
CBH-SMT      COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ  

Deliberação CBH-SMT n° 145/2004 de 03 de junho de 2004.

Alteração de Objeto referente ao projeto "Secagem de Lodo de Esgoto 
Utilizando Estufas Agrícolas" do município de Itu.

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), no uso de suas atribuições
legais, e

Considerando:
- o documento sem número datado de 17/05/04 enviado pelo Agente Técnico que sugere que o tomador dos
recursos altere o projeto "Secagem de Lodo de Esgoto" para "Elaboração de Diagnóstico Operacional das
ETES Canjica e São Miguel".
- a solicitação do SAAE por meio do n° 18712004 ao CBH-SMT acatando a sugestão do agente técnico.
- que o projeto "Elaboração de Diagnóstico Operacional  das ETEs Canjica e São Miguel" tem o valor
global de R$126.821 ,93 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), o
valor  de  fundo  perdido  de  R$ 100.000,00  (cem mil  reais)  e  o  valor  de  investimento  estimado  para  o
empreendimento  é  de  R$ 26.821,93  (vinte  e  seis  mil,  oitocentos  e  vinte  e  um reais  e  noventa  e  três
centavos).

Delibera:

Artigo 1° - Aprova a alteração para "Elaboração de Diagnóstico Operacional  das ETES Canjica e São
Miguel", que tem por objeto a implementação da eficiência das estações de tratamento de esgotos Canjica
e São Miguel, cujo tomador é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de \tu, que pleiteou
junto ao FEHIDRO, a fundo perdido o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com valor estimado de
contrapartida de R$ 26.821,93 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e três centavos),
totalizando o valor de estimado para o investimento de R$ 126.821,93 (cento e vinte e seis mil, oitocentos
e vinte e um reais e noventa e três centavos).

Artigo 2° - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-SMT.
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