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DELIBERAÇÃO CRH nº 114, DE 08 DE JUNHO DE 2010 
 

 
Aprova indicação ao FEHIDRO dos 
empreendimentos de abrangência e 
interesse estadual para o exercício de 
2010. 

 
 
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos, considerando que: 
 
Foi aprovado pela Deliberação CRH nº 106, de 10 de dezembro de 2009, a 
distribuição de recursos de investimento para 2010, no montante de 10% (dez por 
cento) dos recursos financeiros do FEHIDRO para o Comitê Coordenador do 
Plano Estadual de Recursos Hídricos – CORHI; 
 
Foi aprovado pela Deliberação COFEHIDRO 113, de 24 de março de 2010, em 
seu Anexo II, que o montante destinado ao CORHI para o ano de 2010 é de R$ 
5.303.185,12, que o ajuste de anos anteriores até 28 de fevereiro de 2010 é de 
R$ 2.123.455,83, que o saldo da sub-conta no Agente Financeiro até 31 de 
dezembro de 2009 é de R$ 92.294,86, resultando no valor total disponível para o 
CORHI em R$7.518.935,81; 
 
Os empreendimentos constantes da proposta apresentada pelo CORHI para 
aplicação de recursos no valor de R$ 6.497.512,76 são de interesse estadual, 
obedecendo aos pré-requisitos e demais disposições do Manual de 
Procedimentos Operacionais do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 
FEHIDRO; 
 
 
Delibera: 
 
Artigo 1º - Ficam indicados ao FEHIDRO os empreendimentos de abrangência 
estadual, a serem financiados com recursos do Fundo, no exercício de 2010, 
consubstanciados na proposta do CORHI contida no Anexo I dessa deliberação. 
 
Artigo 2º - Essa deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Francisco Graziano Neto 
Secretário de Estado do Meio Ambiente 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 



ANEXO I 
Anexo I à Deliberação CRH nº 114, de 08 de Junho de 2010 

 
 

VALOR (R$) ENTIDADE PROJETO 
FEHIDRO C. PARTIDA TOTAL 

SMA / 
CRHi 

Levantamento, classificação e 
biblioteca dos projetos 
financiados pelo FEHIDRO. 

370.000,00   370.000,00 

SMA / 
CRHi 

Elaboração do Relatório de 
Situação 2010 e apoio aos 
Comitês de Bacias para 
implementação dos 
instrumentos de gestão. 

191.700,00 21.300,00 213.000,00 

CETESB 
Avaliação das concentrações de 
nitrato no Aquífero Bauru em 
áreas rurais. 

250.000,00 125.000,00 375.000,00 

CETESB 

Mapeamento de áreas 
potencialmente críticas para 
restrição e controle de captação 
e uso de águas subterrâneas. 

1.500.000,00   1.500.000,00

CETESB 

Modernização e renovação 
tecnológica das condições de 
trabalho do agente técnico e 
das equipes de qualidade das 
águas e operação/manutenção 
da rede de monitoramento 
automático das águas interiores.

160.000,00   160.000,00 

DAEE / 
CTH 

Modernização e implantação de 
pontos de monitoramento 
hidrológico, bem como 
monitoramento quantitativa e 
qualitativamente à descarga nos 
exutórios ou pontos 
significativos das UGRHIs. 

1.140.812,76   1.140.812,76

DAEE / 
DPO 

Treinamento e capacitação de 
técnicos do DAEE envolvidos 
com processos de outorga, 
fiscalização e cobrança pelo uso 
da água, para exercerem 
melhor suas atividades. 

245.000,00   245.000,00 



DAEE 

Preservação de acervo de 
documentos relativos à 
operação dos postos da Rede 
Hidrológica Básica do Estado de 
São Paulo, por meio de 
contratação de empresa 
especializada em digitalização, 
indexação de documentos 
técnicos e desenvolvimento de 
sistemas para a criação de um 
acervo digital.  

700.000,00   700.000,00 

DAEE Parametrização da utilização da 
água na produção agrícola. 600.000,00 150.000,00 750.000,00 

SMA / 
CPLA 

Mapeamento das sub-bacias 
hidrográficas e 
compartimentação fisiográfica 
do Estado de São Paulo 
aplicado à gestão de recursos 
hídricos e zoneamento 
ambiental. 

650.000,00   650.000,00 

SSE 

Identificação e caracterização 
das comunidades isoladas 
existentes no Estado de São 
Paulo, para fins de saneamento 
básico. 

690.000,00 180.000,00 870.000,00 

TOTAL   6.497.512,76 476.300,00 6.973.812,76
 
        

 


