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Deliberação CBHSMT nº 272, de 14 de junho de 2012 

 
 
Apresenta a seleção de projetos e distribuição de 
investimentos do FEHIDRO 2012, conforme 
Deliberação CBH-SMT Nº 265, de 08/12/2011, e dá 
outras providências. 

 
 
O Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), no uso de 
suas atribuições legais, e 
 
Considerando os termos da Deliberação do CBH-SMT nº 265/2011, de 08 de dezembro de 
2011, e seus Anexos, que definiram, dentre outros itens, o cronograma de atividades e as 
ações passíveis de obtenção de financiamento com a receita do FEHIDRO originada pela 
compensação financeira por aproveitamentos hidroenergéticos em seu território e royalties de 
Itaipu Binacional 2011 e FEHIDRO originada da receita Cobrança pelo uso da água nas 
bacias do rio Sorocaba e Médio Tietê 2012; 
 
Considerando o Plano de Bacia aprovado através da Deliberação CBH-SMT nº 207/2008, 
em conformidade com a Deliberação CRH nº 62/2006;  
 
Considerando o Manual de Procedimentos Operacionais – MPO do FEHIDRO, conforme 
Deliberação COFEHIDRO nº 117/2011; 
 
Considerando que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH e o Conselho de 
Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO, no ano de 2012, através 
da Deliberação COFEHIDRO nº 123/2012, e seus Anexos, dispõem sobre a aprovação do 
plano de aplicação de recursos para o exercício de 2012; 
 
Considerando a estimativa de arrecadação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de 
domínio do Estado de São Paulo, informada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica 
– DAEE; 
 
Considerando os Fundamentos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos aprovado 
através da Deliberação CBH-SMT nº 208/2008, que estabelece o Plano Quadrienal de 
Investimentos dos valores arrecadados pela cobrança; 
 
Considerando que os recursos financeiros disponíveis ao CBH-SMT referente ao exercício 
2012, para contratações de empreendimentos por meio da receita do FEHIDRO pela 
compensação financeira por aproveitamentos hidroenergéticos em seu território e royalties de 
Itaipu Binacional originada 2012 e FEHIDRO originada da Cobrança pelo uso da água nas 
bacias do rio Sorocaba e Médio Tietê 2011 e 2012, foram preliminarmente avaliados 
conforme as tabelas a seguir:  
 
Considerando a decisão do colegiado na 32ª reunião ordinária do CBH-SMT, realizada em 
04 de maio de 2012, no município de São Roque, que indicou ao pleito FEHIDRO 2012 os 
projetos “Implantação da Estação Elevatória de Esgoto Vale das Orquídeas” da Prefeitura 
Municipal de Iperó e “Novo Sistema de Abastecimento de Água de Pereiras-SP” da Prefeitura 
Municipal de Pereiras, desde que estes fossem avaliados na CTPLAGRHI-CBHSMT. 
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Considerando que, em 18 de maio de 2012, foi realizada a reunião extraordinária da 
CTPLAGRHI-CBHSMT que contemplou em sua pauta a avaliação dos projetos, 
manifestando-se favorável a execução dos mesmos. 
 
Considerando a decisão do colegiado na 32ª reunião ordinária do CBH-SMT, realizada em 
04 de maio de 2012, no município de São Roque, de dividir em três pleitos cada um com 
valor máximo financiável de R$ 2.000.000,00, para os anos de 2012, 2013 e 2014 o 
empreendimento “Novo Sistema de Abastecimento de Água de Pereiras-SP” da Prefeitura 
Municipal de Pereiras, cujo valor total pleiteado é de R$ 6.369.754,28, conforme protocolado 
em 10 de março de 2012, na Secretaria Executiva do CBH-SMT. 
 
Delibera: 
 
 
Artigo 1° - Fica aprovada a proposta de distribuição dos Recursos do FEHIDRO, elaborada 
pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos do CBH-SMT; 
 
 
Artigo 2° - Os pleitos estão discriminados com as denominações tomador (T), projeto (P), 
recursos a receber nas modalidades de financiamento a fundo perdido (FP), a contrapartida 
oferecida (C) e o valor global da obra (VG), obedecendo o que segue: 
  
 

1. Prefeitura Municipal de Iperó (T); Implantação da Estação Elevatória de Esgoto Vale 
das Orquídeas, Localizada no Município de Iperó, Estado de São Paulo (P); R$ 
97.193,63 (C), R$ 249.926,48 (FP), R$347.120,11 (VG).  
 

2. Prefeitura Municipal de Pereiras (T); Novo Sistema de Abastecimento de Água de 
Pereiras-SP – 1ª Etapa (P); R$ 39.801,93 (C); R$ 1.950.294,62 (FP); R$ 1.990.096,55 
(VG). 
 

Artigo 3º - Ficam reservados R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (FP) para o pleito de 
2013 à Prefeitura Municipal de Pereiras (T), “Novo Sistema de Abastecimento de Água de 
Pereiras-SP – 2ª Etapa (P)”; 
 
 
Artigo 4º - Ficam reservados R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (FP) para o pleito de 
2014 à Prefeitura Municipal de Pereiras (T), “Novo Sistema de Abastecimento de Água de 
Pereiras-SP – 3ª Etapa (P)”;  
 
 
Artigo 5º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-SMT. 
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