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DELIBERAÇÃO CBH-RB no 186/14, DE 05/12/2014. 

(Referendada em 12/12/2014) 
 

Aprova a alteração no projeto “Sistema de 

Informações, Relatório de Situação da UGRHI-11, de 

2014 (ano-base 2013)”, da AMAVALES. 

 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – CBH-RB, no uso de suas 

atribuições legais, e: 

Considerando a Deliberação CBH-RB no 180/14, de 27/06/14, que trata da indicação de 

prioridades de aplicação dos recursos do FEHIDRO destinados à área de atuação do CBH-RB, do 

exercício de 2014, entre as quais consta o empreendimento “Sistema de Informações, Relatório de 

Situação da UGRHI-11, de 2014 (ano-base 2013)”, tendo como proponente a Associação dos 

Mineradores de Areia do Vale do Ribeira e Baixada Santista (AMAVALES); 

Considerando que na fase de avaliação técnica o Agente Técnico DAEE indicou a necessidade de 

adequações que ensejam ajustes na proposta técnica, no valor e no título do empreendimento. 

DELIBERA: 

Artigo 1o: O empreendimento passa a ser caracterizado com as seguintes especificações: 

I – Título: o empreendimento passa a denominar-se “Sistema de Informações Geográficas em 

plataforma livre no SIG-RB-WEB e Montagem de SIG-Indicadores de 2008 a 2014”; 

II – Valor: o valor passa a ser de R$ 178.419,00 (cento e setenta e oito mil e quatrocentos e 

dezenove reais); 

Artigo 2º: A proponente deve providenciar os ajustes nos documentos pertinentes em decorrência 

das alterações citadas, na forma exigida pelo Agente Técnico; 

Artigo 3o: Ficam sem efeito as indicações alusivas ao empreendimento no Anexo I da Deliberação 

CBH-RB/180/14, de 27/06/14. 

Artigo 4o: Esta Deliberação entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado.  

 

    

DÉCIO JOSÉ VENTURA 

Presidente  

 

 

SILENO FOGAÇA 

Vice-Presidente 

 

 

NEY AKEMARU IKEDA 

Secretário Executivo 


