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  Deliberação CBH-SMT 302, de 4 de Novembro de 2013. 
 
 

“Ad referendum” 

 
Alteração do título e correção de valores do projeto 
“Implantação da infraestrutura para processamento 
de lixo eletrônico – TI verde”, divulgado na 
deliberação CBH-SMT nº 299 de 30 de agosto de 
2013. 

 
 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), no 
uso de suas atribuições legais, e considerando: 
 
 

• Que ocorreu um equívoco na divulgação dos valores do projeto 
“Implantação da infraestrutura para processamento de lixo eletrônico – 
TI verde” e que consta no ANEXO 1 da Deliberação CBH-SMT nº 299, 
de 30 de agosto de 2013; 
 
 

• Que o projeto teve de readequar o seu título de “Implantação da 
infraestrutura para processamento de lixo eletrônico – TI verde “ para 
“Seleção, reutilização e disposição final de resíduos sólidos e 
eletrônicos”; 

 
 

• Que os valores que constam no ANEXO 1 da deliberação CBH-SMT nº 
299, de 30 de agosto de 2013 não possuem a contrapartida indicada e 
são: 

 
 

Tomador (T) PDC PROJETO (P) 
Valor 

FEHIDRO (FP) 

CONTRAPARTIDA 

(C) 

VALOR 

GLOBAL (VG) 

FATEC Tatuí 4 
Implantação da infraestrutura para 

processamento de lixo eletrônico – TI verde 
R$ 277.404,92 R$ 0,00 R$ 277.404,92 

 
 
 
 
Delibera: 
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Artigo 1° - Que no ANEXO 1, da Deliberação CBH-SMT nº 299/2013, no 
trecho que diz respeito ao empreendimento do tomador FATEC - Tatuí, passe a 
constar da seguinte forma:  
 
 

Tomador (T) PDC PROJETO (P) 
Valor 

FEHIDRO (FP) 

CONTRAPARTIDA 

(C) 

VALOR 

GLOBAL (VG) 

FATEC Tatuí 4 
Seleção, Reutilização e Disposição Final de 

Resíduos Sólidos e Eletrônicos 
R$ 277.404,92 R$ 40.000,00 R$ 317.404,92 

 

 

Artigo 2°- Esta deliberação entrará em vigor no ato de sua publicação. 

 

 

 

Antonio Carlos Pannunzio 
Presidente do CBH-SMT 


