 

1.288.423,95 (um milhão duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e 

cinco centavos); 

 

O OFICIO SECOFEHIDRO CIRCULAR nº 0386/2018, que pese a necessidade de readequação 

da referida deliberação (deliberação COFEHIDRO nº 192 de 5 março de 2018) em razão da 

aprovação do PLC nº 315/2009, os valores serão revistos e nova Deliberação será editada e 

publica, com valores corretos; 

 

A Deliberação COFEHIDRO ad referendum nº 194 de 18 junho de 2018, que dispõe sobre 

alteração no Plano de Aplicação para o exercício de 2018 e dá outras providências, e que destina 

ao CBH-SM o valor total de R$ 871.431,55 (oitocentos e setenta e um mil quatrocentos e trinta e 

um reais e cinquenta e cinco centavos; 

 

A Deliberação 01/2012 que aprovou as diretrizes para propostas de projetos a serem financiados 

com recursos financeiros do FEHIDRO, bem como os critérios de análise e hierarquização dos 

mesmos no âmbito do CBH-SM; 

 

A hierarquização apresentada pela Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais - 

CT-PAI, que na reunião do dia 07/06/2018, priorizou e hierarquizou os projetos com base no Plano 

de Bacias, no enquadramento dos PDC’s e Sub PDC’s definidos para a UGRHI 1 no exercício de 

2018, nas prioridades propostas pelo colegiado e nas orientações do Manual de Investimentos 

vigente; 
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Delibera: 

 

Artigo 1º- Fica aprovada a recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos 

Institucionais - CT-PAI, observadas as alterações da Plenária, com vistas à hierarquização dos 

projetos a serem executados com recursos do FEHIDRO 2018, no valor de R$ 738.150,00 

(setecentos e trinta e oito mil e cento e cinquenta reais) na forma e sequência constante do anexo 

da presente deliberação Anexo I; 

 

 

Artigo 2º- Esta deliberação entrará em vigor a partir desta data. 

 

 

 

Campos do Jordão, 21 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frederico Guidoni Scaranello 
Presidente 

 
 

 
 

 
 
 

Luiz Roberto Barretti  
Vice Presidente 

 
 
 
 
 

 
 

Nazareno Mostarda Neto 
Secretário Executivo 
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ANEXO I (Deliberação CBH-SM nº 02 de 21 de junho de 2018) 

 

 

Empreendimentos hierarquizados no CBH-SM  

Classificação PDC 
SubPDC 

Projeto Tomador Valor FEHIDRO 
Valor 

contrapartida 
Valor total 

1º (73,46) 3 / 3.4 
Contenção de Encosta em partes da 

Margem do Rio Sapucaí-Guaçu - Estrada do 
Horto. 

Prefeitura de Campos do 
Jordão 

600.000,00 31.695,43 (5%) 631.695,43 

2º (69,75) 8 / 8.3 Comunicação e Mobilização do CBH-SM 
Vale Verde – Associação 

de Defesa do Meio 
Ambiente 

138.150,00 (0%) 138.150,00 

Valor FEHIDRO R$ 738.150,00 
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