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Deliberação CBH-AP 024/2000 de 30/05/00 
 

Aprova critérios para verificação de pendências e 
cancelamento de Projetos do FEHIDRO no CBH-AP. 

                               
O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, no uso de suas atribuições 
legais, e: 
 
Considerando a deliberação CBH-AP/023/00, que indicou prioridades de investimentos ao 
FEHIDRO; 
Considerando a disponibilidade de recursos destinados pelo CRH, para 2000, somado ao 
saldo de recursos do ano de 1999, totalizando R$ 2.258.094,43 ( Dois milhões, duzentos e 
cinqüenta e oito mil noventa e quatro reais e quarenta e três centavos ), à área de atuação 
do CBH-AP; 
 
Considerando que em função da escassez de recursos, do volume de solicitações e dos 
conflitos verificados no Relatório Zero; 
 
Delibera: 

 
Artigo 1o  - O prazo limite para início do empreendimento, após a assinatura do tomador no 
contrato do Fehidro, que superar os seguintes prazos:  

- 30 (trinta) dias, no caso de execução pelo próprio tomador, e; 
- 180 (cento e oitenta) dias para os casos de licitação; 

serão cancelados, por força do item 13.2., alínea a, b e c do Manual do Fehidro; 
 
Parágrafo único – As condições acima aplicam-se, também, aos contratos já assinados em 
anos anteriores;  
  
Artigo 2o – Os projetos que tenham parcelas liberadas, com exceção da última, cujos 
empreendimentos estejam paralisados, sem a(s) devida(s) justificativa(s), ou que estas, 
quando analisadas pelo Agente Técnico, não sejam cabíveis no âmbito do Comitê, terão 
prazo de 20 (vinte) dias úteis para reinicio do empreendimento; e, não havendo o 
cumprimento de tal prazo, acarretará no cancelamento do contrato, obrigando o Tomador a 
devolução do recurso já recebido, com as correções previstas, por força do item 11.a do 
Manual Fehidro; 
 
Parágrafo único - Os tomadores que tiverem seus projetos finalizados (última parcela), terão 
o prazo de 30 (trinta) dias para a prestação de contas final, caso contrário serão 
considerados inadimplentes junto ao Fehidro, por força do item  9.2.c do Manual do Fehidro; 
 
Artigo 3o  - As ocorrências não previstas nesta deliberação e que venham ser identificadas 
pelos Agentes Técnico e Financeiro, em conformidade com o Manual do Fehidro, deverão 
ser comunicadas ao CBH-AP;  
 
Artigo 4o – Os recursos que forem disponibilizados, em função do cancelamento de 
contratos e desistências, ou impedimentos para os tomadores e respectivos 
empreendimentos, serão automaticamente destinados para suprir a carteira de projetos; 
 
Artigo 5o - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-AP. 
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ANEXO I – Deliberação CBH-AP/024/00 de 30/05/00 
 
Total de Recursos disponíveis para o ano 2000 2.258.094,43 
Total Solicitações 2000 aprovadas em 21/03/00 2.257.515,88 
  
Saldo de recursos em 21/03/00 578,55 

Projetos desistentes ou cancelados em 30/05/00  

PROJETOS   OBJETIVO FEHIDRO 
Guaimbê Lagoa de tratamento (desistente) 152.112,00 
Panorama Galerias Pluviais (cancelado) 50.676,43 
Quintana Aterro de Lixo (desistente) 30.131,95 
Monte Castelo Rede de Esgoto (desistente) 48.000,00 
Retorno de recurso referente projeto da P.M. de Dracena, aprovado em 
21/03/00  ( o agente técnico pediu correção no cronograma) 

  
17.915,16 

TOTAL DE RECURSOS P/ DELIBERAR em 30/05/00 =  299.414,09 

 

 Projetos Aprovados em 21/03/00 aguardando recursos em 30/05/00  

PROJETOS   OBJETIVO FEHIDRO 
Guaimbê Poço Profundo 48.610,00 
Cotralix Estação de Lixo (ampliação) 43.944,10 
Alvares Machado Caminhão lixo 48.000,00 
Quintana Galerias pluviais 50.000,00 
Bastos                                 Erosão fluvial 60.859,68 
Monte Castelo                    Galerias pluviais 48.000,00 
 

T O T A L = 
299.413,78 

   
 PROJETOS COM RECURSOS DE CUSTEIO TRANSFERIDOS PARA INVESTIMENTOS em 

30/05/00 

 

Santo Expedito                    Caminhão lixo 40.000,00 
Ribeirão dos Índios            Retro-escavadeira 40.000,00 
 T O T A L =  80.000,00 
   
 PROJETOS NA CARTEIRA EM 30/05/00  
Sabesp Lagoa de Tratamento 122.786,75 

 
 


