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DELIBERAÇÃO CBH/SMG Nº 283/19 – AD REFERENDUM 

  “Aprova a alteração do objeto financiado com 
recursos da cobrança com orçamento FEHIDRO/2018 
para a Prefeitura Municipal de Aramina”  

 
O Comitê da Bacia Hidrográfica Sapucaí Mirim/Grande – CBH-SMG, no uso de suas atribuições legais e,  
 
Considerando que a Prefeitura Municipal de Aramina foi indicada para financiamento com recursos da 
cobrança do orçamento do ano de 2018 para “Implantação de sistema de aeração nas lagoas da estação 
de tratamento de esgoto” no valor de R$ 357.700,00; 
 
Considerando que na avaliação do Agente Técnico CETESB o empreendimento é inviável, pois a instalação 
dos aeradores nas lagoas sem que antes ocorra a retirada dos lodos acumulados irá provocar a suspensão 
dos sólidos e o seu descarte no corpo receptor provocará dano ambiental no córrego Paraíso. Além de 
que a implantação de sistema de aeração seria uma alteração do tratamento existente o que requereria 
uma manifestação da Agencia Ambiental de Franca quanto a necessidade de novo licenciamento da ETE.  
 
Considerando que na conclusão de sua avaliação o Agente Técnico recomenda a avaliação pelo Comitê 
Sapucaí Mirim/Grande da alteração do objeto de financiamento para desenvolvimento da atividade de 
desassoreamento das lagoas.    
 
Considerando o Parecer Técnico nº 03/19 da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de 
Recursos Hídricos que conclui favorável a troca de objeto financiável de: Implantação de sistema de 
aeração nas lagoas de tratamento de esgoto da estação de tratamento de esgoto do município de 
Aramina para Desassoreamento da lagoa da estação de tratamento de esgoto do município de Aramina, 
conforme recomendado pelo Agente Técnico, sem alteração do valor financiável com recursos da 
cobrança pelo uso da água, tendo em vista que não há alteração do enquadramento na ação e na meta 
estabelecida no Plano de Ações Financiáveis estabelecidas na Deliberação CBH SMG nº 276/18. 
 
DELIBERA: 
 
Art. 1º Fica aprovado a alteração do objeto de financiamento com recursos da cobrança pelo uso da água 
indicado no Anexo II da Deliberação CBH/SMG nº 273/18, de 28 de agosto de 2018, para a Prefeitura 
Municipal de Aramina de “Implantação de sistema de aeração nas lagoas de tratamento de esgoto da 
estação de tratamento de esgoto do município de Aramina” para “Desassoreamento da lagoa da estação 
de tratamento de esgoto do município de Aramina”. 
 
Parágrafo único: o montante do recurso anteriormente deliberado pela Deliberação CBH/SMG nº 273/18, 
de 28 de agosto de 2018, para o empreendimento de que se refere o caput do artigo, permanece 
inalterado, sendo que eventuais acréscimos serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de 
Aramina.  
 
Art. 2º Esta deliberação fica aprovada na data de sua publicação no D.O., devendo ser referendada pela 
plenária do CBH- Sapucaí Mirim/Grande.         
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