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  Deliberação CBH-MP 097/08, de 25/03/2008. 

 
Indica prioridades de investimentos ao       
FEHIDRO e dá outras providências. 

 
 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, no uso de suas atribuições 
legais, e,  

 
Considerando a Deliberação CBH/MP/096/2008, de 25/03/2008, que aprovou a pontuação 
dos projetos apresentados ao comitê, e,  

 
Considerando a disponibilidade de R$ 2.145.875,63 (Dois milhões, cento e quarenta e 
cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos) destinados pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos á área de atuação do CBH/MP, para 2008; 

 
Considerando a Deliberação CBH/MP/094/2007de 14/12/2007, que aprovou a destinação 
de 5% do valor disponível ao CBH/MP para o Projeto de Educação Ambiental do Comitê e 
20% do valor disponível para o Projeto Regional do Comitê, no total de R$ 536.400,00 
(quinhentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais); 

 
Considerando que da disponibilidade de R$ 2.145.875,63 (Dois milhões, cento e quarenta 
e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), para 2008, 
após o atendimento dos projetos acima descritos no valor de R$ 536.400,00 (quinhentos e 
trinta e seis mil e quatrocentos reais), fica disponibilizado para atendimento dos projetos o 
valor final de R$ 1.609.475,60 (Um milhão, seiscentos e nove mil, quatrocentos e setenta 
e cinco reais e sessenta centavos); 

 
 
Delibera: 
 
Artigo 1º - As solicitações constantes da Tabela anexa, ficam classificadas e indicadas 
para recebimento de recursos do FEHIDRO, nas condições discriminadas na referida 
ficha de solicitação de recursos e pré enquadramento. 
 
Artigo 2º - Havendo desistências ou impedimentos de ordem legal, técnica ou financeira, 
para os tomadores e respectivos empreendimentos, os recursos indicados serão 
automaticamente colocados à disposição do Comitê, para atendimento da carteira de 
projetos. 
 
Artigo 3º - Fica recomendado a Secretaria Executiva do FEHIDRO, e os seus agentes 
técnicos e financeiros que comuniquem ao CBH/MP a constatação de eventuais 
informações ou dados inverídicos constantes da ficha resumo da obra, serviço ou projeto, 
para fins de solicitação de recursos do FEHIDRO. 
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Parágrafo Único – Ocorrendo o previsto no caput, o CBH/MP poderá propor ao 
FEHIDRO, a desclassificação do tomador. 
 
 
 

Cont. Deliberação CBH-MP 097/08, de 25/03/2008. 
 
Artigo 4º - Fica estipulado o prazo de 30 dias, improrrogável, a partir da data desta 
deliberação para que os tomadores de recursos do FEHIDRO indicados pela presente 
deliberação, providenciem de forma completa a documentação necessária para 
habilitarem-se ao recebimento dos recursos. 
 
 
Artigo 5º - Fica dispensada a apresentação de contrapartida nos projetos de interesse do 
Comitê, quais sejam, o Projeto Regional de Educação Ambiental e o Projeto Regional do 
CBH, a serem propostos pelas Câmaras Técnicas e aprovados pelo Comitê. 
 
Artigo 6º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-MP.  
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