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Deliberação CBH-SM ad referendum nº 08 de 21 de Agosto de 2013 

 
“Aprova  o cronograma para 2º Chamada de Projetos 

FEHIDRO 2013.” 

 

O COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA SERRA DA MANTIQUEIRA - CBH-SM, 

no uso de suas atribuições legais, dispostas em seu Estatuto, e; 

 

Considerando que todos os projetos deverão atender precipuamente as metas e ações contidas no 

Plano de Bacias da UGRHI-1 bem como no PERH (Plano Estadual de Recursos Hídricos);  

 

Considerando os recursos financeiros do FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) 

disponíveis para aplicação na área de atuação do CBH-SM (UGRHI - Unidade de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos 1), definida anualmente pelo COFEHIDRO (Conselho Orientador do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos);  

 

Considerando o MPO (Manual de Procedimentos Operacionais para Investimentos) do FEHIDRO, 

seus anexos e atualizações, aprovado pelo COFEHIDRO, e disponibilizado na página da internet do 

SINFEHIDRO (www.sigrh.sp.gov.br/fehidro); 

 

Considerando os oito programas de duração continuada (PDCs) e as linhas temáticas de que trata o 

referido manual; 

 

Considerando que o referido MPO, e esta deliberação, são os instrumentos de orientação 

fundamental para instruir todos os processos administrativos de pedidos de recursos financeiros 

provenientes do FEHIDRO, e que o descumprimento de dispositivos de quaisquer dos documentos, 

de acordo com a natureza do tomador e do empreendimento, implica em imediata rejeição e 

reprovação do pedido; 

 

Considerando a deliberação COFEHIDRO nº 135 de 27 de maio de 2013, o CBH-SM tem um total 

de R$ 4.209.687,78. Em primeira chamada os projetos apresentados totalizaram R$ 3.074.124,90. 

Não atingindo o valor disponível e existindo uma disponibilidade de R$ 1.135.562,80 a disposição 

do CBH-SM para receber projetos FEHIDRO 2013, isso faz com que exista a necessidade de 

abertura da 2ª chamada. 

 

http://www.sigrh.sp.gov.br/fehidro
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Considerando que os projetos apresentados em 2ª chamada não irão interferir na tramitação dos 

projetos apresentados na 1ª remessa. Os pré-requisitos de tramitação deverão seguir orientações 

vigentes. 

 

Delibera: 

 

Art. 1º. Para inscrição, análise e hierarquização de pedidos de financiamento para obtenção de 

recursos financeiros do FEHIDRO, da quota-parte relativa ao CBH-SM, orçamento vigente, fica 

aprovado o cronograma constante da presente deliberação. 

 

Art. 2º. Esta deliberação entrará em vigor a partir desta data. 

 

 

 

 

Campos do Jordão, 21 de agosto de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frederico Guidoni Scaranello                                   Antônio Júlio Martins Lemos 
                  Presidente CBH-SM                                                             Vice - presidente CBH-SM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Augusto de Siqueira 
Secretário Executivo CBH-SM 
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ANEXO 1 

 

Cronograma de atendimento da Deliberação CBH-SM ad referendum nº 08 de 16 de Agosto 

de 2013 

(diretrizes para apresentação de projetos ao CBH-SM em 2ª chamada) 

 

I. De 21/08/2013 (quarta-feira) a 16/09/2013 (segunda-feira) - das 8h às 17h: inscrição de 

empreendimentos  na sede do CBH-SM, em envelopes lacrados com dispositivo de inviolabilidade, 

com a entrega dos documentos constantes dos Anexos 2, 3, 4 e 5, conforme a natureza do tomador. 

Serão aceitos protocolos de licença e outorga. 

 

II. Análises de habilitação dos empreendimentos: 

a. Dia 17/09/2013 (terça-feira): abertura dos envelopes com participação da SE e membros das 

câmaras técnicas e reuniões  para habilitação dos projetos. 

b. De 18/09/2013 (quarta-feira): divulgação do resultado da habilitação dos projetos na internet 

(site do CBH-SM ou e-mail). 

c. De 18/09/2013 (quarta-feira) a 23/09/2013 (segunda-feira): período para os tomadores 

apresentarem os ajustes solicitados pelas câmaras técnicas, caso necessários. 

d. De 24/09/2013 (terça-feira) a 26/09/2013 (quinta-feira): período para as Câmaras Técnicas 

analisarem os ajustes apresentados pelos tomadores e informação aos mesmos dos resultados. 

 

III. De 30/09/2013 (segunda-feira) reunião para as Câmaras Técnicas, sob a coordenação da CT-

PAI ou CT-TEAM, para que análise, pontuação e hierarquização dos projetos apresentados em 2ª 

chamada. O Coordenador da CT-PAI, encaminhara ofício à Secretaria Executiva do CBH-SM 

contendo a lista dos projetos hierarquizados. 

 

IV. 10/10/2013 (quinta-feira): 1ª Reunião Plenária Extraordinária do CBH-SM em 2013. 

 

 

 


