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Deliberação “AD REFERENDUM” CBH-AP 037/2001 de 31/10/01 
 

Aprova Deliberação “Ad referendum“ que 
transforma o projeto do DAEM – Marília do 
ano de 2000, da modalidade de 
financiamento reembolsável para não 
reembolsável.  

 
 

O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, no uso de suas atribuições 
legais, e 
 
Considerando o contrato sob nº 091/2000, entre o DAEM - Departamento de Águas e 
Esgotos de Marília e o Banespa, com recurso do Fehidro no valor de R$252.000,00, 
destinado à construção de Reservatórios na zona oeste da cidade de Marília;    
 
Considerando as dificuldades apresentadas pelo DAEM – Departamento de Águas e 
Esgotos de Marília, através do Ofício GD.10 nº 217/2001 de 30/08/01, que devido  a 
escassez de dotações orçamentárias não efetivou o referido financiamento; 
 
Considerando que tal obra inclui-se entre as prioridades do Comitê de Bacias 
Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe; 
 
Considerando que a construção dos reservatórios para distribuição de água tratada na 
zona oeste é uma prioridade absoluta no Sistema de Tratamento, visto que a zona de 
abrangência dos reservatórios  tem capacidade de atendimento para 40.000 habitantes; 
 
Considerando que o período de carência expirou em maio de 2001; 
 
Considerando que a resposta do Banespa à Secretaria Executiva do CBH-AP, tendo em 
vista a Resolução 78 do Senado Federal de 08/07/1998 e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal – Lei Complementar 101 de 04/05/2000, declara a impossibilidade  da prorrogação 
do prazo de carência; 
 
Delibera: 

 
Fica aprovada a transformação do financiamento na modalidade reembolsável para não 
reembolsável (fundo perdido), do contrato de nº 091/2000 de 17/04/2000.  
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