
DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM CBH-MOGI , N.º 53*, DE 3 DE 
NOVEMBRO DE 2004 

 
* Anterior Deliberação do CBH-MOGI de nº: 03/04, alterada para nº: 053/04, pela lei nº: 10.117/98. 
 

"Prorroga prazo do Contrato FEHIDRO, de nº: 
376/2002, e altera o  artigo 3º,  § 1º , I, da 
Deliberação CBH-MOGI n.º 037**, de 9  de 
Novembro de  2001 ". 

 
O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU- CBH-MOGI, no 
uso de suas atribuições legais, e  
Considerando o ofício de  nº: 373/04, da Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, 
solicitando a este Comitê a prorrogação de prazo do contrato FEHIDRO de  nº: 376/2002, 
assinado em 4 de julho de 2002, e conseqüente repactuação do cronograma físico financeiro, 
conforme ampla justificativa que apresenta, tendo em vista, sobretudo, que o projeto inicial 
foi aprovado previamente por concepção geral, vez que tecnicamente viável, e assim apto a 
contratar dentro do prazo legal, antes da proibição eleitoral (eleições 2002); 
Considerando ainda que posteriormente, durante o exame mais detalhado, o referido projeto 
inicial,  aprovado por concepção geral, sofreu alterações locacionais e de natureza técnica, 
em relação ao projeto original, com a conseqüente necessidade de realização de novas 
sondagens de solo e levantamento topográfico da área a implantar, o que demandou tempo e 
uma série de ajustes entre a Tomadora de recursos  do FEHIDRO e Agente Técnico de 
Cetesb, sendo que este agente, após verificar o cumprimento das exigências técnicas 
formuladas, houve por bem aprovar definitivamente, em 14 de abril de 2004, o “Projeto e 
Orçamento para a Construção de Estação de Tratamento de Esgoto”, daquela Prefeitura, de 
acordo com o Parecer Técnico n.º 021/04/EEEA do Setor de Águas e Esgotos Urbanos -  
enviado à  Tomadora pela Presidência da CETESB, conforme ofício n.º 528, de 19 de abril de 
2004, no qual também consta  justificativa e histórico dos fatos que demandaram tempo até 
aprovação final do parecer; 
Considerando que, no decurso de prazo para os ajustes definitivos do empreendimento, entre 
Tomadora e Agente Técnico Cetesb, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras 
obteve também recursos financeiros junto ao Ministério da Saúde/FUNASA – Fundação 
Nacional da Saúde, para execução das lagoas de lodo, prevista no projeto geral do sistema de 
tratamento de esgoto,  com serviços de limpeza de área, movimentação de terra, etc., no 
montante de R$ 137.497,96 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e 
noventa e seis centavos);  
Considerando que o valor financiado a fundo perdido pelo FEHIDRO é de R$ 425.528,20 
(quatrocentos e vinte cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos), que o valor 
global do empreendimento, de acordo com o projeto e orçamento revisado e aprovado 
definitivamente pelo Agente Técnico (parecer técnico nº 021/04/EEEA), é de R$ 
1.067.645,31 (um milhão e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco  reais), a 
Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras solicitou que, deste total fosse deduzida a 
parcela obtida junto à FUNASA, para a execução das lagoas de lodo (conforme ofício n.º 59, 
de 3 de março de 2004), a fim de não confundir, cronogramas de obra, orçamentos e  recursos 
de fontes financeiras distintas, em atendimento ao disposto no Manual de Investimentos do 
FEHIDRO. Portanto, deduzido os recursos da Funasa,  para efeito de financiamento do 
Fundo Estadual de Recuros Hídricos - FEHIDRO,  o valor global das obras, é de R$ 
930.147,35 (novecentos e trinta mil reais, cento e quarenta e sete reais e trinta e cinco 
centavos), os recursos a fundo perdido a serem repassados pelo FEHIDRO são da ordem de 
R$ 425.528,20 (quatrocentos e vinte cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte 
centavos), e a contrapartida da Prefeitura Municpal é de R$ 504.599,15 (quinhentos e quatro 
mil, quinhentos e noventa e nove reais, e quinze centavos); 
Considerando que o pedido retromencionado foi examinado pela Câmara Técnica de Gestão 



e Planejamento, e que esta manifestou-se favoravelmente ao solicitado (conforme ofício do 
CBH-MOGI de n.º 44/2004, enviado ao Agente Técnico Cetesb), vez que a alteração 
pleiteada, manteve inalteradas todos os requisitos de pontuação do projeto e, não causou 
prejuízos para ninguém, e muito menos alterações nas classificações obtidas no certame de 
que trata a Deliberação CBH-MOGI 037**/2001, além do que atende as diretrizes gerais 
fixadas no Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu no que enfatiza a necessidade de 
tratamento de esgotos; 
Considerando ainda que a Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, conforme 
ofícios de nº: 360 de 24 de setembro de 2004, e n.º 373, de 5 de outubro de 2004, comunicou 
este Comitê que iniciou, em junho do corrente ano, por administração direta a execução das 
lagoas de lodo (financiadas pela Finasa), com serviços de terraplanagem e movimentação de 
terra, consoante relatório fotográfico que apresentou, conforme disponibilidade financeira do 
Município e, respeitadas as normas legais em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Considerando ainda, o histórico favorável da  Prefeitura Municipal de Santa Cruz das 
Palmeiras, que desde de 1997, vem investindo na área de saneamento básico, com a 
construção de emissário de esgotos, implantação de aterro sanitário e coleta seletiva do lixo, 
reforma de estações de tratamento de água para abastecimento público, bem como ampliação 
do reservatório e do tratamento, e mais recentemente com ajuda do FEHIDRO, financiou o 
projeto técnico de engenharia do sistema de tratamento de esgoto municipal, e agora vem 
iniciando paulatinamente a construção do conjunto de obras da estação de tratamento de 
esgotos;  

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º Fica aprovado o pedido da Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, de prorrogação 
do prazo do Contrato FEHIDRO, de nº: 376/2002, até 30 de  julho de 2005, e via de conseqüência repactuado 
o cronograma físico financeiro, consubstanciado no Processo CBH-MOGI de nº: 20/2001, cujo pedido foi 
regularmente aprovado de acordo com artigo 3º, § 1º , I, da Deliberação do CBH-MOGI de nº: 036**, de 9 de 
Novembro de 2001, publicada no Diário oficial do Estado de 15 de novembro de 2001, seção I, página 36. 
 

Art. 2º O  artigo 3º, § 1º , I, da Deliberação CBH-MOGI n.º 037**, de 9 de Novembro de 2001, passa a 
ter a seguinte redação: “I - tomador: Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras; empreendimento: 
execução de obra para a estação de tratamento de esgoto – PDC 3; valor global do empreendimento: R$ 
930.147,35 (novecentos e trinta mil reais, cento e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos);  
contrapartida oferecida:  R$ 504.599,15 (quinhentos e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais, e 
quinze centavos), ou 54.22 por cento;  recurso FEHIDRO  a fundo perdido:R$ 425.528,20 (quatrocentos e 
vinte cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos); pontuação: 35 (trinta e cinco) pontos, 
acrescida de mais 5 (cinco) pontos, totalizando 40 (quarenta) pontos, vez que os pedidos de obras cujos 
projetos técnicos de engenharia que já foram financiados pelo Fehidro fazem juz ao acréscimo, nos termos 
do artigo 12 da Deliberação CBH-MOGI n.º 036***, de 24 de agosto de 2001, publicada no Diário Oficial 
do Estado de 28 de agosto de 2001;". 
 

Art. 3º Esta deliberação entra em vigor nesta data, devendo ser publicada após ad referendum do 
plenário.  

 
** Anterior Deliberação do CBH-MOGI, de nº: 007/01, alterada para nº: 037/01, pela Lei nº: 10.117/98. 
 
*** Anterior Deliberação do CBH-MOGI, de nº: 006/01, alterada para nº: 036/01, pela Lei nº: 10.117/98. 

 
Obs. : Publicada no DOE em data de 1º de Dezembro de 2004, fls. 24. 
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