
Deliberação CBH-SMT n° 92/2002 de 12 de Abril de 2002. 

Aprova prorrogação de prazo de início de projetos 

  

 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 32/98, que indica a seleção e distribuição de 

investimentos ao FEHIDRO e dá outras providências, artigo 3º, inciso II, item "j", referente ao 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente; 

Considerando que o Contrato nº 170/99 - FEHIDRO, foi firmado em 19.08.99; 

Considerando que o tomador necessita de prorrogação devido ao projeto estar em início de 

processo licitatório, conforme anexo; 

Considerando a Deliberação CBH-SMT 43/99, que indica a seleção e distribuição de 

investimentos ao FEHIDRO e dá outras providências, artigo 2º, item "f", referente ao Plano 

Diretor da prefeitura Municipal de Jumirim; 

Considerando que o contrato 289/2000, referente ao projeto em questão, foi firmado em 30 de 

junho de 2000; 

Considerando a Deliberação CBH-SMT 73/01, que aprova a prorrogação de prazo e alteração de 

modalidade de financiamento; 

Considerando que a P.M. de Jumirim recebeu um ofício do Banespa , solicitando que se 

manifestasse dentro de um prazo de trinta dias, sob pena de perder os recursos; 

Considerando que a P.M. teve problemas com a empresa contratada que não estava realizando 

os serviços contratados, tendo que desfazer o contrato e iniciar novamente licitação; 

Considerando a Deliberação CBH-SMT65/2000, de 25 de agosto de 2000, que indica a seleção e 

distribuição de investimentos ao FEHIDRO e dá outras providências, artigo 2º item "b", 

referente à Disposição de Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal de Cerquilho; 

Considerando a Deliberação CBH-SMT 73/01, de 31 de maio de 2001, que aprova prorrogação 

de prazo e alteração de modalidade de financiamento, para o contrato 403/2000; 

Considerando que a P.M. de Cerquilho recebeu um ofício do Banespa , solicitando que se 

manifestasse dentro de um prazo de trinta dias, sob pena de perder os recursos; 

Considerando que a Deliberação CBH-SMT 32/98, de 11 de setembro de 1998, que indica a 

seleção e distribuição de investimentos ao FEHIDRO para 1998, e dá outras providências, Art. 

3º, item I, inciso "j"; 

Considerando que o contrato 004/2000 foi firmado em 22 de fevereiro de 2000, e que vários 

problemas ocorreram, entre eles a mudança administrativa que consumiu muito tempo para o 



entendimento da questão, e que agora problemas de ordem administrativa estão atrasando o 

início do projeto; 

Considerando que a P.M. de Piedade recebeu um ofício do Banespa , solicitando que se 

manifestasse dentro de um prazo de trinta dias, sob pena de perder os recursos; 

DELIBERA: 

  

Artigo 1º - O prazo do início dos trabalhos referentes aos contratos n.º 170/99, nº 289/2000, nº 

403/2000 e nº 004/2000 fica prorrogado por um período até 180 ( cento e oitenta ) dias; 

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