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Deliberação CBH-SMT 183 de 10 de novembro de 2006 
 
 

Alteração de objeto do projeto SMT-89, 
“Tratamento preliminar de esgoto da ETE 
Ribeirão da Serra/Capoava, Contrato FEHIDRO 
267/2003. 

 
 
O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio-Tietê, no uso de suas atribuições e, 
considerando: 
 

• Que o projeto SMT-89 aprovado pela Deliberação CBH-SMT 093/2.002 possui o valor 
global de R$ 413.500,00 (quatrocentos e treze mil e quinhentos reais), sendo 63,7% de 
contrapartida, totalizando R$ 263.500,00 (duzentos e sessenta e três mil e quinhentos 
reais) e 36,3% financiado pelo FEHIDRO, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta 
mil reais); 

• que por meio da Deliberação CBH-SMT 131/2003 de 05/09/2.003 o objeto do projeto foi 
alterado com a manutenção dos valores acordados para a compra de equipamentos para 
tratamento de esgotos; 

• o ofício encaminhado pelo SAAE de Cerquilho nº 36/2006-SUP solicitando nova alteração 
de objeto, direcionando o montante acordado para a continuidade das obras civis; 

 
 
Delibera: 
 
 
Artigo 1º - Aprova a solicitação de alteração de objeto, que consiste na utilização dos recursos 
para continuidade das obras civis em substituição á compra dos equipamentos antes pleiteado, 
do empreendimento SMT-89, “Tratamento preliminar de esgoto da ETE Ribeirão da 
Serra/Capoava” Contrato FEHIDRO 267/2003 com manutenção dos valores globais e de 
contrapartida,  
 
Artigo 2º - Devido à alteração de objeto, para continuidade do processo, o tomador deverá 
atender às solicitações dos Agentes Técnicos e Financeiros. 
 
 
Artigo 2º -  Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-SMT. 
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Secretária Executiva do CBH-SMT 
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