
MINUTA DA DELIBERAÇÃO CBH-LN NO 114 DE 22 DE OUTUBRO DE 2010

Indica prioridades de aplicação
dos recursos do FEHIDRO para o ano de 2010, conforme deliberado em 23 de julho de 2010

e dá outras providências.

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN no uso de suas atribuições legais e 
considerando:

• a Deliberação CBH-LN no 108 de 11 de dezembro de 2009 que estabeleceu diretrizes, critérios e 
procedimentos para análise, pontuação e classificação dos  projetos para fins de indicação de 
financiamento com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO destinados à 
área de atuação do CBH-LN;

 
• as regras definidas pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 

COFEHIDRO contidas no Manual de Procedimentos aprovado em outubro de 2009;

• o  total  de  recursos  da  cota  parte  do  FEHIDRO  oriundo  da  compensação  financeira  dos 
aproveitamentos hidroenergéticos e dos royalties da usina hidrelétrica de Itaipu, restantes para 
investimento no âmbito do CBH-LN no ano de 2010, da quantia de R$ 108.535,32 ( cento e oito 
mil,  quinhentos e trinta e cinco Reais e trinta e dois centavos),   somados a este a quantia 
devolvida pela SECOFEHIDRO referente a projetos cancelados no pleito de 2009, na ordem de 
R$  977.108,91  (novecentos  e  setenta  e  sete  mil,  cento  e  oito  mil  Reais  e  noventa  e  um 
centavos).

• que somando-se estas quantias temos um total de R$ 1.085.644,23 (hum milhão e oitenta e cinco 
mil, seiscentos e quarenta e quatro Reais e vinte e três centavos).

 
• que no pleito de 2010 foram apresentados um total de 12 projetos, sendo que destes sete foram 

encaminhados para financiamento, de acordo com a Deliberação CBH-LN º 112 de 23 de julho 
de  2010,  também  de  acordo  com  a  mesma  cinco  formaram  o  banco  de  projetos  com 
condicionantes para encaminhamento ao financiamento do FEHIDRO;

• que, o referido banco foi composto por 05 projetos, sendo que dois (2) retiraram sua proposta, um 
(1) ficou inviabilizado tecnicamente de acordo com o Manual de Procedimentos Operacionais 
do FEHIDRO - MPO.

Delibera:

Art. 1º  - Ficam indicados para o recebimento de saldo de dos recursos do FEHIDRO em 2010, na 
modalidade não retornável os projetos relacionados no anexo único desta, perfazendo o total de R$ 
700.990,89 ( setecentos mil, novecentos e noventa Reais, e oitenta e nove centavos).

Art.  2° O valor resultante da diferença entre o total disponível e total financiado será devolvido a 
SubConta do CBH-LN para aplicado no pleito de 2011.

Art. 3º _ Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
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