
Deliberação CBH-SMT nº 93/2002 de 12 de abril de 2002. 

Indica a seleção e distribuição de investimentos ao 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 que para o ano de 2002, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH eo 

COFEHIDRO, através da deliberação nº 01/2002, dispõe sobre a aprovação do Plano de 

aplicação de recursos para o ano de 2002; 

Considerando que, segundo o referido Plano, fica alocada a parcela de R$ 20.170.000,00 ( Vinte 

milhões, setecentos e dez mil Reais), correspondente a 93,2% da disponibilidade total prevista, 

para os empreendimentos no âmbito dos CBH´s e do CORHI, sendo: 

o Aos CBH´s, a parcela de R$ 19.710.000,00 (dezenove milhões, setecentos e dez 

mil reais). 

Considerando que o CBH-SMT conta com a receita de R$ 93.677,17 proveniente de retorno de 

Financiamentos; 

Considerando que o índice relativo ao CBH-SMT, referente à distribuição dos recursos entre os 

Comitês é de 3,72%; 

Considerando que a parcela referente ao CBH-SMT, dos recursos do FEHIDRO para o exercício 

de 2002, considerando que os proventos de investimentos de investimentos é de R$ 827.480,47 

(oitocentos e vinte e sete mil quatrocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos) para a 

aplicação na área da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Sorocaba 

e Médio Tietê (UGRHI – 10 – SMT); 

Considerando a Deliberação CBH-SMT nº 90/2002, que aprovou diretrizes e critérios para 

distribuição dos recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-SMT; 

Considerando os subsídios apresentados pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento 

de Recursos Hídricos; 

Considerando o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO; 

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, 

ficam classificadas e discriminadas, conforme 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. – Fundação SOS Mata Atlântica (T), Conhecer para Preservar. Rede das Águas – fase III 

(E), R$ 130.625,00 (cento e trinta mil seiscentos e vinte cinco reais) (VG), R$ 26.125,00 

(vinte e seis mil cento e vinte e cinco reais) (C), R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e 

quinhentos) (FP); 

b. Serviço Municipal de Água e Esgoto de Tietê (T), Projeto Básico do Sistema de 

Interceptores e Transporte de Esgoto (E), R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) 

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

c. Associação Ecológica São Francisco de Assis (T), Educação Ambiental nos Altos do 

Paranapiacaba (E), R$ 48.375,00 (quarenta e oito mil trezentos e setenta e cinco reais) 

(VG), R$ 9.675,00 (nove mil seiscentos e setenta e cinco reais) (C), R$ 38.700,00 (trinta 

e oito mil e setecentos reais) (FP); 

d. Prefeitura Municipal de Cesário Lange (T), Sistema de Afastamento e Tratamento de 

Esgoto Sanitário (E), R$ 726.198,84(setecentos e vinte e seis mil cento e noventa e oito 

reais e oitenta e quatro centavos) (VG), R$ 576.601,96 (quinhentos e setenta e seis mil 

seiscentos e um reais e noventa e seis centavos) (C), R$ 149.596,98 (cento e quarenta e 

nove mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos) (FP); 

e. Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (T), Caminhão com Coletor Compactador de 

Lixo (E), R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) (VG), R$ 21.000,00 (vinte e um mil 

reais) (C), R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) (FP); 

f. Prefeitura Municipal de Mairinque (T), Ampliação da captação de água pluvial (E), R$ 

166.111,20 (cento e sessenta e seis mil, cento e onze reais e vinte centavos) (VG), R$ 

35.000,20 (trinta e cinco mil reais e vinte centavos) (C), R$ 131.111,00 (cento e trinta e 

um mil cento e onze reais) (FP); 

g. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho (T), Sistema de deságüe de Lodo da 

ETE – Valos de Oxidação Bairro CECAP (E), R$ 413.500,00 (quatrocentos e treze mil e 

quinhentos reais) (VG), R$ 263.500,00 (duzentos e sessenta e três mil e quinhentos reais) 

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

  

Artigo 3º - Ficam indicados para recebimento dos recursos do FEHIDRO, nas condições 

discriminadas , os tomadores e respectivos empreendimentos referidos no artigo 2º, alíneas "a" a 

"g". 

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

para os tomadores e respectivos empreendimentos citados no caput, será estabelecida nova data, 

para apresentação de outras solicitações, conforme critérios específicos a serem estabelecidos. 

Artigo 4º - Fica recomendada à Secretaria Executiva do FEHIDRO e a seus agentes técnicos e 

financeiros que comuniquem a este CBH-SMT a constatação de dados não constantes da 

"FICHA RESUMO DA OBRA, SERVIÇO OU PROJETO PARA FINS DE SOLICITAÇÃO 

DE RECURSOS DO FEHIDRO", no quadro referente a "empreendimento", "investimento" e 

"habilitação do tomador/". 

Parágrafo Único: Ocorrendo o previsto no caput deste artigo, o CBH-SMT poderá propor ao 

FEHIDRO a desclassificação do tomador. 

Artigo 5º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-SMT. 
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