
Deliberação CBH-SMT 200/07, de 27 de dezembro de 2007 

 Ad Referendum  

Alteração do artigo 1º da Deliberação 199/2007, que se refere aos prazos das atividades referentes aos pleitos 

do recurso FEHIDRO/2008. 

O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio - Tietê, no uso de suas atribuições e, 

considerando: 

· As   várias solicitações do colegiado, 

 Delibera: 

Artigo 1o – Para inscrição, análise e hierarquização de pedidos de financiamento para obtenção de recursos do 

FEHIDRO, orçamento 2008, da quota-parte do CBH-SMT, fica aprovado o seguinte cronograma: 

a) de 21/11/2007 a 16/02/2008: inscrição de empreendimentos, na Secretaria Executiva do CBH-SMT 

(SE/CBH-SMT), para “pré-qualificação”; 

b) de 20/02/2008 a 05/03/2008: análise de “pré-qualificação” dos empreendimentos, pela CT-PLAGRHI, 

sendo que os resultados serão divulgados no site www.sigrh.sp.gov.br, até 07/03/2008; 

c) de 10/03/2008 a 14/03/2008: período para esclarecimento de dúvidas, técnicas e administrativas, com a 

SE/CBH-SMT e com os membros da CT-PLAGRHI, relacionadas com os resultados divulgados; 

d) de 17/03/2008 a 28/03/2008: inscrição dos empreendimentos pré-qualificados, na SE/CBH-SMT, 

mediante protocolo de vias impressas do projeto e documentos pertinentes; 

e) de 31/03/2008 a 04/04/2008: análise e pontuação das inscrições, CT-PLAGRHI, sendo que os 

resultados serão divulgados no site www.sigrh.sp.gov.br, até 08/04/2008; 

f)  de 09/04/2008 a 11/04/2008: protocolo de recursos, na SE/CBH-SMT, relacionados com os resultados 

divulgados;  

g) em 16/04/2008: Reunião Ordinária da CT-PLAGRHI, para avaliação dos recursos protocolados, 

discussão e aprovação da proposta de hierarquização dos empreendimentos, com divulgação dos resultados no 

site www.sigrh.sp.gov.br, até 18/04/2008; 

h) de 22/04/2008 a 25/04/2008, período de avaliação pela CT-PLAGRHI, de eventuais questionamentos 

relacionados com os resultados divulgados; 

i) após 25/04/2008, sujeita à convocação: Reunião Plenária do CBH-SMT para, dentre outros assuntos, 

apreciar a proposta da CT-PLAGRHI de hierarquização de empreendimentos pelo FEHIDRO, com recursos 

do orçamento de 2008; 

j) em no máximo 5 dias úteis após a Reunião Plenária, os pleitos que forem aprovados por Deliberação, 

deverão protocolar três cópias dos projetos e documentos, na SE/CBH-SMT, juntamente com uma cópia 

digital (Projeto com as plantas e desenhos respectivos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro 

e Ficha Resumo). 

§ 1o – Somente poderão ser inscritos, no período de 17/03/2008 a 28/03/2008, empreendimentos que tenham 

sido submetidos à análise de “pré-qualificação”, conforme definido no item “c” do caput deste artigo, desde 

que atendidos os eventuais ajustes requeridos. 


