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         Deliberação CBH-MP nº 086/07 de 20/04/2007  

  

Aprova prazo para apresentação de projetos 
para obtenção de recursos do FEHIDRO. 

 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, no uso de suas atribuições 
legais, e, considerando a Deliberação CBH-MP n°084/2007, de 20/04/07, que estabeleceu 
diretrizes e critérios para distribuição dos recursos do FEHIDRO, bem como a Deliberação 
CBH-MP n°085/2007, de 20/04/07, que aprovou critérios para fins de pontuação e 
hierarquização dos investimentos a serem indicados ao FEHIDRO, 
 
Considerando a disponibilidade de recursos destinados pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - CRH, à área de atuação do CBH-MP, provenientes do orçamento de 
2007 do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, 
 
Delibera: 
 
Artigo 1º - Ficam aprovados os prazos e condições abaixo para apresentação de 
solicitações de recursos financeiros ao FEHIDRO em 2007: 
 
1) Entrega da Ficha Resumo e demais documentos, em 03 (três) vias, constantes da 

Deliberação CBH-MPn°084/07 de 20/04/07, na Secretaria Executiva do Comitê dia 10 
de maio de 2007, das 09:00 às 17:00 horas impreterivelmente, em envelope fechado, 
lacrado e assinado (no lacre) pelos interessados, sendo que todos os documentos 
deverão estar autuados em pasta com numeração nas páginas. 

 
2) Prazo limite para apresentação definitiva das licenças e outorgas 

(CETESB/DEPRN/DAEE): Dia 06 de junho de 2007 (Protocolar na Secretaria 
Executiva em envelope fechado, constando o nome do tomador, o título do projeto e o 
Comitê de Bacia). 

 
3) Prazo para apresentação de Recurso à pontuação: Dia 20 de junho de 2007, 

(Protocolar na Secretaria Executiva em envelope fechado, constando o nome do 
tomador, o título do projeto e o Comitê de Bacia). 

 
4) Reunião Plenária do CBH-MP para priorização dos Projetos: Dia 28 de junho de 2007. 
 
Artigo 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-MP. 
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