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DELIBERAÇÃO nº 076/2006, de 06 de fevereiro de 2006. 

Dispõe sobre o Plano de Aplicação de Recursos para 
2006 e dá outras providências. 

O Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – COFEHIDRO, 
considerando: 

1) a proposta orçamentária relativa à receita do FEHIDRO para o exercício de 2006 (PL 
700/2005, de 12/10/05) no valor de R$ 47.331.900,00, originada pela compensação 
financeira por aproveitamentos hidroenergéticos e royalties da Itaipu Binacional a serem 
repassados pela União ao Tesouro do Estado; 

2) que embora o referido Projeto de Lei ainda não tenha sido aprovado, eventuais 
discordâncias com a futura Lei de Orçamento poderão ser oportunamente corrigidas; 

3) que o balanço geral de receitas e despesas constante do anexo II apurou déficit de 
exercícios anteriores de R$ 2.135.640,26, resultante das naturais diferenças entre a previsão 
orçamentária e os recursos efetivamente repassados pela União; 

4) a previsão de rendimentos na conta geral para o exercício de 2006 no valor de R$ 
2,5 milhões, calculada em função do comportamento das receitas e desembolsos previstos 
para o exercício; 

5) os cancelamentos de contratos com desembolso nulo, as verbas comprometidas 
com investimentos e os valores oriundos de saldos de empreendimentos interrompidos no 
exercício de 2005, respectivamente relacionados nos anexos III, IV e V; 

6) a apuração final de saldos de investimento relacionados a exercícios anteriores a 
serem redistribuídos aos diversos colegiados no montante geral de R$ 7.541.721,78, 
conforme anexo VII; 

7) as indicações de empreendimentos devolvidas aos respectivos Colegiados, cujas 
contratações não prosperaram em 2005, conforme anexo VI, e que as respectivas verbas 
serão redistribuídas aos respectivos colegiados pelo critério adotado no anexo VII; 

8) que é irrelevante o montante das verbas que não foram objeto de indicação no 
presente exercício, razão pela qual não é recomendável a aplicação do disposto nos § § 1º e 
2º do artigo 71 do MPO, os quais prevêem remanejamentos, conforme o caso, de verbas da 
quota anual do Colegiado para o montante global a ser distribuído; 

8) os saldos informados pelo agente financeiro das subcontas pertinentes aos 
Colegiados em 31/12/2005, no montante total de R$ 3.529.816,69, conforme consta do 
anexo VIII; 

9) a Deliberação “ad referendum” do CRH nº 059, de 18/01/06, que estabeleceu os 
índices de distribuição para os recursos de investimento aos Comitês de Bacias 
Hidrográficas, conforme relacionado no anexo VIII; 
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10) o comportamento das despesas de custeio nos exercícios de 2003, 2004 e 
estimadas para 2005, conforme anexo IX; 

11) que embora haja disponibilidade em 31/12/05 do total de R$ 539.550,96 entre 
saldos a liberar e disponibilidades nas contas das Secretarias Executivas dos Comitês de 
Bacia, conforme anexo X, verifica-se que não há comportamento homogêneo das despesas 
dos diversos Colegiados, resultando em situações de escassez de recursos para alguns 
enquanto que outros dispõem de consideráveis saldos, em alguns casos superiores às 
quotas anuais, fato que recomenda alteração do critério de distribuição; 

12) o provisionamento de verbas efetivado no exercício anterior para pagamento aos 
Agentes Técnicos e Financeiro e o comportamento das despesas do exercício; 

13) o comportamento das despesas de custeio das Secretarias Executivas do CORHI e 
COFEHIDRO, bem como o planejamento de despesas para o corrente exercício; e 

14) o comportamento das despesas com reembolso aos Colegiados referentes às 
ações de articulação com Estados vizinhos e a União conforme consta do anexo XI. 

 

Delibera: 

 

Artigo 1º - Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos do FEHIDRO para o 
exercício de 2006, conforme consta do anexo I. 

Parágrafo único – O Plano poderá ser alterado em conformidade com o que dispuser a 
Lei de Orçamento de 2006, quando aprovada, ou mediante ajuste no próximo exercício. 

Artigo 2º - Fica aprovada a distribuição aos colegiados do SIGRH dos recursos de 
investimento para o exercício de 2006 conforme consta da coluna “total disponível para 
investimentos” do anexo VIII. 

Parágrafo único – Ficam vedadas distribuições ou redistribuições de verbas pelos 
colegiados do SIGRH que não constem da presente Deliberação, salvo prévia concordância 
e registro pela SECOFEHIDRO, em conformidade com o disposto no Manual de 
Procedimentos Operacionais. 

Artigo 3º – Da provisão para custeio aos 21 Comitês de Bacia Hidrográfica do SIGRH 
no valor de R$ 900.000,00  para o exercício de 2006, serão distribuídos R$ 681.218,86 
conforme consta da coluna “valor a liberar em 2006” do anexo XII, ficando consignada como 
reserva de contingência o valor de R$ 218.781.14. 

§ 1º - Os Colegiados sobre os quais incidiu o contingenciamento são aqueles que em 
31/12/05 dispunham de disponibilidade superior à quota a que teriam direito em 2006 pelo 
critério do anexo XII. 

§ 2º - As verbas da coluna “reserva de contingência” poderão ser liberadas até o limite 
de 25% da média de despesas dos três exercícios anteriores, mediante solicitação justificada 
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dos respectivos Colegiados que sofreram contingenciamento, a partir do momento em que o 
saldo total disponível (liberações pendentes + saldo em conta corrente) estiver igual ou 
inferior a 25% do valor da quota prevista para o corrente exercício, conforme consta do 
anexo XII. 

§ 3º - Descontada a verba necessária para atendimento aos Colegiados referidos no 
parágrafo anterior, o valor remanescente poderá ser utilizado para atendimento, em caráter 
excepcional, das demais Secretarias Executivas nas mesmas condições do disposto no § 1º. 

§ 4º - Ao final do exercício o saldo existente da reserva de contingência será diferido 
para o próximo exercício para utilização na nova distribuição de recursos de custeio. 

Artigo 4º - As liberações de recursos de custeio para as Secretarias Executivas dos 
Colegiados ficam condicionadas, a partir de 15/03/06, à atualização das informações 
pertinentes a cada Colegiado do SIGRH na página do sítio www.sigrh.sp.gov.br, nas 
condições que vierem a ser estabelecidas por ofício circular do Presidente do COFEHIDRO, 
mediante proposta das Secretarias Executivas do CORHI e do COFEHIDRO. 

Artigo 5º - Fica estabelecido ao CORHI e aos Comitês de Bacias Hidrográficas que 
antecedendo a distribuição anual de recursos para investimento, seja discutido e proposto ao 
COFEHIDRO, até 30 de novembro de cada ano, com apoio das Câmaras Técnicas 
especializadas, o plano de aplicação em ações específicas para o exercício seguinte, em 
conformidade com os Planos de Recursos Hídricos. 

Artigo 6º - Esta deliberação entrará vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado 

 

COFEHIDRO, aos 06 de fevereiro de 2006. 
 
 
 
 

Rui Brasil Assis 
Secretário Executivo 

Mauro Guilherme Jardim Arce 
Presidente 
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