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Deliberação AD REFERENDUM CBH - TJ 09/2019, de 08/10/2019 
 

“Dispõe sobre a fixação de prazos para apresentação 
 de solicitações de projeto de demanda induzida ao Comitê, 

visando a distribuição dos Recursos do FEHIDRO-  
Compensação Financeira 2019 – referente ao saldo remanescente” 

 

Considerando os recursos destinados à aplicação na área de atuação do CBH-TJ, 

constantes no quadro de distribuição de recursos do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos – FEHIDRO, apresentado anualmente pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos – CRH e; 

Considerando a Deliberação CBH - TJ 09/2017 de 18 de dezembro de 2017 que 

aprovou o Relatório II do Plano de Bacia e Programa de Investimentos da Bacia 

Hidrográfica do Tietê-Jacaré; 

Considerando a Deliberação COFEHIDRO "AD REFERENDUM" no 209, de 02 de 

setembro de 2019, que informa saldos remanescentes para o segundo período de 

indicações de 2019 de empreendimentos para apoio do FEHIDRO, que indicou, em 

seu ANEXO I, o saldo de R$ 954.953,40 do CBH-TJ; 

Considerando Deliberação COFEHIDRO "AD REFERENDUM" no 210, de 12 de 

setembro de 2019 que definiu que o Comitê poderá realizar um terceiro processo de 

indicações ao FEHIDRO até 14/11/2019 e protocolo da documentação na 

SECOFEHIDRO até 19/11/2019." 

Considerando a reunião das Câmaras Técnicas de 06 de setembro de 2019, na 

UFSCar, que teve como pauta “Elaboração da Revisão do Plano de Ação 2020-2024 

do Plano de Bacia”, dentre outros assuntos. 

Delibera: 

Artigo 1º - Antecipa para 2019 o Projeto de Demanda Induzida, aprovado no 

ANEXO III (PLANO DE AÇÃO 2020-2027) da Deliberação CBH - TJ 09/2017, 

devidamente revisada na reunião das Câmaras Técnicas de 06/09/2019; 
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Ação Descrição da Ação Valor 

Monitoramento meteorológico e 

agrometeorológico do CBH-TJ 

Instalar 12 estações meteorológicas automatizadas, com disponibilização online de 

dados meteorológicos e estimativa de demanda hídrica de culturas, índices de seca 
agrícolas e meteorológicos 

R$ 

814.106,11 Elaboração de mapas semanais de umidade de solo; elaboração semanal de índices 
de seca agrícola; elaboração mensal do SPI_SPEI Palmer; estimativa semanal de 

necessidade de irrigação 

 

Artigo 2º Fica fixada a data limite de 01/11/2019 para a apresentação de solicitações 

ao Comitê; 

 

Artigo 3º - As solicitações deverão ser protocoladas em três vias impressas e uma via 

digital junto à Secretaria Executiva do Comitê. Deverão cumprir as Deliberações CBH 

- TJ 06/2018 de 07/12/2018, ao MPO do FEHIDRO vigente no ano,  

 

Artigo 4º - Prefeituras e Entidades que estiverem inadimplentes com o FEHIDRO ou 

em qualquer outra entidade não poderão solicitar recursos; 

 

Artigo 5º - Quando se tratar de solicitações da Sociedade Civil, a mesma deverá se 

fazer acompanhar dos Estatutos, Ata de eleição da última Diretoria e Certificado de 

Regularidade Cadastral de Entidades; 

Artigo 6º - No caso de recebimento de mais de um projeto, a Câmara Técnica de 

Planejamento e Gestão fica responsável pela análise dos termos de referência do e 

escolha do tomador;  

Artigo 7º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Jozrael Henriques Rezende 

Presidente do CBH-TJ 
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