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DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 200 de 04/05/2012 
Indica prioridades de investimento do 

FEHIDRO/2012 e dá outras providências. 

 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do TURVO/GRANDE no uso de suas atribuições legais e:  
 
Considerando a DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 195/2011 e seus anexos, de 15 de dezembro de 2011 que “Aprova 
diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-TG, exercício 
2012 e dá outras providências.”; 
 
Considerando a Deliberação CBH-TG nº 196/11 de 15 de dezembro de 2011 que “Fixa prazos e procedimentos 
para apresentação e análise de solicitações visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2012”; 
 
Considerando que foi dada ampla divulgação as Deliberações CBH-TG nºs.  195/11 e 196/11 e que a Secretaria 
Executiva assim como a Coordenação da Câmara Técnica de Planejamento Gerenciamento de Recursos 
Hídricos estiveram à disposição para esclarecimentos quanto ao Roteiro Mínimo para Protocolo de Solicitações 
junto ao CBH-TG; 
 
Considerando que todas as solicitações foram devidamente analisadas, conforme os critérios definidos e que os 
empreendimentos em condições de candidatar-se aos recursos do FEHIDRO tiveram pontuação em 
conformidade com a Deliberação nº. 195/11, resultando em proposta de hierarquização aprovada no âmbito da 
Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
 
Considerando que a disponibilidade de recursos para indicações ao FEHIDRO é de R$ 3.401.077,74 (três 
milhões, quatrocentos e um mil, setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) de acordo com o 
disponibilizado para o CBH-TG por meio da DELIBERAÇÃO COFEHIDRO nº 123/2012, de 03 de abril de 2012 
que “Dispõe sobre o Plano de Aplicação de Recursos para 2012 e dá outras providências” - anexo II - 
Distribuição de Recursos de Investimento aos Colegiados em 2012, constituindo da seguinte forma: 4,29% do 
investimento global para o Estado (R$ 2.158.561,15– dois milhões, cento e cinqüenta e oito mil, quinhentos e 
sessenta e um reais e quinze centavos); saldo na sub-conta em 30/12/2011 (R$ 33.047,50– trinta e três mil, 
quarenta e sete reais e cinquenta centavos), ajustes de anos anteriores até 29/02/2012 (R$ 1.192.943,50 – hum 
milhão, cento e noventa e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), prêmio 
COFEHIDRO (R$ 50.000,00 – cinqüenta mil reais) e ajuste da Deliberação CRH nº 120/2010 ((R$33.474,41) 
trinta e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e hum centavos (negativo)); 
 
Considerando a Deliberação CBH-TG 198/12, na qual o CBH-TG destinou R$ 20.000,00 para realização do X 
Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos; 
 
Considerando o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO; 

Considerando apresentação dos seguintes documentos: CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), 
CNDs (Certidões Negativas de Débito) do FGTS, INSSe Receita Federal à Secretaria Executiva do CBH/TG 
pelos respectivos tomadores, conforme estabelecido no M.P.O. (Manual de Procedimentos Operacionais do 
FEHIDRO); e demais documentos que o empreendimento, assim o exigir, em função do tomador; 
 
Considerando a necessidade de apresentação de Termo de Referência ou Projeto Básico/Executivo, planilhas 
do FEHIDRO, bem como licenças ambientais e/ou outorgas; 
  
Considerando que cabe a este Comitê indicar as prioridades de aplicação de recursos, com base em critérios 
pré-definidos e no Plano de Bacia Hidrográfica; 
 
Considerando  que é meta estabelecida no Plano de Bacia do CBH-TG o uso racional dos recursos hídricos 
bem como o combate as perdas físicas nos sistemas de abastecimento de água e Planos Municipais de 
Saneamento 
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Considerando a disponibilidade de R$ 3.381.077,74 (três milhões, trezentos e oitenta e um mil, setenta e sete 
reais e setenta e sete centavos) para ser deliberado nesta reunião. Valor este já considerando a dedução dos R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) deliberados na Deliberação CBH-TG 198/12 para realização do X Diálogo Interbacias 
de Educação Ambiental em Recursos Hídricos; 
 

Considerando a DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 195/2011, Parágrafo 2ª do Artigo 7º “Sobre os recursos 
disponíveis à área de atuação do CBH-TG, orçamento FEHIDRO/2012, poderá ser atribuído um percentual de 
até 25% para ações prioritárias e de caráter estratégico de abrangência e/ou relevância regional que: subsidiem 
a implementação da Cobrança pelo Uso da Água, estudos que visem o reenquadramento de corpos d´água e 
estudos, projetos e programas que se enquadrem no desenvolvimento e proteção das águas subterrâneas; bem 
como ações, programas, projetos que visem a proteção e ou gestão dos recursos hídricos”.    

 
 

DELIBERA: 

 

Artigo 1º -  Os recursos do FEHIDRO/2012 para o CBH-TG serão distribuídos na forma priorizada nos Anexos I 
ao XI da Deliberação CBH-TG nº. 195/2011– “Critérios de pontuação e hierarquização das 
solicitações FEHIDRO/2012” com a distribuição dos valores de cada empreendimento. 

Artigo 2º -   A habilitação para obtenção de recursos FEHIDRO, e as condições gerais devem obedecer ao 
Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, em vigência. 

Artigo 3º -  As solicitações ficam priorizados para o recebimento dos recursos do FEHIDRO, obedecidas às 
exigências constantes desta deliberação e do Manual de Procedimentos Operacionais, por ordem 
de prioridade dentro de cada Categoria (numerados de I a III) e discriminado conforme o tomador 
(T), o empreendimento (E), o valor global do empreendimento (VG), a contrapartida oferecida 
(C) e os recursos a receber nas modalidades de fundo perdido (FP) e/ou financiamento (FI), na 
seguinte seqüência: 

 

I - CATEGORIA: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (PDCs: 1,2 e 8) 

 

Não houveram projetos enquadrados nesta categoria 

  

II – CATEGORIA: ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS (PDCs: 3,4,5,6 e 7). 

 

PDC: 3 – Recuperação da qualidade dos corpos d´água – RQA 

 

Recuperação e conservação do solo (erosão, assoreamento, degradação, drenagem, controle de 
inundações, etc). 

 

(1º) PM. de Macedônia - (T), “Termo de referência para elaboração do Plano Diretor Municipal de Controle de 
Erosão Rural.” (E), R$ 76.350,00 (VG), R$ 2.291,00 (C) e até R$ 74.059,00 (FP). 

(2º) PM de Vitória Brasil - (T), “Estudo e projetos de microdrenagem da área urbana do município de Vitória 
Brasil.” (E), R$ 46.600,00 (VG), R$ 932,00 (C) e até R$ 45.668,00 (FP). 

(3º) PM de Santa Rita d’ Oeste - (T), “Plano diretor municipal de combate á erosão rural PDC-3: Recuperação 
da qualidade dos corpos d´água (RQCA).” (E), R$ 79.160,00 (VG), R$ 1.584,00 (C) e até R$ 77.576,00 (FP). 
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(4º) PM de Meridiano - (T), “Termo de referência: Plano de macrodrenagem rural do município de Meridiano.” 
(E), R$ 68.086,00 (VG), R$ 1.361,72 (C) e até R$ 66.724,28 (FP). 

(5º) PM de Santa Adélia - (T), “Termo de referência: Plano de macrodrenagem rural do município de Santa 
Adélia.” (E), R$ 75.500,00 (VG), R$ 1.510,00 (C) e até R$ 73.990,00 (FP). 

(6º) PM de Parisi - (T), “Plano diretor de controle da erosão urbana do município de Parisi.” (E), R$ 43.230,00 
(VG), R$ 4.755,30 (C) e até R$ 38.474,70 (FP). 

(7º) PM de Álvares Florence - (T), “Termo de referência: Plano diretor de drenagem rural do município de 
Álvares Florence.” (E), R$ 68.246,00 (VG), R$ 1.364,92 (C) e até R$ 66.881,08 (FP). 

(8º) PM de Populina - (T), “Plano municipal de combate a erosão rural no município de Populina.” (E), R$ 
79.899,80 (VG), R$ 2.500,00 (C) e até R$ 77.399,80 (FP). 

(9º) PM de Guapiaçu - (T), “Plano diretor de drenagem rural.” (E), R$ 78.238,00 (VG), R$ 1.564,76 (C) e até R$ 
76.673,24 (FP). 

 

Planejamento e gestão de recursos hídricos – estudos e pesquisas. 

 

(1º) PM de Paranapuã - (T), “Estudo para elaboração de plano de gestão integrada e gerenciamento dos 
resíduos sólidos.” (E), R$ 26.910,00 (VG), R$ 538,20 (C) e até R$ 26.371,80 (FP). 

(2º) PM de Estrela d’Oeste - (T), “Elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos de 
Estrela d’Oeste - SP.” (E), R$ 30.180,00 (VG), R$ 603,60 (C) e até R$ 29.576,40 (FP). 

 

PDC: 5 Promoção do uso racional dos recursos hídricos – URRH 

 

(1º) PM. de Cedral - (T), “Programa de cadastramento de usos de recursos hídricos e subsídios técnicos para 
indicação da necessidade de combate as perdas físicas no sistema de abastecimento público do município de 
Cedral.” (E), R$ 92.106,00 (VG), R$ 11.052,72 (C) e até R$ 81.053,28 (FP). 

(2º) PM de Cosmorama - (T), “Programa de cadastramento de usos de recursos hídricos e subsídios técnicos 
para indicação da necessidade de combate as perdas físicas no sistema de abastecimento público do município 
de Cosmorama.” (E), R$ 121.950,00 (VG), R$ 18.292,50 (C) e até R$ 103.657,50 (FP). 

(3º) PM de Uchoa - (T), “Programa de cadastramento de usos de recursos hídricos e subsídios técnicos para 
indicação da necessidade de combate as perdas físicas no sistema de abastecimento público do município de 
Uchoa.” (E), R$ 190.530,00 (VG), R$ 22.863,60 (C) e até R$ 167.666,40 (FP). 

(4º) PM de Bálsamo- (T), “Programa de cadastramento de usos de recursos hídricos e subsídios técnicos para 
indicação da necessidade de combate as perdas físicas no sistema de abastecimento público do município de 
Bálsamo.” (E), R$ 123.136,00 (VG), R$ 13.544,96 (C) e até R$ 109.591,04 (FP). 

 

III – CATEGORIA: SERVIÇOS E OBRAS (PDCs: 3,4,5,6 e 7) 

 

PDC: 3 – Recuperação da qualidade dos corpos d´água – RQA 

 

Recuperação e conservação do solo (erosão, assoreamento, degradação, drenagem, controle de 
inundações, etc). 
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(1º) PM. de Pindorama - (T), “Controle de erosão urbana – Construção de galeria de águas pluviais.” (E), R$ 
257.105,55 (VG), R$ 51.421,12 (C) e até R$ 205.684,43 (FP). 

(2º) PM de Santa Rita d’ Oeste - (T), “Obra de prevenção e contenção de erosão do solo e assoreamento – 
Córrego da Cuia.” (E), R$ 124.546,38 (VG), R$ 2.491,00 (C) e até R$ 122.055,38 (FP). 

(3º) PM de Macedônia - (T), “Galeria de águas pluviais – av. Coronel João Candido – Trecho PV 01 à PV 06.” 
(E), R$ 127.678,50 (VG), R$ 14.044,64 (C) e até R$ 113.633,86 (FP). 

(4º) PM. de Populina - (T), “Instalação de fossas sépticas biodigestoras em residências rurais do município de 
Populina.” (E),  R$ 171.405,20 (VG), R$ 3.428,10 (C) e até R$ 167.977,10 (FP). 

(5º) PM de Mira Estrela - (T), “Instalação de fossas sépticas biodigestoras – Melhoria do saneamento rural do 
município de Mira Estrela.” (E), R$ 175.309,90 (VG), R$ 3.506,20 (C) e até R$ 171.803,70 (FP). 

 
 

IV – PROJETOS ESTRATÉGICOS – DEMANDA INDUZIDA  

 

(1º) Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto  - (T), “PURA – Fase 
3 – Programa pelo uso racional da água na Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande – Capacitação Técnica para a 
Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande” (E), R$ 198.206,80 (VG), R$ 0,00 (C) e até R$ 198.206,80 (FP). 

 
 

Artigo 4º - Ficam estipulados os seguintes prazos: 

I - Fica estabelecido que os empreendimentos indicados no Artigo 7º, deverão apresentar, na 
Secretaria Executiva do CBH-TG, toda a documentação necessária, conforme estabelece o 
MPO (Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO), para procedimentos 
administrativos e encaminhamento a SECOFEHIRO, no prazo de até 10 dias úteis a contar da 
data desta Deliberação. 

II- Fica estabelecido que a não apresentação de quaisquer documentos solicitados, sejam eles 
de ordem técnica ou fiscal, no prazo estabelecido, implicam em considerar o contemplado 
desistente e, portanto excluído, sendo este recurso realocado, ficando o mesmo disponível 
para utilização do CBH-TG.  

Artigo 5º – Em conformidade com o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, em vigência, os 
dados e informações gerados em estudos e projetos financiados com recursos FEHIDRO deverá ser 
disponibilizado. 

 Parágrafo 1 – O produto final dos estudos e relatórios deverão ser protocolados junto a Secretaria 
Executiva, podendo ser em meio digital e/ou impresso. 

 Parágrafo 2 -  Os tomadores de recurso deverão, sempre que houver interesse e viabilidade, 
apresentarem os resultados em reuniões técnicas promovidas pelo CBH-TG. 

Artigo 6º - Esta Deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo CBH-TG. 
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ANEXO - “Tabela de pontuação e hierarquização das solicitações FEHIDRO/2012” 
 
I – CATEGORIA: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
Não houveram projetos enquadrados nesta categoria 
 

II – CATEGORIA: ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS. 
 

Recuperação e conservação do solo (erosão, assoreamento, degradação, drenagem, controle de 
inundações, etc). 

PDC 

Modalidade 
Tomador  

(Razão Social) 
Título do empreendimento 

M
un
ic
íp
io
 

be
n
ef
ic
ia
do
 

Valor 
FEHIDRO 
(R$) 

Contrapartida 
(R$) 

Valor 
Global 
(R$) 

P
on
tu
aç
ão
 

to
ta
l 

Lei  
9034/94 

 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Macedônia 

Termo de referência para 
elaboração do Plano Diretor 
Municipal de Controle de 
Erosão Rural  

 
Macedônia 

 
74.059,00 

 
2.291,00 

 
76.350,00 

 
30 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Vitória Brasil  
Estudo e projetos de 
microdrenagem da área urbana 
do município de Vitória Brasil  

Vitória 
Brasil 

 
45.668,00 

 
932,00 

 
46.600,00 

 
30 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Santa Rita 
d’Oeste 

Plano diretor municipal de 
combate á erosão rural PDC-3: 
Recuperação da qualidade dos 
corpos d´água (RQCA) 

Santa Rita 
d’Oeste 

 
77.576,00 

 
1.584,00 

 
79.160,00 

 
27 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Meridiano 
Termo de referência: Plano de 
macrodrenagem rural do 
município de Meridiano 

Meridiano 66.724,28 1.361,72 68.086,00 
 
21 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Santa Adélia 
Termo de referência: Plano de 
macrodrenagem rural do 
município de Santa Adélia 

Santa 
Adélia 

73.990,00 1.510,00 75.500,00 21 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Parisi 
Plano diretor de controle da 
erosão urbana do município de 
Parisi 

Parisi 38.474,70 4.755,30 43.230,00 20 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Álvares Florence 
Termo de referência: Plano 
diretor de drenagem rural do 
município de Álvares Florence 

Álvares 
Florence 

66.881,08 1.364,92 68.246,00 19 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Populina 
Plano municipal de combate a 
erosão rural no município de 
Populina 

Populina 77.399,80 2.500,00 79.899,80 15 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Guapiaçu  Plano diretor de drenagem rural  Guapiaçu 76.673,24 1.564,76 78.238,00 14 
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Planejamento e gestão de recursos hídricos – estudos e pesquisas. 

PDC 

Modalidade 
Tomador  

(Razão Social) 
Título do empreendimento 

M
un
ic
íp
io
 

be
n
ef
ic
ia
do
 

Valor 
FEHIDRO 
(R$) 

Contrapartida 
(R$) 

Valor 
Global 
(R$) 

P
on
tu
aç
ão
 

to
ta
l 

Lei  
9034/94 

 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Paranapuã 

Estudo para elaboração de 
plano de gestão integrada e 
gerenciamento dos resíduos 
sólidos 

Paranapuã 26.371,80 538,20 26.910,00 18 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Estrela d’Oeste  

Estudo para elaboração de 
plano de gestão integrada e 
gerenciamento dos resíduos 
sólidos 

Estrela 
d’Oeste 

29.576,40 603,60 30.180,00 18 

 

Promoção do uso racional dos recursos hídricos  

PDC 

Modalidade 
Tomador  

(Razão Social) 
Título do empreendimento 

M
un
ic
íp
io
 

be
n
ef
ic
ia
do
 

Valor 
FEHIDRO 
(R$) 

Contrapartida 
(R$) 

Valor 
Global 
(R$) 

P
on
tu
aç
ão
 

to
ta
l 

Lei  
9034/94 

 

5 
Fundo 
perdido 

PM de Cedral 

Programa de cadastramento de 
usos de recursos hídricos e 
subsídios técnicos para 
indicação da necessidade de 
combate as perdas físicas no 
sistema de abastecimento 
público do município de Cedral  

Cedral  81.053,28 11.052,72 92.106,00 19 

5 
Fundo 
perdido 

PM de Cosmorama 

Programa de cadastramento de 
usos de recursos hídricos e 
subsídios técnicos para 
indicação da necessidade de 
combate as perdas físicas no 
sistema de abastecimento 
público do município de 
Cosmoramal  

Cosmorama 103.657,50 18.292,50 121.950,00 19 

5 
Fundo 
perdido 

PM de Uchoa 

Programa de cadastramento de 
usos de recursos hídricos e 
subsídios técnicos para 
indicação da necessidade de 
combate as perdas físicas no 
sistema de abastecimento 
público do município de Uchoa  

Uchoa 167.666,40 22.863,60 190.530,00 19 

5 
Fundo 
perdido 

PM de Balsamo 

Programa de cadastramento de 
usos de recursos hídricos e 
subsídios técnicos para 
indicação da necessidade de 
combate as perdas físicas no 
sistema de abastecimento 
público do município de 
Balsamo  

Bálsamo 109.591,04 13.544,96 123.136,00 19 

 

 

III. CATEGORIA: SERVIÇOS E OBRAS 
 

Recuperação e conservação do solo (erosão, assoreamento, degradação, drenagem, controle de 
inundações, etc). 

 

 

 

PDC Modalidade Tomador  Título do empreendimento i o  b e n Valor Contrapartida Valor a ç ã o 
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Lei  
9034/94 

 

(Razão Social) FEHIDRO 
(R$) 

(R$) Global 
(R$) 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Pindorama 
Controle de erosão urbana – 
Construção de galeria de águas 
pluviais  

Pindorama 205.684,43 51.421,12 257.105,55 36 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Santa Rita 
d’Oeste 

Obra de prevenção e contenção 
de erosão do solo e 
assoreamento – Córrego da 
Cuia 

Santa Rita 
d’Oeste 

122.055,38 2.491,00 124.546,38 30 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Macedônia 
Galeria de águas pluviais – av. 
Coronel João Cândido – Trecho 
PV 01 a PV 06 

Macedônia 113.633,86 14.044,64 127.678,50 29 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Populina 
Instalação de fossas sépticas 
biodigestoras em residências 
rurais do município de Populina 

Populina 167.977,10 3.428,10 171.405,20 18 

3 
Fundo 
perdido 

PM de Mira Estrela 

Instalação de fossas sépticas 
biodigestoras – Melhoria do 
saneamento rural  do município 
de Mira Estrela 

Mira 
Estrela 

171.803,70 3.506,20 175.309,90 18 

 

IV. PROJETOS ESTRATÉGICOS – DEMANDA INDUZIDA 
 

PDC 

Modalidade 
Tomador  

(Razão Social) 
Título do empreendimento 

M
un
ic
íp
io
 

be
n
ef
ic
ia
do
 

Valor 
FEHIDRO 
(R$) 

Contrapartida 
(R$) 

Valor 
Global 
(R$) 

P
on
tu
aç
ão
 

to
ta
l 

Lei  
9034/94 

 

8 
Fundo 
perdido 

Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos de São 
José do Rio Preto 

PURA – Fase 3 – Programa 
pelo uso racional da água na 
Bacia Hidrográfica do 
Turvo/Grande – Capacitação 
Técnica para a Bacia 
Hidrográfica do Turvo/Grande 

UGRHI 15 198.206,80 0,00 198.206,80 - 

 
V – NÃO HABILITADOS 
 

Tomador  
(Razão Social) 

Título do empreendimento 

M
un
ic
íp
io
 

be
n
ef
ic
ia
do
 

Justificativa 

Capin - Centro de Estudo 
Agroambientais de 
Pindorama 

Estudo e Elaboração de Projeto Técnico 
de Sistema de Tratamento de Rede de 
Esgoto da Apta Centro-Norte 

Pindorama 
Faltou apresentar cópia Certidão Negativa do INSS; Em 
desacordo com § 1º do Artigo 6º da deliberação CBH-TG n.º 
195/2011. 

CPEA - Centro Paulista  
de Estudo em 
Agronegocio LTDA 

Construção de Base de Dados 
Geoambientais para Gestão de Recursos 
Hídricos da UGHRI 15 por sistema de 
Informações Geográficas 

UGRHI 15 
Faltou apresentar CNDT; Em desacordo com § 1º do Artigo 
6º da deliberação CBH-TG n.º 195/2011. 

DAEMO - 
Superintendência det 
Água e Esgoto e Meio 
Ambiente de Olímpia 

Automação para Controle das Perdas 
Físicas no Sistema de Abastecimento 
Público de Olímpia 

Olímpia 
Faltou apresentar CNDT; Em desacordo com § 1º do Artigo 
6º da deliberação CBH-TG n.º 195/2011. 

DAEMO - 
Superintendência de 
Água e Esgoto e Meio 
Ambiente de Olímpia 

Construção de Galeria de Águas Pluviais 
- Trecho 16 ao 24 - Fase 1 

Olímpia 
Faltou apresentar CNDT; Em desacordo com § 1º do Artigo 
6º da deliberação CBH-TG n.º 195/2011 

FUNDAG - Fundação de 
Apoio de Pesquisa 
Agricola 

Curso intensivo de Produção de Água e 
de recuperação e Preservação de 
Nascentes - Bacia Hidrografica 
Turvo/Grande 

UGRHI 15 
Faltou apresentar CNDT; Em desacordo com § 1º do Artigo 
6º da deliberação CBH-TG n.º 195/2011 
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Prefeitura Municipal de 
Aspásia 

Instalações de Fossas Sépticas 
Biodgestoras em Residências Rurais do 
Municipio de Aspásia/SP 

Aspásia 
Faltou apresentar ART; Em desacordo com § 6º do Artigo 3º 
da deliberação CBH-TG n.º 195/2011. 

Prefeitura Municipal de 
Cardoso 

Implantação de rede Coletora e ramais de 
Ligação de Esgoto no distrito de Vila 
Albes, Municipio de Cardoso-SP, bacia do 
Turvo/Grande, Sub-bacia do Ribeirão 
Marinheiro. 

Cardoso 

Faltou apresentar cópia de documentação atestando a 
disponibilidade do terreno. ; Em desacordo com paragrafo I 
§ 5º do Artigo 3º da deliberação CBH-TG n.º 195/2011. O 
tomador é a Prefeitura e a documentação apresentada é 
Sabesp. 

Prefeitura Municipal de 
Dolcinópolis 

Termo de Referência Plano de 
Macrodrenagem Rural do Municipio de 
Dolcinópolis 

Dolcinópolis 
Faltou apresentar Certidão Negativa de Tributos Federais; 
Em desacordo com § 1º do artigo 6º da deliberação CBH-TG 
n.º 195/2011. 

Prefeitura Municipal de 
Guarani D'Oeste 

Termo de Referencia Plano de 
Macrodrenagem Rural do Municipio de 
Guarani D'Oeste 

Guarani 
d’Oeste 

Faltou apresentar CNDT, Em desacordo com § 1º do artigo 
6º da deliberação CBH-TG n.º 195/2011. 

Prefeitura Municipal de 
Indiaporâ 

Termo de Referencia para Elaboração do 
Plano Diretor Municipal de Controle de 
Erosão Rural 

Indiaporã 
Faltou apresentar CNDT; Em desacordo com § 1º do artigo 
6º da deliberação CBH-TG n.º 195/2011. 

Prefeitura Municipal de 
Ipiguá 

Plano de Operação, Manutenção, 
Controle e Suporte Técnico com 
Instrumento de Gestão para o Sistema de 
Tratamento de Esgoto do Municipio de 
Ipigua 

Ipiguá 
Reenquadrado como Serviços e Obras, faltou apresentar 
ART; Em desacordo com parágrafo III § 5º do Artigo 3º da 
deliberação CBH-TG n.º 195/2011. 

Prefeitura Municipal de 
Jales 

Recuperação da Nascente e da Mata 
Ciliar do Córrego do Jataí 

Jales 
Faltou apresentar CNDT; Em desacordo com § 1º do artigo 
6º da deliberação CBH-TG n.º 195/2011. 

Prefeitura Municipal de 
Monte Azul Paulista 

Termo de Referencia para Elaboração do 
Plano de Saneamento Municipal. 

Monte Azul 
Paulista 

Faltou apresentar CNDT; Em desacordo com § 1º do artigo 
6º da deliberação CBH-TG n.º 195/2011. 

Prefeitura Municipal de 
Olimpia 

Plano Diretor Ambiental do Municipio de 
Olímpia 

Olímpia 
Faltou apresentar CNDT; Em desacordo com § 1º do artigo 
6º da deliberação CBH-TG n.º 195/2011. 

Prefeitura Municipal de 
Ouroeste 

Termo de Referência Diagnostica e 
Combate a Erosão Rural do Município de 
Ouroeste 

Ouroeste 
Faltou apresentar CNDT e Declaração de Adimplência; Em 
desacordo com § 1º do artigo 6º da deliberação CBH-TG n.º 
195/2011. 

Prefeitura Municipal de 
Riolândia 

Termo de Referencia Diagnostico e 
Controle de Erosão Rural 

Riolândia 
Faltou apresentar CNDT; Em desacordo com § 1º do artigo 
6º da deliberação CBH-TG n.º 195/2011. 

Prefeitura Municipal de 
Urânia 

Implantação de Canal a Céu Aberto Urânia 
Faltou apresentar Autorização de Intervenção em APP 
(CETESB) e Outorga (DAEE); Em desacordo com o artigo 5, 
Anexo III do MPO. 

SAEMAP - Sistema 
Autonomo de Agua, 
Esgoto e Meio Ambiente 
de Monte Azul Paulista 

Aquisição de Reservatório Metálico - 
220m³ 

Monte Azul 
Paulista 

Na reunião CT do dia 16/03/2012 foi realizada a consulta 
jurídica, resultando no aceite das certidões em nome da Pm 
de Monte Azul Paulista por se tratar de Sistema Autônomo. 
Após análize das certidões emitidas pela Secretaria 
Executiva do CBH; Ficha Resumo está não estrutural; A 
ART apresentada refere-se ao Projeto Fehidro e não à obra; 
Não se enquadra em serviços e obras de setorização. 

FAPERP - Fundação de 
Apoio à Pesquisa e 
Extensão de São José do 
Rio Preto 

Levantamento de Campo de Recursos 
Hídricos no meio rural e diagnostico 
ambientais apoiados por sistema de 
informações Georreferenciados on-line: 
Sub bacia do Rio Cachoeirinha (SB09 -
UGRHI 15) 

UGRHI 15 

O projeto engloba levantamento de dados (cadastramento) 
e georreferênciamento; Para cadastramento deveria atender 
o Artigo 2.2.3 (A.1.2) do MPO; "Adoção de ficha de cadastro 
voltada para a outorga e para a cobrança segundo no 
modelo dos órgãos gestores competentes para todos os 
tipos de captação que constem no cadastro pretendido pelo 
projeto; Quanto ao georreferênciamento o CRH instalará já 
no 1º semestre deste ano, nos comitês da região oeste do 
estado de São Paulo o projeto de georreferênciamento 
custeado em parceria com todos os comitês do estado, 
mandando inclusive ArcGIS e treinando profissional local 
para a operação do sistema, sendo redundante outro projeto 
de georreferênciamento. 
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FUNDAG - Fundação de 
Apoio à Pesquisa 
Agricola 

Continuidade Projeto Bacia Hidrografica: 
Um Instrumento na Educação 

UGRHI 15 

O empreendimento refere-se à continuidade do projeto 
Bacia Hidrográfica: Um Instrumento na Educação, processo 
Sinfehidro 2011 TG-402 do mesmo Tomador, o qual se 
encontra em análise junto ao agente técnico CEA,  
aguardando complementação técnica para assinatura de 
contrato. Essa Câmara técnica julga que para esse 
momento, a solicitação de Recurso Fehidro 2012 está 
inabilitado em função das pendências supracitadas. 

INTEP-Instituto 
Tecnologico de Estudo e 
Pesquisa de São José do 
Rio Preto 

Projeto de Análise de Viabilidade Técnica 
para locação de Residuos Sólidos na 
Bacia do Turvo/Grande 

UGRHI 15 

Considerando que o empreendimento propõe um 
diagnósticos sobre os aterros existentes na Bacia e 
georreferênciamento e mapeamento dos municípios, está 
Câmara Técnica julga que os produtos a serem gerados por 
meio deste Recurso Fehidro 2012 são, em partes, atribuição 
da Cetesb, responsável pela gestão e controle dos Aterros 
dos municípios, não há comprovação de comprometimento 
da qualidade dos recursos hídricos em relação aos Aterros e 
que os mapeamentos propostos são produtos de outros 
empreendimentos anteriormente financiados pelo Fehidro 
(Relatório de Situação). Além disso, de acordo com a lei 
Federal 11.445/2007 os municípios da Bacia terão questões 
de resíduos sólidos contempladas em seus Planos de 
Saneamento Ambiental. Ressalta-se ainda que o 
empreendimento também não se enquadra nos PDCs 
estabelecidos no Plano de Bacia deste comitê. 

Prefeitura Municipal de 
Aspásia 

Plano Diretor Ambiental Aspásia 

Não foi pontuado tendo em vista que: Existe  
compatibilidade com o "Plano Diretor de Combate à Erosão 
Rural" que está em execução. 
O termo de referência não demonstra com clareza o seu 
objetivo e conteúdo. 

Prefeitura Municipal de 
Cardoso 

Implantação de Galeria de Águas Pluviais 
- Trechos 11 a14 Bairro Prainha - 
Municipio de Cardoso. 

Cardoso 

Não apresentou planta geral do sistema de macrodrenagem 
indicando o trecho da obra; não informou se o trecho faz 
parte do Plano de Macrodrenagem objeto de contrato 
FEHIDRO nº 093/2004; não apresentou nova planta 
indicando a cota máxima de operação, cota de 
desapropriação e faixa de APP - 100 metros. 

Prefeitura Municipal de 
Pindorama 

Plano de Operação, Manutenção, 
Controle e Suporte Técnico como 
Instrumento de Gestão para o Sistema de 
Tratamento de Esgoto do Municipio de 
Pindorama 

Pindorama 
Projeto inabilitado em acordo com o artigo 3.5.5 do MPO; 
O Fehidro não financia operação e manutenção de 
empreendimentos, exceto nos casos previstos no PERH. 

Prefeitura Municipal de 
Santa Clara D'Oeste 

Obra de Prevenção e Contenção da 
Erosão do Solo e Assoreamento - 
Córrego do Contra 

Santa Clara 
d’Oeste 

Não substituiu a ficha resumo por empreendimento não 
estrutural. 
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