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Deliberação CBH-AP n.º 124/2009, de 11 de Março de 2009. 
Aprova diretrizes e critérios para distribuição dos recursos 
do FEHIDRO, destinados à área do CBH-AP. 

 
O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe – CBH-AP, no uso de suas 

atribuições legais, e, 
 
Considerando a disponibilidade de recursos a serem destinados pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CRH, à área de atuação do CBH-AP, do orçamento 2009 do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos – FEHIDRO; 

 
Considerando que cabe a este CBH-AP, com base no Plano Estadual de Recursos Hídricos e 

Plano de Bacias, indicar as prioridades de aplicação dos recursos do FEHIDRO à sua área de atuação; 
 
Considerando as normas e procedimentos estabelecidos pelo Conselho de Orientação do 

FEHIDRO – COFEHIDRO, em especial, no Manual de Procedimentos Operacionais do FUNDO; 
 
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Comitê no sentido de definição das diretrizes e critérios 

para alocação dos recursos do FEHIDRO, destinados a UGRHI-20 e 21, do exercício de 2009, e para a 
definição de procedimentos administrativos para recebimento de solicitações de financiamento, análise e 
decisão sobre prioridades; 
 
Delibera: 
 
Artigo 1º - Ficam aprovadas as seguintes diretrizes gerais para a definição de prioridades de investimentos 
com recursos do FEHIDRO: 

 
 I – atender as normas e procedimentos estabelecidos pelo MPO- Manual de Procedimentos do FEHIDRO; 
 II – haver compatibilidade com as preposições do Plano Estadual de Recursos Hídricos e do Plano de Bacia 
para as Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapei e Peixe; 
III – dar preferência a projetos, serviços e obras que proporcionem benefícios de caráter regional às ações 
eminentemente locais; 
IV – beneficiar ações já iniciadas e/ou paralisadas, cuja conclusão seja viabilizada com o investimento 
pretendido; 
V - gerenciamento eficiente dos recursos do FEHIDRO destinados à Bacia, priorizando tomadores que não 
tenham empreendimentos paralisados e/ou não iniciados junto ao fundo. 
VI – Até 20% dos recursos destinados as UGRHIs 20 e 21 poderão ser solicitados pelos Municípios, 
membros do Comitê, com sede fora da bacia e área parcialmente contida, para aplicação na referida área, 
de acordo com o Plano de Bacias. 

 
Artigo 2º - Fica aprovada a “Ficha Resumo da Obra, Serviço ou Projeto para Fins de Solicitação de 
Recursos do FEHIDRO”, bem como os anexos I a XIII do FEHIDRO, para consulta e preenchimento pelos 
órgãos e entidades atuantes na área do CBH-AP, interessados em investimentos com recursos provenientes 
do FEHIDRO; 

 
Parágrafo Único: O MPO- Manual de Procedimentos do FEHIDRO, bem como os anexos I a XIII, 
encontram-se disponíveis no site www.sigrh.sp.gov.br/fehidro.   

 
Artigo 3º - Com base nas informações da “Ficha Resumo” referido no Artigo 2º, e, em conformidade com o 
disposto nesta deliberação, a CTPA deverá pontuar as solicitações de recursos, para fins de hierarquização 
e seleção dos investimentos a serem indicados ao FEHIDRO; 

 
Artigo 4º – Fica estabelecido o seguinte cronograma, a ser observado pelos membros do Comitê: 

 
A) Devolução da Ficha Resumo e demais documentos (Anexo I á XIII no que couber) à Secretaria 

Executiva, (em 02 vias), Dia 21 de Maio de 2009. (poderão ser entregues protocolo das licenças 
ambientais/outorgas e das Certidões); 
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B) Reunião da Câmara Técnica para avaliação preliminar dos projetos (25 de maio de 2009);  
C) Prazo limite para apresentação definitiva das licenças e outorgas (DEPRN/DAEE), além das 

certidões federais: Dia 05 de junho de 2009 (Protocolar na Secretaria Executiva em envelope 
fechado, constando o nome do tomador, o projeto e o Comitê de Bacia). 

D) Reunião da Câmara Técnica para pontuação final dos projetos: Dia 09 de junho de 2009. 
E) Divulgação da Pontuação por tomador: Dia 12 de junho  de 2009. 
F) Prazo para apresentação de Recurso à pontuação: Dia 17 de junho de 2009, (Protocolar na 

Secretaria Executiva em envelope fechado, constando o nome do tomador, o projeto e o Comitê de 
Bacia). 

G) Reunião da Câmara Técnica para análise dos recursos apresentados: Dia 18 de junho de 2009. 
H) Reunião Plenária do CBH-AP para priorização dos Projetos: Dia 24 de junho de 2009. 

 
Parágrafo 1° - A solicitação (02 vias) deve ser protocolada em um único envelope ou caixa, devidamente 
lacrado e constar externamente a FICHA DE PROTOCOLO: (a) Título da solicitação, (b) Valor FEHIDRO, 
Valor da Contrapartida e Valor Global; (c) Nome da entidade solicitante; (d) Nome do responsável legal, 
telefone e e-mail de contato; (e) Nome de um contato, telefone e e-mail de contato, (f) Comitê de Bacia: 
CBH AP. 

 
Parágrafo 2° - A documentação técnica e administrativa (anexos I a XIII, no que couber) deverá ser 
entregue em 2 (duas) vias impressas idênticas, devidamente encadernadas (em modelo aspiral ou afixadas 
em pastas com grampos), com todas as páginas numeradas na seguinte ordem: Índice dos documentos 
apresentados, Ficha Resumo, Cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, documentos técnicos 
(Projeto Básico) ou termo de referencia, licenças e autorizações (quando pertinentes), documentos de 
ordem administrativa, e certidões (INSS, FGTS e Tributos Federais), em vigência, e os documentos 
adicionais, conforme parágrafo 3° desta Deliberação ; 

 
Parágrafo 3° - Além dos documentos previstos no MPO do FEHIDRO deverão ser apresentados:  

 
1) Proposta de uma Ação de Educação Ambiental sobre o tema do Projeto, a ser desenvolvida pelo 
Tomador, durante a execução do mesmo, como contrapartida ( exemplo: palestras, distribuição de folhetos, 
visitas monitoradas, trabalhos nas escolas , etc). Os custos desta atividade não deverão constar do 
orçamento da Solicitação.  

 
02) Para Empreendimentos relativos a obras e serviços de Engenharia deverá ser apresentada ART – 
Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA/SP), do Projeto. 

 
03) Fotos do local (mínimo 05 fotos), datadas; 

 
04) Comprovação de que a área está legalmente disponível (quando necessário), por posse ou domínio para 
a implantação do empreendimento. No caso de controle de erosão rural e recomposição ciliar deverá ser 
apresentada carta de anuência de cada proprietário, e, no caso de controle de erosão urbana (GAP) cuja 
obra passe por propriedade particular, deverá ser apresentada carta de anuência do proprietário do imóvel). 

 
05) Para solicitação de obras de controle de erosão urbana (GAP) deverá ser apresentado o Plano de 
Macrodrenagem do Município (copia em CD). 

 
06) Mapa de localização da área, objeto do estudo/projeto (escala 1:50.000 - IBGE ou mais detalhada). 

 
07) Declaração do responsável legal de que esta ciente e de acordo com as diretrizes e critérios, aprovados 
pelo Comitê nas Deliberações CBH-AP 124 e 125/2009, para apresentação de projetos ao FEHIDRO 2009. 
 
08) Declaração de todos os contratos assinados pela entidade com o FEHIDRO que estejam em vigência,  
constando:  
- Número do Contrato e data de Assinatura 
- Objeto do Contrato 
- Valor do Contrato (Fehidro e Contrapartida) 
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- Situação do Empreendimento (descrever se esta em andamento, parcelas liberadas e outras informações 
relevantes). 
OBS: No caso de não existirem contratos em andamento, apresentar declaração da inexistência dos 
mesmos. 

 
09) Quando se tratar de Continuidade de Obra: Declaração de comprovação da continuidade da mesma, 
indicando a fonte de recurso da fase anterior. No caso do FEHIDRO indicar o n° do Contrato, o ano de 
investimento e atual situação do empreendimento. Para projetos de Educação ambiental deverá ser 
apresentado relatório fotográfico, cópia do material produzido, lista de presença dos participantes e Relatório 
sucinto das atividades desenvolvidas. 
 
10) Declaração comprovando a medição com hidrômetro no município (informar n° de ligações com 
hidrômetro e n° de ligações sem hidrômetro). 
 
11) Os municípios com sede em outra UGRHI,que participam do comitê, somente poderão solicitar recursos 
para aplicação na área contida na Bacia e  deverão comprovar a relevância do investimento pelo Comitê 
para a gestão dos recursos hídricos das UGRHIs 20 e 21 (observadas as metas do Plano de Bacia) através 
da apresentação de parecer técnico (localização da área na bacia, justificativa da obra/projeto, interferência 
nos recursos hídricos, etc).  
 
12) Para as solicitações de instalação de micro medidores será necessária a apresentação do Plano de 
Controle de Perdas do Município. 
 
13) Para as solicitações de estudos, projetos e instalações de adequação de coleta e disposição final de 
resíduos sólidos que, comprovadamente comprometam a qualidade dos recursos hídricos, deverão ser 
apresentados os estudos preliminares comprobatórios da contaminação. 
 
Parágrafo 4º - Nos seguintes casos deverão ser observadas as orientações abaixo: 

 
a) Para as solicitações de obras (contenção de erosão, galerias pluviais e controle de erosão rural) e 
restauração da vegetação ciliar, deverá ser entregue o parecer do DEPRN (autorização ou dispensa). 

 
b) Para solicitações onde haja interferência direta no curso d´água (ex: canalizações, travessias, poços de 
abastecimento etc.), deverá ser apresentada, além do parecer do DEPRN a Outorga ou Autorização do 
DAEE.   

 
c) Nestes casos, em razão do grande número de solicitações que se apresentam ao FEHIDRO, poderão ser 
aceitos, na data da entrega dos documentos (Dia 21 de Maio de 2009), os protocolos dos pedidos junto ao 
DEPRN e ao DAEE quando necessário, sendo que até o Dia 05 de junho  de 2009  deverá ser protocolado 
junto à Secretaria Executiva do Comitê, o Parecer ou Autorização do DEPRN e Outorga ou Autorização do 
DAEE definitivos.   

  
OBS.: O descumprimento do item c, no prazo estabelecido acima, acarretará a desabilitação do pedido, 
quaisquer que sejam as justificativas, não cabendo solicitação de recurso. 

 
Parágrafo 5º - As entidades que possuem parcelamento do INSS ou FGTS, que tenham porventura as 
certidões vencidas na data prevista para protocolo do projeto (Dia 21 de Maio de 2009), deverão apresentar 
comprovação do parcelamento, do efetivo pagamento da parcela e o protocolo de solicitação da Certidão 
nesta data, sendo que a certidão emitida deverá ser protocolada junto à Secretaria Executiva do Comitê, até 
o Dia 05 de junho  de 2009. 

 
Obs.: o descumprimento do Parágrafo 5°, no prazo estabelecido acima, acarretará a desabilitação do 
pedido, quaisquer que sejam as justificativas, não cabendo solicitação de recurso. 

 
Parágrafo 6° - Da revisão de pontuação fica estabelecido que: 
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a) A revisão de pontuação refere-se à apresentação da argumentação sobre pontuação atribuída pela 
Câmara Técnica a um dos critérios estabelecidos.  

 
b) Poderá ser apresentada documentação complementar apenas para auxiliar o entendimento da 
argumentação, desde que solicitada pela Câmara Técnica. 
 

 
c) Não poderão ser substituídos documentos apresentados. 
 
d) Não caberá recurso a projetos desabilitados quando a desabilitação ocorrer por ausência de documentos 
desclassificatórios do Anexo desta Deliberação.  
 
e) A ausência da apresentação das respectivas licenças ambientais, outorgas e das Certidões, até o dia 05 
de junho de 2009 implicará na desabilitação do projeto, quaisquer que sejam os motivos que o justifique. 
 
f) As licenças necessárias para habilitação dos projetos são as que constam na tabela seguinte, sendo que 
os casos não relacionados devem ser objetos de consulta por escrito, junto à Secretaria Executiva do 
CBH/AP. 

 

Tipo de Projeto/Obra 
SMA/CETESB 
Licença LI e 
LO 

DEPRN 
Autorização ou 
Aprovação 

DAEE 
Autorização ou 
Outorga 

Sistema de tratamento de esgoto X X X 
Sistema de disposição de resíduos sólidos X X  
Contenção erosão em solo urbano  X  
Galerias pluviais  X  
Contenção erosão rural  X  
Poços de água   X 
Obras de intervenção direta em recurso hídrico 
(exemplos: canalizações abertas, captações, 
lançamentos, travessias e barramentos). 

 X X 

Restauração da vegetação ciliar  X  
 

Artigo 5º - As solicitações de recursos do FEHIDRO de que trata esta Deliberação deverão atender também 
aos seguintes requisitos: 

  
  I – Cada Entidade poderá apresentar no máximo 01 (uma) solicitação de obra ou projeto. 
 II – Oferecimento de contrapartida mínima de 20% do valor total do projeto. 
III- No caso da SABESP deverá ser oferecida contrapartida mínima de 50%. 
IV- Não possuir contratos junto ao FEHIDRO paralisados ou á iniciar. 

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

   
  
      

Waldemir Gonçalves Lopes 
Presidente 
 

   Manuel Evaristo S. Gonzales 
           Vice - Presidente 

           Edson Geraldo Sabbag 
Secretário Executivo 
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ANEXO 2 

 
PROJETO BÁSICO DE ACORDO COM A LEI Nº. 8666 

 
 

Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: 

 
a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 

identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
 
b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variedades durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem; 

 
c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de maneiras e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

 
d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para 
a sua execução; 

 
e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo 

a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários 
em cada caso; 

 
f) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 

serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 
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ANEXO 2  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO AO FEHIDRO 
 

 DOCUMENTO SITUAÇÃO AUSÊNCIA 

 Ficha resumo do empreendimento - Anexo Fehidro Obrigatório Desabilita 

 Planilha de Orçamento - Anexo Fehidro  Obrigatório Desabilita 

 Cronograma Físico Financeiro-Anexo Fehidro Obrigatório Desabilita 

 
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do 

Projeto (CREA/SP) 

Obrigatório 

(quando couber) 
Desabilita 

 Fotos do local Obrigatório Desabilita 

 

 

CND (certidão negativa de débito) INSS ou protocolo 

 

Obrigatório (*) Desabilita 

 
CND (certidão negativa de débito) FGTS ou 

protocolo 
Obrigatório (*) Desabilita 

 
CND (certidão negativa de débito) Receita Federal ou 

protocolo 
Obrigatório (*) Desabilita 

 Licença Prévia – LP (SMA) ou protocolo 
Obrigatório (*) 

(quando couber)  
Desabilita 

 
Licença de Instalação – LI (SMA/CETESB) ou 

protocolo 

Obrigatório (*) 
(quando couber) 

Desabilita 

 
Licença de Operação – LO (SMA/CETESB) ou 

protocolo 

Obrigatório (*) 
(quando couber) 

Desabilita 

 
Parecer/Autorização do DEPRN ou protocolo, ou 

declaração de dispensa . 

Obrigatório (*) 
(quando couber) 

Desabilita 

 
Outorga/Autorização (DAEE) ou protocolo, ou 

declaração de dispensa . 

Obrigatório (*) 
(quando couber) 

Desabilita 

 

Comprovação de posse ou domínio ou carta de 

anuência dos proprietários (no caso de erosão rural e 

recuperação de mata ciliar) 

Obrigatório 

(quando couber) 
Desabilita 

 
Declaração de adimplência junto ao FEHIDRO 

(Anexo FEHIDRO) 
Obrigatório Desabilita 

 
Declaração de adimplência ao TCE - Tribunal de 

Contas do Estado (Anexo FEHIDRO) 
Obrigatório Desabilita 

 

Declaração de não recebimento de outros 

financiamentos com recursos públicos para o local de 

projeto (Anexo FEHIDRO) 

Obrigatório Desabilita 

 Mapa de localização da área 
Obrigatório 

(quando couber) 
Desabilita 
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DOCUMENTO SITUAÇÃO AUSÊNCIA 

 Declaração dos Contratos em vigência com o 

FEHIDRO (conforme artigo 4°, parágrafo 3°, item 8), 

ou de que não existem contratos em andamento, 

Obrigatório  Desabilita 

 Municípios com sede em outra bacia - Parecer 

técnico: localização da área na bacia, justificativa da 

obra/projeto e interferência nos recursos hídricos, etc, 

que comprove a relevância do investimento pelo 

Comitê para a gestão dos recursos hídricos das 

UGRHIs 20 e 21 (observadas as metas do Plano de 

Bacia) 

Obrigatório 

(quando couber)  

Desabilita 

 Estudos, projetos e instalações de adequação de 

coleta e disposição final de resíduos sólidos que, 

comprovadamente comprometam a qualidade dos 

recursos hídricos, deverá ser apresentado os estudos 

preliminares comprobatórios da contaminação. 
 

Obrigatório 

(quando couber)  

Desabilita 

 Instalação de micro medidores será necessária 
a apresentação do Plano de Controle de Perdas 
do Município. 

Obrigatório 

(quando couber)  

Desabilita 

 

Declaração de ciência e de acordo com as diretrizes e 

critérios aprovados pelas Deliberações CBH/AP/124 

e 125/2009. 

Obrigatório 
Não desabilita mas é 

critério de pontuação. 

 Ação de Educação Ambiental. Não Obrigatório 
Não desabilita, mas é 

critério de pontuação. 

 

Declaração comprovando a medição com hidrômetro. 

(informar n° de ligações com hidrômetro e n° de 

ligações sem hidrômetro) 

Obrigatório 

(quando couber) 

Não desabilita, mas é 
critério de pontuação. 

 

Quando se tratar de Continuidade de Obra: 

Declaração de comprovação da continuidade da 
mesma, indicando a fonte de recurso da fase 
anterior. No caso do FEHIDRO indicar o n° do 

Contrato, o ano de investimento e atual situação do 

empreendimento. Para projetos de Educação 

ambiental deverá ser apresentado relatório 

fotográfico, cópia do material produzido, lista de 

presença dos participantes e Relatório sucinto das 

atividades desenvolvidas. 

Obrigatório 
Não desabilita, mas é 

critério de pontuação. 

 Termo de Cooperação (Anexo Fehidro) 
Obrigatório 

(quando couber) 

Não desabilita, mas é 
critério de pontuação. 
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PAPEL TIMBRADO DO TOMADOR 
 

ANEXO 3 – Ação de Educação Ambiental  
 

 
 
 
1)Tomador: 
 
 
2)Título da Solicitação apresentada ao Fehidro: 
 
 
3) Atividade proposta de Educação Ambiental: 
 
 
3)Responsável pela Atividade : 
 
Nome:  
Telefone: 
E-mail: 
 
 
 
Atividade a ser desenvolvida (descrever de forma breve a atividade que será realizada, objetivos, público 
alvo, metodologia a ser adotada e período de realização): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Data           /          / 2009. 
 
 

       ______________________________. 
Assinatura do Responsável 

 
 
Obs.: Os custos e despesas da atividade proposta não devem onerar e nem constar do orçamento do 
projeto principal, sendo suportadas pelo tomador dos recursos. 


