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DELIBERAÇÃO CRH nº 152, DE 12 DE JUNHO DE 2013. 
(Referendada em 21 de agosto de 2013) 

 
Dispõe sobre a alocação de recursos para aditivos a 
contratos existentes e indicação de novo 
empreendimento ao FEHIDRO, com recursos do 
exercício de 2013. 

 
 
 
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH, considerando que: 
 

1) a Deliberação CRH n° 149, de 30 de abril de 2013, definiu a distribuição de 
recursos de investimento para 2013, no montante de 10%  dos recursos financeiros 
do FEHIDRO para o Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos  
- CORHI; 

 

2) a Deliberação COFEHIDRO nº 135, de 27 de maio de 2013, em seu anexo II, 
disponibilizou o valor total de R$ 11.453.281,02 para o CORHI aplicar no 
financiamento de empreendimentos de interesse e abrangência estadual; 

 

3) a Deliberação CRH nº 143, de 26 de junho de 2012, em seu anexo I, aprovou a 
indicação ao FEHIDRO dos empreendimentos de abrangência e interesse estadual 
para o exercício de 2012; 

 

4) a Deliberação CRH n° 144, de 26 de junho de 2012, indicou empreendimento a ser 
financiado pelo FEHIDRO com recurso do CORHI; 

 

5) a Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo é tomadora do contrato 
FEHIDRO n° 162/2013 para execução do empreendimento “Rastreamento de 
fontes de contaminação fecal humana e animal em amostras ambientais 
empregando métodos fenotípicos e genotípicos”, no valor de R$ 322.000,00 
contudo encontrou problemas para dar início ao processo de importação de 
equipamento por conta da variação da cotação do dólar, fato que demanda 
solicitação de aditivo de R$ 230.000,00 para cumprimento do objeto; 

 

6) a Coordenadoria de Recursos Hídricos – CRHi é tomadora do contrato FEHIDRO 
n° 210/2012 para execução do empreendimento “Reestruturação do SINFEHIDRO 
– Sistema de Informações e Acompanhamento de Empreendimentos do 
FEHIDRO”, no valor de R$ 615.000,00 contudo, na consulta ao mercado para 
orçamentos, constatou-se a insuficiência de recursos para viabilizar o projeto, 
sendo necessário aditivo de R$ 1.233.281,00 para cumprimento do objeto;  



 

 

7) o projeto “Implementação da Lei de Segurança de Barragens no Estado de São 
Paulo”, cujo tomador é o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, foi 
cancelado por meio da Deliberação COFEHIDRO nº 123, de 03 de abril de 2012, e 
está sendo reapresentado para financiamento com recursos do exercício de 2013; 
e 

 

8) a análise e manifestação favorável da Câmara Técnica de Planejamento, datada de 
10/06/2013, para as demandas referidas nos itens 5, 6 e 7;  

 

Delibera: 
 
Artigo 1º - Fica indicado ao FEHIDRO, na modalidade “sem retorno financeiro”, onerando 
o orçamento do CORHI de 2013: 
 
I – a alocação à Cetesb do valor de R$ 230.000,00 para viabilizar o aditamento do 
contrato n° 162/2013, referente ao empreendimento “Rastreamento de fontes de 
contaminação fecal humana e animal em amostras ambientais empregando métodos 
fenotípicos e genotípicos”, cujo financiamento passa de R$ 322.000,00 para R$ 
552.000,00; 
 
II - a alocação à Coordenadoria de Recursos Hídricos – CRHi da Secretaria de 
Saneamento e Recursos Hídricos, do valor de R$ 1.233.281,00 para viabilizar o 
aditamento do contrato n° 210/2012, referente ao empreendimento “Reestruturação do 
SINFEHIDRO – Sistema de Informações e Acompanhamento de Empreendimentos do 
FEHIDRO”, cujo financiamento passa de R$ 615.000,00 para R$ 1.848.281,00; e 
 
III - o empreendimento “Implementação da Lei de Segurança de Barragens no Estado de 
São Paulo”, no montante de R$ 1.620.000,00, cujo tomador será o Departamento de 
Águas e Energia Elétrica - DAEE. 
 
Artigo 2º - Fica ainda disponível para financiamento de projetos pelo CORHI em 2013 o 
montante de R$ 8.370.000,02. 
 
Artigo 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 
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