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Deliberação “ad referendum” CBH-SMT nº 357, 
de 20 de março de 2017.  
Altera o calendário dos Pleitos FEHIDRO 2017. 

 

 

 Deliberação “ad referendum” CBH-SMT nº 357, de 20 de março de 
2017. Modifica o calendário para os Pleitos FEHIDRO 2017.  

 

Considerando:  

 

• A Deliberação CBH-SMT nº 355, de 20 de dezembro de 2016 que 
define cronograma de atividades, diretrizes e critérios gerais para 
hierarquização de empreendimentos para obtenção de financiamento 
com recursos do Fehidro 2017 e dá outras providências.  

 

DELIBERA:  

Artigo 1º – Ficam alterados os prazos para apresentação e avaliação 
dos pleitos FEHIDRO 2017 que constam no artigo 5º. na deliberação 
355 de 20 de dezembro de 2016, referentes aos parágrafos de a) a k) 
conforme segue: 

 

a) 02/01/2017 – divulgação pela Secretaria Executiva do CBH-SMT das 
atividades, diretrizes e critérios gerais para pleitos Fehidro 2017 nos 
endereços www.facebook.com/cbhsmt e http://www.sigrh.sp.gov.br/  

b) 02/01/2017 a 02/05/2017 - inscrição dos projetos, com a apresentação 
de uma (01) cópia impressa do projeto, incluindo: Termo de Referência 
(Anexo II ou III) e planilha de custo, cronograma físico-financeiro, como 
estabelecidos no Manual de Procedimentos Operacionais – 
MPO/Fehidro, de 2015, devendo estar adequado à presente Deliberação 
e seus anexos. A inscrição dos projetos será feita da seguinte forma:  

(i) na Secretaria Executiva do CBH-SMT, Rua Américo de Carvalho, 820, 
Jardim Europa, Sorocaba, SP, das 8:30h às 12h e das 13h às 15h, com 
carimbo exclusivo dessa Secretaria;  

c) 03/05/2017 a 15/05/2017 – Período inicial de avaliação pelas câmaras 
técnicas;  
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d) 16/05/2017 - divulgação da avaliação preliminar de cada projeto nos 
endereços www.sigrh.sp.gov.br e www.facebook.com/cbhsmt pela 
Secretaria Executiva;  

e) até 23/05/2017 - prazo para os proponentes entregarem 
complementações ou apresentarem recursos;  

f) 24/05/2017 a 02/06/2017 - sujeita à convocação de reuniões para 
análise e pontuação dos projetos pelas Câmaras Técnicas e 
hierarquização dos projetos pela CTPLAGRHI.  

g) Até 06/06/2017 divulgação pela Secretaria executiva da pontuação e 
hierarquização dos projetos nos endereços www.sigrh.sp.gov.br e 
www.facebook.com/cbhsmt;  

h) até 13/06/2017 - protocolo de recursos na Secretaria Executiva do 
CBH-SMT, Rua Américo de Carvalho, 820, Jardim Europa, Sorocaba, 
SP, das 8:30 h às 15:00 h, com carimbo exclusivo da Secretaria 
Executiva do CBH- SMT;  

i) 14/06/2017 a 20/06/2017 - sujeita à convocação de reunião para a 
análise dos recursos e pontuação dos projetos pela CT-Plagrhi;  

j) 21/06/2017 - divulgação pela Secretaria Executiva dos pleitos 
aprovados e pontuados pela CT-Plagrhi, nos endereços 
www.sigrh.sp.gov.br e www.facebook.com/cbhsmt;  

k) após 22/06/2017, sujeita à convocação: Reunião Plenária do CBH-
SMT. 

 

 

 

 

 

Wendell R. Wanderley 
Presidente CBH-SMT 

 


