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Deliberação CBH-AP 78/2005 de 14 de março de 2005. 
 

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

 
 
O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, no uso de suas 
atribuições legais, e, considerando a Deliberação CBH-AP n.º 075/2004, de 
14/12/04, que estabeleceu diretrizes e critérios para distribuição dos recursos 
do FEHIDRO, bem como a Deliberação 076/2004 de 14/12/04, que aprovou 
critérios para fins de pontuação e hierarquização dos investimentos a serem 
indicados ao FEHIDRO, 
 
Considerando que a Deliberação CBH/AP/076/04 destinou 5% do valor 
disponível para o Projeto de Educação Ambiental do Comitê e 5% do valor 
para projeto regional do Comitê, totalizando R$ 408.000,00 ( Quatrocentos e 
oito mil reais), 
 
Considerando a disponibilidade de recursos no valor de R$ 4.085.680,14 ( 
Quatro milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e quatorze 
centavos), destinados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CRH, à 
área de atuação do CBH-AP, provenientes do orçamento de 2005 do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, 
 
Considerando , portanto, o saldo disponível para apresentação de projetos no 
valor de R$ 3.677.680,14 ( Trez milhões , seiscentos e setenta e sete mil , 
seiscentos e oitenta reais e quatorze centavos),  
 
 
Delibera: 
 
Artigo 1º - Fica aprovado o prazo e condições abaixo para apresentação de  
solicitações de recursos financeiros ao FEHIDRO em 2005 : 
 
Entrega da Ficha Resumo e demais documentos, constantes da Deliberação 
CBH/AP/075/04 de 14/12/04,   na Secretaria Executiva do Comitê – No dia 29 
de abril de 2005, das 09:00 às 17:00 horas , impreterivelmente. 
 
Artigo 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
CBH-AP. 
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