
Deliberação CBH-SMT nº 120/2003 de 06 de junho de 2003. 

Indica a seleção e distribuição de investimentos ao FEHIDRO 2003 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: 

- que para o ano de 2003, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH e o COFEHIDRO, através da 

deliberação nº 054/2003 de 13/02/03, dispõe sobre a aprovação do Plano de aplicação de recursos para o ano 

de 2003; 

- que, segundo o referido Plano, fica alocada a parcela de R$ 23.074,009,00 (vinte e três milhões, setenta e 

quatro mil e nove reais), correspondente a 94,03% da disponibilidade total prevista, para os 

empreendimentos no âmbito dos CBH´s e do CORHI, sendo para os CBH´s, a parcela de R$ 21.424.009,00 

(vinte e um milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil e nove reais); 

- que o índice relativo ao CBH-SMT, referente à distribuição dos recursos entre os Comitês é de 3,72%, 

equivalendo ao valor de R$ 797.615,86 ( setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e 

seis centavos ) para o exercício de 2003; 

- que o saldo do retorno de financiamento em dezembro de 2002 era de R$ 34.641,23; 

- que o SAAE de Itu solicitou cancelamento do Contrato Fehidro 97-2002, no valor de R$ 87.280,00, através 

da Deliberação CBH-SMT nº 125/03 de 06/06/03, para poder participar da concorrência aos recursos do 

Fehidro 2003; 

- então, um montante de R$ 919.537,09 ( novecentos e dezenove mil, quinhentos e trinta e sete reais e 

nove centavos), que é a somatória dos montantes anteriores, como recursos disponíveis para o 

exercício de 2003; 

- que a deliberação nº 102/2002 de 28 de junho de 2002, que orienta a utilização dos recursos remanescentes 

( de exclusão de projetos) do FEHIDRO para aplicação em projetos não estruturais no CBH-SMT, não 

passíveis portanto de hierarquização pela Câmara Técnica; 

- que os recursos provenientes de ajuste de exercícios anteriores a 2003, no valor de R$ 637.271,37; 

- que os recursos provenientes da exclusão de projetos, através da Delib. CBH-SMT nº 114/03, no montante 

de R$ 171.932,00; 

- que a exclusão do projeto de Planejamento do Uso do solo no entorno de Itupararanga, por meio da 

Deliberação CBH-SMT nº 125/03, no valor de R$ 80.000,00; 

- que a exclusão do projeto de " Revisão e Atualização do Relatório Zero", por meio da Deliberação CBH-

SMT nº 125/03, no valor de R$ 84. 676,00; 

- que os recursos remanescentes totalizam R$ 973.879,37 (novecentos e setenta e três mil , oitocentos e 

setenta e nove reais e trinta e sete centavos); 

- que a Deliberação CBH-SMT nº 115/2003, que aprovou diretrizes e critérios para distribuição dos recursos 

do FEHIDRO destinados à área do CBH-SMT; 

- que os subsídios apresentados pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; 



- que o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, aprovado pela Deliberação COFEHIDRO nº 

55/2003; 

  

Delibera: 

Artigo 1º - Fica aprovada a proposta de distribuição dos Recursos do FEHIDRO, elaborada pela Câmara 

Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos do CBH-SMT, com base nas diretrizes e 

critérios anteriormente aprovados; 

Artigo 2º - As solicitações a seguir apresentadas, segundo os critérios referidos no artigo 1º, e segundo 

solicitação do Cofehidro, ficam classificadas e discriminadas, conforme a classificação da Câmara Técnica ( 

número de pontos), o tomador (T), o empreendimento (E), o valor global da obra (VG), a contrapartida 

oferecida (C) e os recursos a receber nas modalidades de financiamento a fundo perdido (FP) e para 

financiamento com reembolso (FI) conforme segue: 

a. Com 20 pontos, o Instituto Aruandista de Pesquisas e Desenvolvimento (T), Educação Ambiental e 

treinamento para projetistas, gerenciadores, comunicadores ambientais (E), R$ 97.818,00 (noventa e 

sete mil e oitocentos e dezoito reais) (VG), R$ 19.580,00 (dezenove mil e quinhentos e oitenta reais) 

(C), R$ 78.238,00 (setenta e oito mil e duzentos e trinta e oito reais) (FP); 

b. Com 19 pontos, o FEPAF- Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (T), Implantação 

de pomares de sementes arbóreas nativas (E), R$ 191.564,26 (cento e noventa e um mil, quinhentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) (VG), R$ 42.147,34 (quarenta e dois mil, cento e 

quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos) (C), 149.436,92 (cento e quarenta e nove mil e 

quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos) (FP) ; 

c. Com 17 pontos, o CERISO (T), Plano Diretor de Combate as Perdas Totais de Água (E), R$ 

185.525,00 (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais (VG), R$ 37.105,00 (trinta e 

sete mil e cento e cinco reais) (C), R$ 148.420,00 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte 

reais (FP); 

d. Com 17 pontos, a SABESP (T), Projeto Executivo para Afastamento e Tratamento de Esgotos 

Sanitários (E), R$ 95.776,89 (noventa e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e nove 

centavos) (VG), R$ 19.155,38 (dezenove mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) 

(C), R$ 76.621,51 (setenta e seis mil, seiscentos e vinte um reais e cinquenta e um centavos) (FP); 

e. Com 16 pontos, a Prefeitura Municipal de Quadra (T), Elaboração do Plano Diretor do Município de 

Quadra (E), R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (VG), R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (C), 

120.000,00 (cento e vinte mil reais) (FP); 

  

f. Com 16 pontos, o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Tietê –SAMAE (T), Estudos e Projetos 

para Redimensionamento de Sistema Produtor de Água (E), R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais) (VG), R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (C), R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) (FP); 

g. Com 15 pontos, a Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna (T), Aterro Sanitário de Ibiúna – fase I 

(E), R$ 210.749,79 (duzentos e dez mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos) 

(VG), R$ 60.749,79 (sessenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos) (C), 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (FP); 

  

h. Com 12 pontos, a Prefeitura Municipal de Conchas (T), Programa de Gerenciamento Integrado 

Participativo dos Resíduos Sólidos Gerados no Município de Conchas (E), R$ 199.865,76 (cento e 

noventa e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos (VG), R$ 53.000,00 

(cinquenta e três mil reais) (C), R$ 146.865,76 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e 

cinco reais e setenta e seis centavos (FP); 



Os projetos a seguir são referentes à Delib.102/2002, e portanto, não foram hierarquizados: 

i. CERISO (T), Capacitação para o Gerenciamento de Recursos Hídricos (E), R$ 99.410,00 (noventa e 

nove mil, quatrocentos e dez reais)(VG), R$ 99.410,00 (noventa e nove mil, quatrocentos e dez reais) 

(FP); 

j. CERISO (T), Plano de comunicação e apoio para secretaria executiva (E), R$ 101.700,00(cento e um 

mil e setecentos reais )(VG), R$ 101.700,00 (cento e um mil e setecentos reais) (FP); 

k. CERISO (T), Estudos para complementação da Implementação do Sistema de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos na bacia do SMT (E), R$ 45.000,00 ( quarenta e cinco mil reais) (VG), R$ 

9.000,00( nove mil reais) (C), R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) (FP); 

l. CERISO (T), Cadastro de irrigantes (E) R$ 150.000,00 ( cento e cinqüenta mil reais) (VG), R$ 

150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) (FP); 

m. FEPAF- Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (T), Monitoramento de 

componentes orgânicos em Itupararanga (E), R$ 215.167,52 ( duzentos e quinze mil, cento e sessenta 

e sete reais e cinqüenta e dois centavos) (VG), R$ 66.767,52 ( sessenta e seis mil, setecentos e 

sessenta e sete reais e cinqüenta e dois centavos) (C), R$ 148.400,00 (cento e quarenta e oito mil, 

quatrocentos reais) (FP); 

n. Instituto Geológico (T), Sistemas de Informações georeferenciadas de mineração na bacia 

hidrográfica do rio Sorocaba (E), R$ 235.000,00(duzentos e trinta e cinco mil reais) (VG), R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais) (C), R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) (FP); 

o. CERISO (T), Diretrizes para o planejamento do uso e ocupação do solo da área envoltória da represa 

de Itupararanga (E), R$ 137.500,00 ( cento e trinta e sete mil e quinhentos reais )) (VG), R$ 

27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) (C), R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) (FP); 

p. CERISO (T), Contratação de Serviços para elaboração de material de divulgação para a bacia do 

Sorocaba e Médio Tietê (E), R$58.648,27 ( cinqüenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e 

vinte e sete centavos )(VG), R$58.648,27 ( cinqüenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e 

vinte e sete centavos )(FP). 

Artigo 3º - Fica aprovada a concessão de aditamento ao contrato 053/01, celebrado entre o CERISO ( 

tomador dos recursos) e IPT (executor do projeto), para elaboração do Plano de Bacia, no valor de 25% do 

valor do contrato( R$ 36.000,00 – trinta e seis mil reais); 

Artigo 4º - Fica aprovada a dispensa de apresentação de contrapartida pelo CERISO – Consórcio de 

Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do rio Sorocaba – aos projetos aqui apresentados, em 

consonância com o Artigo 38, § 1º, do Manual de procedimentos Operacionais do Fehidro, fev. 2003, onde 

diz que " em casos destinados a execução de empreendimentos de interesse geral da área de atuação do 

colegiado, .... percentuais inferiores de contrapartida poderão ser estabelecidos pelo Colegiado". 

Artigo 5º - Ficam indicados para recebimento dos recursos do FEHIDRO, nas condições discriminadas , os 

tomadores e respectivos empreendimentos referidos no artigo 2º, alíneas "a" a "p". 

Parágrafo Único: Havendo desistência ou impedimento de ordem legal, técnica ou financeira para os 

tomadores e respectivos empreendimentos citados no caput, serão chamados aqueles que se encontram na 

lista suplementar de projetos aprovados (Delib.CBH-SMT 121/03); 

Artigo 6º - Considerando que o valor deliberado por este comitê totaliza R$ 1.844.740, 46 e que a soma dos 

recursos disponíveis para distribuição totaliza R$ 1.893.416,46, existe um saldo positivo de R$ 48.676,00, 

que estará disponível para os projetos da carteira suplementar ( Delib.121/03 ); 

Artigo 7º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-SMT. 

 


