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DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 225/2014 de 22/07/2014 

                                  
“Reindica empreendimentos deste Colegiado, cancelados em 2013”. 

 
 

O Comitê da Bacia Hidrográfica TURVO/GRANDE no uso de suas atribuições legais e:  
 
Considerando o empreendimento e respectivo tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORÃ – “Estudo 
para elaboração do Plano de Gestão e Recuperação de Áreas Ciliares do Município de Indiaporã - Cancelado – 
Ofício SECOFEHIDRO/CCARI nº 0268/2014 -  A Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – 
CBRN devolveu o empreendimento, por impossibilidade de atuação como Agente Técnico, em 
conformidade com a resolução SMA Nº 033,  de 17 de maio de 2012.; 
 
Considerando o empreendimento e respectivo tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS – 
“Estudo para elaboração do Plano de Gestão e Recuperação de Áreas Ciliares do Município de Dolcinópolis - 
Cancelado – Ofício SECOFEHIDRO/CCARI nº 0268/2014 - A Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais – CBRN devolveu o empreendimento, por impossibilidade de atuação como Agente Técnico, em 
conformidade com a resolução SMA Nº 033,  de 17 de maio de 2012.; 

 
Considerando que não houve tempo hábil para que ocorresse a indicação de outro Agente Técnico; 
 
Considerando que  o assunto foi pauta de reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e Assuntos Institucionais (CT- PLAGRHI/AI) em 17 de março de 2014 e que a mesma 
recomenda a alteração no título do projeto para que possa ser analisado por outro Agente Técnico, sendo os 
mesmos renomeados, sem alteração de valor solicitado anteriormente, como segue,: 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORÃ – “Plano de gestão e recuperação de APPs do Município de 
Indiaporã – Base de dados para auxílio do CAR e PRA” ; 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS – “Plano de gestão e recuperação de APPs do 
Município de Dolcinópolis – Base de dados para auxílio do CAR e PRA”. 

 
 
Considerando que é do interesse deste Comitê que os empreendimentos em questão sejam efetivamente 
contratados e implementados em atendimento ao Plano de Bacia da UGRHI 15; 
 
Considerando que do total disponibilizado pelo FEHIDRO em 2014, através da Deliberação COFEHIDRO n.º 
145, de 30/05/2014, já estão incorporados os valores dos empreendimentos reindicados, devendo a soma dos 
empreendimentos listados acima, no totalizado R$ 218.574,30 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e setenta e 
quatro reais e trinta centavos) onerar os recursos de 2014. 
 
DELIBERA: 

 

Artigo 1º- As solicitações ficam indicadas para o recebimento dos recursos do FEHIDRO – ano base 2014, 
obedecidas às exigências constantes desta Deliberação e do Manual de Procedimentos Operacionais, por ordem 
de prioridade dentro de cada Categoria e discriminado conforme o tomador (T), o empreendimento (E), o valor 
global do empreendimento (VG), a contrapartida oferecida (C) e os recursos a receber nas modalidades de 
fundo perdido (FP) e/ou financiamento (FI): 

(1º) PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORÃ – (T), “PLANO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE APPs DO 
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – BASE DE DADOS PARA AUXÍLIO DO CAR E PRA”. (E), R$ 116.265,00 (VG), R$ 
2.325,30 (C) e até R$ 113.939,70 (FP). 
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(2º) PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS – (T), “PLANO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE APPs 
DO MUNICÍPIO DE DOLCINÓPOLIS – BASE DE DADOS PARA AUXÍLIO DO CAR E PRA”. (E), R$ 106.770,00 
(VG), R$ 2.135,40 (C) e até R$ 104.634,60 (FP). 
 

Artigo 2º - Ficam estipulados os seguintes prazos: 

I - Fica estabelecido que o Tomador deverá apresentar toda a documentação necessária para a 
formalização do contrato FEHIDRO no prazo de até 10 dias úteis a contar da data desta 
Deliberação. 

II- Fica estabelecido que a não apresentação de quaisquer documentos solicitados, sejam eles de 
ordem técnica ou fiscal, no prazo estabelecido, implica em considerar o contemplado desistente 
e portanto, excluído.  

Artigo 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação, devendo ser publicada no Diário Oficial 
do Estado. 
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