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Deliberação CBH-MP/113/2009 de 24/08/2009 
Aprova pontuação dos projetos de Demanda 
Induzida apresentados ao FEHIDRO 2009 
para fins de hierarquização, indica 
prioridades de investimentos e da outras 
providências. 

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

Considerando os recursos destinados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos a área de atuação do CBH-
MP, para 2009; 
 

Considerando a Deliberação CBH/MP/104/2009 de 12/03/2009, que aprovou diretrizes e critérios para distribuição 
dos recursos do FEHIDRO; 
 

Considerando a Deliberação CBH-MP/105/09, de 11/03/2009, que aprovou critérios para fins de pontuação e 
hierarquização dos investimentos a serem indicados ao FEHIDRO; 
 

Considerando a Deliberação CBH-MP/110/2009 de 23/06/2009, que aprova diretrizes, critérios e prazos para 
apresentação de projetos ao FEHIDRO, demanda induzida 2009, sendo para o CBH-MP o valor de R$ 
360.503,07 (trezentos e sessenta mil quinhentos e três reais e sete centavos); 
 

Considerando o saldo de recursos no valor de R$ 142.371,53 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e 
um reais e cinquenta e três centavos) conforme estabelecido na Deliberação CBH-MP/112/2009, de 24/08/2009, 
totalizando R$ 502.874,60 (quinhentos e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) a 
serem disponibilizados para atendimento da Demanda Induzida;  
 

Considerando a análise e pontuação das solicitações pela Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e 
Saneamento, com base nas Deliberações e condicionantes supra citados, referentes aos projetos de Demanda 
Induzida dos recursos FEHIDRO 2009; 
 

Delibera: 
 

Artigo 1º - Fica aprovada a pontuação para fins de hierarquização, dos projetos de Demanda Induzida sob o título 
“Revitalização de Bacias Hidrográficas”, apresentados ao FEHIDRO para 2009, constante no Anexo 01 desta 
Deliberação; 
 

Artigo 2º - As solicitações referente a Demanda Induzida constantes do Anexo 02 ficam classificadas e indicadas 
para recebimento dos recursos do FEHIDRO 2009; 
 

Artigo 3º - 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; 
 

Artigo 4º - Fica recomendada a Secretaria Executiva do FEHIDRO e aos seus agentes técnicos e financeiro, 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; 
 

Parágrafo Único - Ocorrendo o previsto no caput, o CBH-MP poderá propor ao FEHIDRO, a desclassificação do 
tomador. 
 

Artigo 5º - 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 6º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-MP. 
 
 
 

ADÉLCIO A. MARTINS 
Presidente 

JULIO CESAR ROSA 
Vice Presidente 

EDSON GERALDO SABBAG 
Secretário Executivo CBH-MP 
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ANEXO 01 - DELIBERAÇÃO CBH-MP/113/2009 de 24/08/2009 
Tabela de Pontuação dos Projetos referentes a Demanda Induzida 

 
 

DEMANDA INDUZIDA - REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 
II - Recuperação de Mata Ciliares ou de Nascentes 

 
 

TOMADOR PDC EMPREENDIMENTO PONTUAÇÃO 

PM Itatinga 9.1.1 Recuperação das nascentes nas cabeceiras do Rio Novo no 
Município de Itatinga 18 

PM Tarumã 9.1.1 Revitalização de Bacias Hidrográficas 17 

ONG Água do Serrote 9.1.1 
Implantação, Recuperação e Conservação da mata ciliar do 
Ribeirão do Serrote - ETAPA IV - Nascente do Córrego do 

Ferreirinha 
12 

Instituto Itapoty 9.1.1 Semeando água - Planejamento da revitalização do 
manancial de abastecimento no Município de Itatinga SP 11 

PM Óleo 9.1.1 Projeto Implantação, recuperação e conservação da mata 
ciliar do Córrego Nazaré 09 

  
 

 


