
DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 143/2008 DE 26/09/2008 (ad referendum) 
 

Indica prioridades de investimento do 
FEHIDRO e dá outras providências. 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo/Grande no uso de suas atribuições legais e: 

Considerando a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº141 de 25/03/2008 que indica prioridades de investimento 
do FEHIDRO/2008 e dá outras providências; 

Considerando que os recursos foram insuficientes para o atendimento integral das solicitações 
priorizadas para o exercício FEHIDRO / 2008; 

Considerando a necessidade de atualização do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos de acordo 
com o Projeto GEO Bacias proposto pela CRHi - Coordenadoria de Recursos Hídricos; 

Considerando o saldo remanescente reserva destinada na DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 138/2007, 
Parágrafo 1ª do Artigo 3º “Sobre os recursos disponíveis à área de atuação do CBH-TG, orçamento 
FEHIDRO/2008, poderá ser atribuído um percentual de até 25% para ações de abrangência e/ou 
relevância regional que subsidiem a implementação da Cobrança pelo Uso da Água e estudos e serviços 
que se enquadrem no PDC 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, sub-programas 
Planejamento, Gerenciamento e Renovação da Rede Hidrológica.”; 

Considerando o saldo remanescente da aplicação e realocação dos recursos FEHIDRO na  
DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 142 de 07/08/2008 n o montante de R$ 317.746,84 a ser aplicado para os 
projetos em carteira descritos no inciso IV do Art. 3º da DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 141 de 25/03/2008; 

DELIBERA: 

Artigo 1º - Fica indicado para recebimento de recursos FEHIDRO, o tomador e respectivo 
empreendimento classificado por ordem de prioridade dentro do Programa Serviço e Obras e 
discriminado conforme o tomador (T), o empreendimento (E), o valor global (VG),contrapartida 
oferecida (C) e os recursos a receber nas modalidades de fundo perdido (FP) e/ou financiamento 
(FI): 

(a) PM Cajobi (T), Galeria de Águas Pluviais (E), R$ 201.667,19 (VG), R$ 40.333,44 (C) e até 
R$ 161.333,75 (FP). 

I - Fica indicado o seguinte projeto estratégico: 

(a) FIPT - Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (T), Atualização do 
diagnóstico da situação dos recursos hídricos na unidade de gerenciamento do Turvo/Grande – 
UGRHI-15 (E), R$ 143.750,00 (VG), R$ 28.750,00 (C) e até R$ 115.000,00 (FP). 

Artigo 2º - Ficam estipulados os seguintes prazos: 

I - Fica estabelecido que o Tomador deverá apresentar toda a documentação necessária 
para a formalização do contrato FEHIDRO no prazo de até 3 dias úteis a contar da 
data desta Deliberação. 

II - Fica estabelecido que a não apresentação de quaisquer documentos solicitados, 
sejam eles de ordem técnica ou fiscal, no prazo estabelecido, implicam em considerar 
o contemplado desistente, sendo este recurso realocado conforme artigo 3º, inciso VI 
da DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 141 de 25/03/2008 que indica prioridades de 
investimento do FEHIDRO/2008 e dá outras providências. 

Artigo 3º - Esta Deliberação aprovada ad referendum nesta data será deliberada pela plenária do CBH-
TG.  

DOE; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 118 (241), sábado, 20 de dezembro de 2008 

 

 


