Deliberação CBH-AT n° 134 de 28 de outubro de 2021
Indica o empreendimento “Apoio à
adequação
da
infraestrutura
da
FABHAT” para financiamento com
recursos remanescentes de 2021 do
FEHIDRO, oriundos da CFURH.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, no uso de suas atribuições, e
considerando:
1) A Deliberação CBH-AT nº 95/2020, que regulamenta a realização de reuniões e
eventos não presenciais do CBH-AT e suas instâncias.
2) O Manual de Procedimentos Operacionais para Investimentos do FEHIDRO MPO.
3) A Deliberação COFEHIDRO n° 232, de 16 de março de 2021, que dispõe sobre
Plano de Aplicação de Recursos do FEHIDRO para 2021 com receitas da
CFURH, cujo valor disponível para investimento ao CBH-AT em 2021 é de R$
4.719.027,34 (quatro milhões, setecentos e dezenove mil, vinte e sete reais e
trinta e quatro centavos).
4) O saldo remanescente de recursos da CFRUH de R$ 511.613,83 (quinhentos e
onze mil, seiscentos e treze reais e oitenta e três centavos), conforme
comunicação da SECOFEHIDRO, de 28 de setembro de 2021, através do Ofício
Circular nº 267/2021.
5) O inciso II, artigo 4º, da Deliberação COFEHIDRO n° 232/2021, que estabelece o
prazo até 1º/11/2021 para inserção nos sistemas de informática afetos ao
FEHIDRO das documentações previstas no MPO para indicações suplementares
de empreendimentos com utilização de saldos de recursos remanescentes.
6) Que não haveria tempo hábil para abertura de uma nova chamada do FEHIDRO
no âmbito do CBH-AT para recebimento e análise de propostas de
empreendimentos.
7) A necessidade de adequação da infraestrutura da nova sede da FABHAT, em
especial, de equipamentos e mobiliário para a sala de reuniões do CBH-AT, onde
serão realizadas as reuniões das diversas instâncias do Comitê e da FABHAT
bem como a realização de cursos de capacitação.
Delibera:
Artigo 1º - Fica indicado para contratação ao FEHIDRO, com recursos remanescentes
da CFURH de 2021, o empreendimento constante no Anexo desta Deliberação.
Artigo 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-AT.
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Anexo da Deliberação CBH-AT n° 134 de 28 de outubro de 2021
INDICAÇÃO AO FEHIDRO COM RECURSOS REMANESCENTES DA CFURH
Valor
Nº

1

Tomador

FABHAT

Empreendimento

Apoio à adequação da infraestrutura da FABHAT

PDC

Modalidade
FEHIDRO

Contrapartida

Total

Não
reembolsável

511.613,83

0,00

511.613,83

TOTAL

511.613,83

0,00

511.613,83

VALOR DISPONÍVEL DA CFURH

511.613,83

2.6

SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DA CFURH

0,00

