
DELIBERAÇÃO CBH-MOGI, Nº: 009*/98 DE 03 DE ABRIL DE 1998. 
 
* Anterior Deliberação do CBH-MOGI, de nº: 002/98, alterada para nº: 009/98, pela Lei nº: 10.117/98. 

 

"Aprova diretrizes e critérios para distribuição 

dos recursos do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos - FEHIDRO, destinados à área do 

CBH-MOGI." 
 

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU (CBH-
MOGI), no uso de suas atribuições legais, dispostas em seu Estatuto, e; 
Considerando que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CRH, mediante o 
comunicado CRH, publicado no Diário Oficial do Estado em _/_/_, apresentou o 
quadro de distribuição dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos-
FEHIDRO do orçamento de 1999, totalizando R$   , para aplicação na ärea da 
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Mogi (UGRHI-MOGI); 
Considerando que, em 27 de Outubro de 1998, COFEHIDRO deliberou sobre os 
critérios para tomada de Recursos do FEHIDRO; 
Considerando que os trabalhos a serem desenvolvidos na Câmara Técnica de Gestão 
e Planejamento, no sentido de estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos 
administrativos, para análises e decisões sobre as prioridades do CBH-MOGI na 
alocação de recursos do FEHIDRO; 

DELIBERA: 
 

Art. 1º Ficam aprovadas as diretrizes gerais, que seguem, para a definição de investimentos 
com Recursos do FEHIDRO: 

 
§ 1º Os Recursos financeiros e institucionais deverão: 
 
I - atender as normas e procedimentos estabelecidos pelo COFEHIDRO; 
 
II - ter compatibilidade com as predisposições do Plano Estadual de Recursos Hídricos  e com 
o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Guaçú, que estabelecem ações, 
diretrizes e normas para o desenvolvimento sustentável regional e dos Planos Diretores de 
Desenvolvimento e Saneamento Municipais; 
 
III - dar preferência a projetos, serviços e obras que proporcionem benefícios de caráter 
regional, em detrimento das intervenções de caráter eminentemente local; 

 
IV - beneficiar ações já iniciadas que estejam paralisadas por falta de recursos financeiros, e 
que sejam reconhecidamente prioritárias para a região em que se encontram, e que possam ser 
viabilizadas com o investimento pretendido; 

 
§ 2º Os Recursos ambientais deverão: 
 
I - promover a recuperação ambiental da qualidade dos recursos hídricos (PDC-3), 

preferencialmente para o abastecimento doméstico; 
 
II - promover ações de defesa contra erosão e assoreamento de corpos de água (PDC-9); 



 
III - promover a recuperação e a preservação das áreas de mananciais superficiais, de 

abastecimento urbano, atuais e futuros, e o disciplinamento e a racionalização do uso da água. 
Preferencialmente para o uso da irrigação (PDC-5 e 6); 

 
IV - promover a proteção dos Recursos Hídricos subterrâneos e o controle do disciplinamento 

na forma de exploração (PDC-4); 
 
V - desenvolver estudos para a caracterização da situação atual e perspectivas futuras da Bacia 

do Rio Mogi Guaçu, considerando os Planos Diretores Municipais; 
 
VI - exercer a prevenção e a defesa contra inundações; 
 
Art. 2º  As aplicações do fundo perdido poderão ser de até 100 por cento dos recursos do 

FEHIDRO, consoante com o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, subítem 6.6, 
alínea 2 (Anexo I). 

 
Parágrafo único. Não serão concedidos recursos do fundo perdido para as concessionárias de 

serviços de saneamento. 
 
Art. 3º Fica aprovada a : "Ficha de Resumo da área, serviços e projetos para fins de solicitação  

de recursos do FEHIDRO e pedido de enquadramento" (anexoIII), para consulta aos Órgãos e 
Entidades atuantes na área do CBGH-MOGI, interessados em investimentos com recursos 
provenientes do FEHIDRO. 

 
Art. 4º Tendo em vista as diretrizes gerais abordadas no art. 1º e seus incisos, o montante dos 

recursos disponíveis no FEHIDRO para o ano de 1997 levando em conta, as características inerentes 
à Bacia, ficam estabelecidos os percentuais abaixo, dos recursos financeiros, à serem destinados ao 
atendimento daquelas diretrizes. 

  
§ 1º Setenta por cento dos recurso disponíveis no FEHIDRO para o ano de 1997, serão para a 

elaboração de estudos, serviços, projetos e obras previstos no inc. I, §2º do artigo 1º (PDC-3). 
 
§2º Trinta por cento dos recurso disponíveis no FEHIDRO para o ano de 1997, para estudos, 

serviços, projetos e obras previstas nos incs. II, III, IV e V; § 2º; artigo 1º (PDCs 4,5,6,8 e 9). 
 
Art. 5º Os recursos financeiros destinados a projetos selecionados pelo Comitê que, por 

desistência do proponente  ou por não atendimento às exigências ou condições dos agentes técnicos e 
financeiros do FEHIDRO, serão remanejados no ano seguinte. 

 
Art. 6º Ficam aprovados os critérios para as pontuações, com revisão anual, à serwem 

atribuídas às solicitações de recursos financeiros,  para fins de hierarquização e seleção dos 
investimentos a serem indicadas ao FEHIDRO (anexo IV-A e IV-B). 

 
Art. 7º As solicitações de recursos do FEHIDRO  das quais trata esta deliberação, deverão 

atender também aos requisitos descriminados  nos parágrafos à seguir. 
 
§ 1º Será permitido no máximo um pleito aos órgãos, entidades ou prefeitura. 
 



§ 2º O oferecimento de contrapartida mínima será de trinta por cento do investimento proposto. 
 
Art. 8º Com base nas informações da "FICHA", art. 3º, e em conformidade com o disposto no 

artigo 5º desta deliberação, caberá à Câmara Técnica de Gestão atribuir pontuação às solicitações de 
recursos financeiros à serem liberados pelo CBH-MOGI. 

 
Art. 9º Fica estabelecido para a data de 05 de Maio de 1998, até às 17:00 h o prazo limite para 

a devolução da "Ficha de Resumo  de Obra, Serviço ou Projeto para fins de recursos do FEHIDRO", 
na sede da Secretaria Executiva do CBH-MOGI, situada à Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº: 
2042, Centro, Pirassununga, São Paulo. 

 
Art. 10 Fica estabelecido  que até o dia 05 de Junho de 1998,  a Câmara Técnica de Gestão 

deverá apresentar à Secretaria Executiva do CBH-MOGI, a análise da "Ficha de Resumo", e a 
pontuação e a hierarquização das solicitações dos recursos financeiros do FEHIDRO. 

 
Art. 11 A realocação dos recursos financeiros disponíveis, dos quais trata o artigo 1º, será 

atribuição da Câmara Técnica de Gestão. 
 
Parágrafo único. O prazo final para a realocação de recursos financeiros dos quais trata o artigo 

1º, coincidirá com o prazo final, no qual a Câmara Técnica, também apresentará à Secretaria 
Executiva a pontuação e hierarquia das solicitações dos recursos financeiros do FEHIDRO, 
conforme dispões o artigo 9º. 

 
Art. 12 Para efeito da aplicação do item 2, anexo IV-A (critérios), e dos itens 1.2, 2.1, 3.2 e 4.2 

do anexo IV-B, conforme determina o artigo 5º, ficam estabelecidos os seguintes compartimentos 
econômicos - ecológicos (sub bacia da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi guaçú), definidas pelo 
estudo do Macro Zoneamento das Bacias dos Rios Mogi - Mogi e Médio - Grande. 

 
I - Compartimento Alto-Mogi; 
 
II - Compartimento Rio do Peixe; 
 
III - Compartimento Jaguarí - Mirim; 
 
IV - Compartimento Médio Mogi - Superior; 
 
V - Compartimento Médio Mogi - Inferior. 
 
Parágrafo único. Os limites geográficos de cada compartimento e os municípios que a s 

integram estão definidos na cópia reduzida da carta base do macrozoneamento (anexo VI - mapa), 
desta Deliberação. 
 
Jaboticabal, 03 de Abril de 1998. 
 
Antônio Carlos Bueno Barbosa   
Presidente do CBH-MOGI 
 
Ruy de Souza Queiroz  
Vice Presidente do CBH-MOGI 
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