
 
 

 
DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM CBH-MOGI, N.º 052*, DE 24 DE 

JUNHO DE 2004 
 

* Anterior Deliberação do CBH-MOGI de nº: 02/04, alterada para nº: 052/04, pela Lei nº: 10.117/98. 
 

"Altera o  artigo 4º, § 3º, I, g da Deliberação 
CBH-MOGI n.º 051**, de 30 de Janeiro de 
2004." 

 
O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU - CBH-MOGI, 
no uso de suas atribuições legais, dispostas em seu Estatuto, e  
Considerando o ofício n.º 531/04 do Prefeito do Município de Itapira, comunicando a 
extinção do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto daquele Município e, via de 
conseqüência, solicitando sua substituição pela Prefeitura Municipal de Itapira como 
tomadora dos recursos do FEHIDRO, mantidas todas as demais condições, para execução 
das obras de “implantação de elevatória e estação de tratamento de esgotos”, no Distrito de 
Eleutério, conforme processo CBH-MOGI n.º 10/2004, cujo pedido foi regularmente 
aprovado segundo artigo 4º, § 3º , inciso I, alínea "g", da Deliberação do CBH-MOGI de 
nº: 051**, de 30 de Janeiro de 2004;  
Considerando que a referida Prefeitura, já iniciou as tratativas e entendimentos com o 
Agente Técnico da Cetesb, encarregado da análise do pedido, no sentido de providenciar a 
troca e alteração da ficha resumo do empreendimento, planilha de orçamento e cronograma 
físico-financeiro, com os dados da Prefeitura Municipal de Itapira, e demais documentos 
exigidos de praxe, o que de fato já ocorreu, tendo o referido agente técnico emitido o 
Parecer Técnico n.º 113/04/EEEA, elaborado pelo Setor de Águas e Esgotos Urbanos, que 
aprova a viabilidade técnica e de custos do referido projeto; 
Considerando que, salvo a alteração do tomador, todas as demais condições e requisitos 
fiscais e administrativos do pedido  originalmente formulado pelo SAAE, ficam 
literalmente mantidas,  em especial os  nove  critérios de pontuação, dos quais trata a 
Deliberação do CBH-MOGI de nº: 050***, de 7 de novembro de 2003, vale dizer sem 
provocar alteração na classificação ou  prejuízo para os demais participantes;  
Considerando que o Município de Itapira tem demonstrado, ao longo de sua participação 
neste comitê, que responde de forma eficiente e eficaz aos recursos anteriormente já 
tomados ao FEHIDRO, do que faz prova o Contrato com o FEHIDRO, de nº: 374, de 5 de 
julho de 2002, referente à construção da Estação de Tratamento de   Esgotos do Bairro 
Barão de Ataliba, já inaugurada e em funcionamento desde 1º de maio de 2003; 
Considerando que a CTGP-Câmara Técnica de Gestão e Planejamento após examinar a 
questão  manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente ao pleito formulado pela 
Prefeitura Municipal de Itapira, vez que mantidas inalteradas as condições entre os demais 
concorrentes, e que o pedido atende os objetivos gerais e específicos do plano de bacia 
propondo, em razão do exíguo prazo para convocação do Colegiado, a presente deliberação 
ad referendum do plenário. 

 
 RESOLVE: 
 

Art. 1º Fica aprovado o pedido da Prefeitura Municipal de Itapira, para substituir o extinto SAAE 
– Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira, como tomadora de recursos FEHIDRO, no Processo 
do CBH-MOGI de nº: 10/2004, cujo pedido foi regularmente aprovado em plenário, conforme artigo 4º, 
§ 3º, inciso I, alínea "g" da Deliberação CBH-MOGI n.º 051**, de 30 de Janeiro de 2004, mantidos 
todos os demais requisitos e condições exigíveis. 
 

Art. 2º  No  artigo 4º, § 3º, inciso I, alínea "g", da Deliberação do CBH-MOGI de nº: 051**, de 30 
de Janeiro de 2004, onde se lê “tomador: SAAE – Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Itapira”, 
leia-se “tomador: Prefeitura Municipal de Itapira”, passando a ter a seguinte redação: “g) tomador: 
Prefeitura Municipal de Itapira; empreendimento: construção de estação elevatória e estação de 
tratamento de esgotos no Distrito de Eleutério – PDC 3; valor do financiamento FEHIDRO, a fundo 
perdido: R$ 160.730,58 (cento e sessenta mil, setecentos e trinta reais e cinqüenta e oito centavos); 
contrapartida oferecida: R$ 70.182,65 (setenta mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta centavos), ou 



30,40 por cento; valor global do empreendimento: R$ 230.913,23 (duzentos e trinta mil, novecentos e 
treze reais e vinte e três centavos); pontuação: (32) trinta e dois pontos.” 
 

Art. 3º Esta deliberação "ad referendum" do plenário,  entra em vigor nesta data. 
 
Obs. : Publicada no DOE em data de 1º de Dezembro de 2004, fls. 24. 
 
 
 
** Anterior Deliberação do CBH-MOGI, de nº: 001/04, alterada para nº: 051/04, pela Lei nº: 10.117/98. 
 
*** Anterior Deliberação do CBH-MOGI, de nº: 010/03, alterada para nº: 050/03, pela Lei nº: 10.117/98. 
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