
 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA TURVO / GRANDE 
Av. Otávio Pinto César nº 1400 - Cidade Nova - São José do Rio Preto / SP - CEP 15085-360 

Fone / Fax : (17) 3226-5302 / 3227-2108 - Email : comitetg@gmail.com 
Visite nosso site : www.comitetg.sp.gov.br 

 

 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 245/2015, de 06/07/2015. 
 

Aprova transferência de valores de recursos de 

custeio para recursos de investimento do 

orçamento FEHIDRO 2015 e dá outras 

providências. 

 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo / Grande no uso de suas atribuições legais e: 

Considerando Deliberação CBH-TG nº 244/2015, de 06/07/2015, que “Indica 
prioridades de investimento do FEHIDRO / 2015 e dá outras providências”. 
 
Considerando os pleitos protocolados na Secretaria Executiva do CBH-TG até a data de 
30/04/2015. 

Considerando que após análise, complementações dos tomadores e parecer da CT-PLAGRHI, 
não se conseguiu contemplar todos os projetos. 

Considerando que ainda não foi liberada nenhuma parcela dos recursos de custeio 2015, no 
valor de R$ 65.590,10 (sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e 
seis centavos), distribuídos ao CBH-TG através da Deliberação COFEHIDRO nº 149/2015 em 
04/03/2015, que “Dispõe sobre o Plano de Aplicação de Recursos do FEHIDRO para 2015 e dá 
outras providências”.  
 
Considerando que esse comitê dispõe no Banco do Brasil, agencia 6864-0, conta corrente 
130.078-4, em 06/07/2015, o valor de R$ 121.211,27 (cento e vinte um mil, duzentos e onze 
reais e vinte e sete centavos). 
 
Considerando que é do interesse desse comitê que se contemplem mais projetos com essa 
iniciativa. 
 
Delibera : 
Artigo 1º - Fica aprovada a transferência de R$ 10.758,05 (dez mil, setecentos e cinquenta e 
oito reais e cinco centavos), do saldo de recursos de custeio disponibilizados na conta do CBH-
TG supracitada, para o saldo de recursos de investimento da subconta do CBH-TG. 

Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-TG, devendo 
ser publicada no Diário Oficial do Estado. 
 
 
 

Geraldo Vinholi 
Presidente do CBH-TG 
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