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Deliberação CBH-SM 005/2010   

 

“AD-REFERENDUN” 
  

‘Aprova recomendação das Câmaras Técnicas do 
Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da 
Mantiqueira - CBH-SM e do Grupo de Trabalho que 
elaborou o termo de referência para o projeto de 
Comunicação do CBH-SM, para execução com 
recursos financeiros do FEHIDRO - Exercício 2010.’  

 

O Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira - CBH-SM, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando: 
 

A Deliberação CRH nº 113 de 08/03/2010, que estabeleceu os índices de distribuição para os recursos 
de investimento FEHIDRO, destinados aos Comitês; 
 

A Deliberação COFEHIDRO nº 113/2010 e seu anexo II, de 24/03/2010, que dispõe sobre o  Plano de 
Aplicação de Recursos para 2010 e dá outras providências, e que destina ao CBH-SM o valor total de 
R$ 1.596.943,83 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e quarenta e três reais, e 
oitenta e três centavos); 
 
A Deliberação CBH-SM 004/2010 de 29/07/2010, que aprovou o valor de até R$ 77.106,39 (setenta e 
sete mil cento e seis reais, e trinta e nove centavos), como demanda induzida a ser utilizada em um 
projeto de comunicação e mobilização do CBH-SM. 
 
Delibera: 
 

Artigo 1º- Aprova o empreendimento “Projeto de Comunicação e Mobilização do CBH-SM”, conforme 
recomendação das Câmaras Técnicas do CBH-SM e do Grupo de Trabalho que elaborou o termo de 
referência do projeto, que tem como proponente a “ONG Vale Verde Associação de Defesa do Meio 
Ambiente”, com recursos do FEHIDRO, no valor de R$ 77.083,40 (Setenta e sete mil, oitenta e três 
reais e quarenta centavos);   
  
Artigo 2º- Esta deliberação entrará em vigor a partir desta data. 

 

 
Campos do Jordão, 16 de novembro de 2009. 
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