
 
 

DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM CBH-MOGI N.º 83,  de 26  de junho de 2008. 

 
 

 
“Altera extensão dos trechos do Coletor Tronco 2 contrato Fehidro n.º 

409/2006 (Processo Sinfehidro Mogi – 169) e do Coletor Tronco 3 

contrato Fehidro n.º 98/2007 (Processo Sinfehidro Mogi 188)   ambos 

firmados com a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul”  

 
 

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU- CBH-
MOGI no uso de suas atribuições legais, e; 
 
Considerando o disposto na Deliberação ad referendum CBH-MOGI n.º  2/2006 
de 9 de junho de 2006, que de acordo com o artigo 3º, inciso I,  que indicou como 
apto a tomar recursos e firmar contrato Fehidro a “Tomadora: Prefeitura 
Municipal de Vargem Grande do Sul; empreendimento: Coletor Tronco III da 
Estação de Tratamento de Esgoto – 2º fase - PDC-3; valor do financiamento 
FEHIDRO a fundo perdido: R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais) ou 
59,00%; contrapartida oferecida: R$ 97.170,04 (noventa e sete mil, cento e 
setenta reais e quatro centavos) ou 41,00%; valor global do empreendimento: R$ 
334.170,00 (trezentos e trinta quatro mil, cento e setenta reais) ou 100%; 
pontuação (39) trinta e nove pontos”. Considerando que a presente indicação foi 
cadastrada como Processo Sinfehidro Mogi -169, e que tramitou internamente pelos 
agentes técnico e financeiro redundando na assinatura do contrato Fehidro n.º 
409/2006. 
Considerando o disposto na Deliberação CBH-MOGI n.º  7/2007 de 22 de junho 
de 2007, que de acordo com art. 7º, inciso IV, que indicou como apto a tomar 
recursos e firmar contrato com o Fehidro a “Tomadora: Prefeitura Municipal de 
Vargem Grande do Sul; empreendimento: (Implantação) do Coletor tronco II da 
estação de tratamento de esgoto – 1ª fase - PDC-3a; valor do financiamento 
Fehidro a fundo perdido: R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) ou 
68,87%; contrapartida oferecida: R$ 113.014,24 (cento e treze mil, quatorze reais 
e vinte e quatro centavos) ou 31,13%; valor global do empreendimento: R$ 
363.014,24 (trezentos e sessenta e três mil, quatorze reais e vinte e quatro centavos) 
ou 100%; pontuação: (28) vinte e oito pontos. ; desempate: de acordo com artigo 
15,inciso I da Deliberação CBH-MOGI n.º 076**, de 16 de março de 2007, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 22 de março de 2007, seção I, folhas 
66,67,68 e 70, por apresentar maior contrapartida (31,13 %) que o tomador do 
inciso V (21%)”.Considerando que a presente indicação foi cadastrada como 
Processo Sinfehidro Mogi – 188 e, que tramitou internamente pelos agentes técnico 
e financeiro redundando na assinatura do contrato Fehidro n.º 98/2007. 
Considerando que para a liberação do recurso o agente técnico CETESB solicitou 
ao comitê manifestação a respeito da redução da extensão dos trechos do Coletor 
Tronco 2 e Coletor Tronco 3, a serem financiados com recursos do FEHIDRO e 
implantados à margem esquerda do Rio Verde, que drena para a Bacia do Rio 
Jaguari Mirim.  
Considerando que estas reduções se devem à atualização dos custos originalmente 
estimados nos projeto básico à época, e agora refeitos no processo executivo de 
ambos os trechos. 
Considerando que a redução da extensão do trecho Coletor Tronco 2 e do trecho 
do Coletor Tronco 3, a serem financiados com recursos do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos, não trarão nenhum prejuízo à obra como um todo, e que ambos 
empreendimentos ainda continuarão a atender as metas e objetivos do Plano da 
Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, que tem como prioridade a coleta e 
tratamento de esgotos domésticos.    
Considerando ainda que ambos os trechos suprimidos serão financiados por 
intermédio de outras fontes financeiras (Caixa Econômica Federal) de acordo com 

 



ofício da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul n.º 435 de 18 de junho de 
2008.  
Considerando que referida solicitação da Prefeitura Municipal constante do retro 
mencionado ofício, veio acompanhada a) de manifestação favorável do agente 
técnico CETESB (conforme fax  respondendo consulta do Senhor Prefeito 
Municipal de 12/06/2006) , condicionando apenas que os comitês envolvidos 
“sejam consultados e se manifestem quanto às alterações pretendidas” e de b) da 
Deliberação ad referendum CBH-PARDO n.º 5 de 24 de junho de 2008 que “altera 
a extensão do trecho do Coletor Tronco 1, referente ao contrato Fehidro n.º 
69/2005, realizado com a Prefeitura de Vargem Grande do Sul”. 
Considerando que em caráter emergencial a Câmara Técnica de Gestão e 
Planejamento por intermédio de sua Coordenação tomou conhecimento de tais 
documentos e uma vez realizada consulta entre seus membros manifestou-se 
favoravelmente à pretensão.  
 
                        

D E L I B E R A: 

 Art. 1º. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, ouvido o agente técnico 
CETESB e a Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, manifesta-se favoravelmente a redução da 
extensão dos trechos do Coletor Tronco 2, objeto do contrato Fehidro n.º 409/2006 (Processo 
Sinfehidro Mogi – 169) e do Coletor Tronco 3 objeto do contrato Fehidro n.º 98/2007 (Processo 
Sinfehidro Mogi 188)   ambos firmados com a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.  

 
 Art  2º.  Esta Deliberação entra em vigor nesta data, devendo ser publicada posteriormente 
no Diário Oficial do Estado após o referendo do órgão plenário do CBH-MOGI. 

 
Pirassununga, 26 de junho de 2008, sede do CBH MOGI.  
Referendada pelo Órgão Plenário por unanimidade durante a 37ª Reunião Ordinária,  
realizada em Mogi Guaçu, em 11 de dezembro de 2008.               
 

José Carlos Hóri  

 

Neiroberto Silva Edy Augusto de Oliveira Aparecido Hojaij 

Presidente Vice Presidente Secretário Executivo Coordenador da CTGP 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


