
Deliberação CBH-SMT n° 103 /2002 de 09 de agosto de 2002. 

 Alteração na Delib. 43/99, que indica a seleção e distribuição de recursos do Fehidro e dá outras 

providências. 

  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), no uso de suas atribuições 

legais, e 

Considerando a Deliberação CBH-SMT Nº 43/99 que indica a seleção e distribuição de investimentos ao 

FEHIDRO e dá outras providências, artigo 2º, alínea I, item "f", recebendo o número de processo CBH-

SMT 006/99, " Plano Diretor"; 

Considerando que o referido projeto é objeto do contrato Fehidro nº 289/2000 e que foi firmado em 30 de 

junho de 2000; 

Considerando que em 31.05.02 foi deliberado por uma prorrogação de prazo para início do projeto, por 6 

meses, tendo validade, portanto, até dia 23.10.01; 

Considerando que foi feita nova solicitação de prorrogação de prazo por mais 180 dias, através da 

Deilib.92/02, tendo validade até dia 23.10.02; 

Considerando que Planos Diretores são obrigatórios para municípios com populações superiores a 20.000 ( 

vinte mil ) habitantes; 

Considerando que o município de Jumirim tem população aproximada de 2.000 (dois mil habitantes); 

Considerando que o projeto para a estação de tratamento de esgoto de Jumirim foi custeado por recursos do 

Fehidro; 

Considerando que o município de Jumirim tem um TAC assinado com a CETESB, e que se encontra 

atrasado devido ao atraso da liberação dos recursos do Fehidro; 

Considerando que os recursos para a implantação da obra para a ETE de Jumirim, também são provenientes 

do FEHIDRO; 

Considerando que não foi previsto no orçamento do projeto verbas para passagem da rede de esgoto por 

baixo da Ferrobam ( perfuração por método indestrutível ); 

Considerando que, para o momento, torna-se prioritário encerrar essa obra e que para isso haverá 

necessidade de recursos adicionais de R$ 63.748,44 ( sessenta e três mil setecentos e quarenta e oito reais e 

quarenta e quatro centavos); 

Considerando que o município se propõe a arcar com a contrapartida no valor de R$ 25.088,20 ( vinte e 

cinco mil e oitenta e oito reais e vinte centavos ), que somados aos recursos destinados ao Plano Diretor no 

valor de R$ 38.660,24 (trinta e oito mil seiscentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), totalizam a 

verba necessária para a conclusão do projeto de implantação da ETE, com a passagem da rede referida 

acima; 

DELIBERA: 

Artigo 1º- Fica substituído o objeto do processo 006/99 ( Delib. 43/99), mantido o mesmo valor, do modo 

que se segue: 



" f) Prefeitura Municipal de Jumirim (T),Ampliação de Rede Coletora de Esgotos e Travessia 

Subterrânea (E), R$ 63.748,44 ( sessenta e três mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos) (VG), R$ 25.088,20 ( vinte e cinco mil e oitenta e oito reais e vinte centavos ) (C), R$ 38.660,24 ( 

trinta e oito mil seiscentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos) (FP); 

Artigo 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-SMT. 

  

  

 


