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DDeelliibbeerraaççããoo  CCBBHH--BBTT  nnºº  111111//22001111  ddee  1166//1122//22001111..  
 
Define CRITÉRIOS para a pontuação, avaliação e hierarquização de pleiteantes para participar de 
EVENTOS diversos relacionados a Recursos Hídricos de interesse do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Baixo Tietê e dá outras providências. 
 
 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê (CBH - BT), no uso de suas atribuições legais e; 
 
Considerando a necessidade de estabelecer regras para a seleção mais adequada dos 
participantes de eventos ligados a recursos hídricos no Brasil, de interesse do CBH - BT; 
 
Considerando os parcos recursos financeiros para a participação nestes eventos e do escasso 
número de vagas disponíveis;  
 
Considerando as contribuições que a participação nestes eventos pode trazer ao CBH – BT como 
um todo; 
 
Considerando que as despesas decorrentes destas participações serão custeadas com verbas 
provenientes diretamente do FEHIDRO ou do CBH - BT;  
 
Delibera: 
 
Artigo 1º - Fica aprovada a indicação dos membros da Sociedade Civil do CBH – BT para eventos 
relacionados a recursos hídricos de interesse do CBH – BT conforme a maior pontuação obtida na 
tabela exposta no Anexo 1 desta deliberação.   
 
Artigo 2º - Situações não previstas nesta deliberação serão decididas pelos membros da Sociedade 
Civil do Comitê, sob coordenação do Vice-Presidente do CBH-BT, presentes à reunião convocada 
para esse fim.  
 

Parágrafo único - 1 (uma) vaga ao evento será destinada à Vice-Presidência do CBH-BT. 
 
Artigo 3º - A presente Deliberação entrará em vigor nesta data. 
 
 

Eng. Celso Torquato Junqueira Franco   Eng. Luiz Otávio Manfré 
Presidente      Secretário Executivo 
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ANEXO-1 

 
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS RELACIONADOS A RECURSOS HÍDRICOS DE INTERESSE DO COMITÊ DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO TIETÊ. 
 
 

CRITÉRIO Pontuaçã
o 

Observações 

Membro Titular do Comitê  10 - 

Membro Suplente do Comitê  5 - 

Presença nas reuniões ordinárias do CBH-BT 10 Por reunião. 

Presença nas reuniões extraordinárias do CBH-BT 5 Por reunião. 

Participação em Câmara Técnica 10 - 

Participação em Grupo Técnico 10 - 

Presença nas reuniões do Grupo Técnico 5 Por reunião. 

Participante de eventos financiados pelo 
Fehidro/CBH-BT 

1 a 10 Conforme avaliação da CT 
pertinente. 

Participante na organização de eventos do CBH-BT 1 a 10 Conforme avaliação da CT 
pertinente. 

Participante de eventos financiados pelo 
Fehidro/CBH-BT 

-5 Sem apresentação de relatório do 
evento. 

Presença nas reuniões da Câmara Técnica do CBH-BT 0 a 10 A pontuação será calculada 
mediante o fator [(no de reuniões 
presentes/no total de 
reuniões)*10] 

Participante indicado que não foi a evento sem 
justificativa aceitável 

-10 Conforme avaliação da CT 
pertinente. 

 

 

 
 


