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                               Deliberação CBH-SJD nº. 109 de 16 de Dezembro de 2011 

 
Aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do 
FEHIDRO destinados à área do CBH-SJD, exercício 2012 e dá outras 
providências. 
 

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando a disponibilidade de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, 
referente ao orçamento 2012, para aplicação na área da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
do Rio São José dos Dourados (UGRHI - 18); 

Considerando que cabe a este CBH-SJD indicar as prioridades de aplicação, com base no Relatório de 
Situação dos Recursos Hídricos e Plano da  Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados; 

Considerando a Caracterização dos Programas de Duração Continuada, da Lei 9.034 de 27 de 
dezembro de 1994, alterada pela Deliberação CRH n.55 de 15/03/2005; 

Considerando as normas e procedimentos estabelecidos pelo Conselho de Orientação do FEHIDRO - 
COFEHIDRO estabelecido no Manual de Procedimentos Operacionais FEHIDRO, vigente; 

Considerando os trabalhos desenvolvidos pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do CBH-
SJD, que resultaram em diretrizes, critérios de procedimentos administrativos, para análise e decisão 
sobre as prioridades do CBH-SJD na locação dos recursos do FEHIDRO, 
  
Delibera:  

Artigo 1
o
  - Ficam aprovadas as seguintes diretrizes gerais para a definição de prioridades de 

investimentos com recursos do FEHIDRO: 

I -   Atender ao Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, em vigência; 

II - Haver compatibilidade com as proposições do Plano de Bacia da Unidade de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos do São José dos Dourados, do Plano Estadual de Recursos Hídricos, dos 
Planos Regionais de Desenvolvimento, dos Planos Diretores de Desenvolvimento ou Saneamento 
Municipais, e Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São José 
dos Dourados; 

III - Dar preferência a estudos, projetos e serviços de prevenção e controle de erosão do solo, em 
áreas urbanas e rurais, diagnósticos ambientais, incentivando e promovendo ações de 
reflorestamento, recuperação e preservação em áreas ciliares;  

IV - Dar preferência a projetos, serviços e obras que proporcionem benefícios de caráter regional 
às ações eminentemente locais; 

 

Artigo 2
o
 - São pré-requisitos para inscrição de solicitação de Recursos do FEHIDRO, estar em 

conformidade com o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, em vigência, e demonstrar 
explicitamente no seu escopo e conteúdo:  

I - Foco voltado aos recursos hídricos;  

II - Vinculação com o Relatório de Situação e o Plano de Bacia Hidrográfica e, dependendo da 
abrangência do empreendimento, com o Plano Estadual de Recursos Hídricos;  

III - Utilização de dados e estudos existentes;  

IV - Apresentação de metas claras, exeqüíveis e mensuráveis;  
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V - Descrição de sistemáticas de quantificação e espacialização;  

VI - Formato de apresentação de dados e resultados em sistemas abertos (arquivos digitais de 
boa portabilidade) e com extensões que permitam acesso público;  

VII - Previsão de apresentação de Relatório Técnico que demonstre as atividades desenvolvidas, 
dados utilizados, resultados obtidos e benefícios decorrentes - no caso de empreendimentos que 
envolvam discussões, reuniões, eventos, dentre outros, deverão ser apresentadas, também, 
comprovações da divulgação e da participação de membros de colegiados e outros;  

VIII - Indicadores de resultado, que permitam avaliar a eficiência do empreendimento;  

IX - Atender as orientações dos órgãos competentes;  

X - Apresentação de projeto executivo, nos casos de financiamento de empreendimentos 
estruturais.  

Parágrafo 1° - Aos tomadores que pleitearem recursos enquadrados no Programa Serviços e Obras, 
obras de prevenção e contenção da erosão em áreas urbanas, e obras de desassoreamento, retificação e 
canalização de cursos d’água e de estruturas para contenção de cheias, deverão apresentar Plano Diretor 
de Drenagem Urbana e/ou Estudos e Projetos de Macrodrenagem e microdrenagem para área urbana. 
Para estudos aprovados pelo FEHIDRO, apresentar cópia do relatório final de conclusão. 

Parágrafo Segundo  – O Tomador deverá apresentar sua proposta de contrapartida mínima, calculado 
sobre o orçamento  total da solicitação  a ser financiada pelo FEHIDRO, de acordo com o Manual de 
Procedimentos Operacional para investimento – MPO.  

Parágrafo Terceiro - O empreendimento deverá ter compatibilidade com o “Plano de Bacia da Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Rio São José dos Dourados”, “Relatório de Situação dos 
Recursos Hídricos do Rio São José dos Dourados” e principalmente ter sua aplicação na área geográfica 
da bacia hidrográfica do Rio São José dos Dourados, conforme mapa em anexo. Esse parágrafo 
corresponde somente aos municípios que estão inscritos no CBH-SJD. 

Artigo 3º - Fica recomendada para as ações, conforme descrito na DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 
102/2008, de 15 de outubro de 2008 que dispõe sobre as “linhas temáticas, áreas de atuação, ações, 
empreendimentos financiáveis, condicionantes e resultados esperados do Capítulo 2 do Manual de 
Procedimentos Operacionais para Investimento”, em destaque para as áreas de atuação de “utilização, 
conservação, recuperação e proteção dos recursos hídricos”; “prevenção e defesa contra eventos 
hidrológicos extremos” e “prevenção e defesa contra processos erosivos” a apresentação, conforme 
especificidade, dos seguintes planos: 

I - Plano de Saneamento Ambiental (Lei Federal n.11.445/2007) com ênfase nos Recursos Hídricos 
(âmbito: todo território municipal);  

II - Plano Diretor Municipal de Combate à Erosão Rural (conservação do solo);  

III - Programa de Recuperação de Área Degradada (PRAD);  

IV - Planos de Desenvolvimento Sustentável de Micro Bacias Hidrográficas;  

V - Plano / Projeto de Controle de Perdas para Abastecimento Público;  

VI- Plano Diretor de Drenagem Urbana e/ou Estudos e Projetos de Macro e Micro drenagem Urbana. 

Parágrafo Primeiro - As recomendações serão pré-requisito a partir de 2012 para protocolo de solicitação 
de Recursos do FEHIDRO. 

Parágrafo Segundo – Os Estudos e Projetos que são semelhantes a outros já apresentados no 
FEHIDRO ou em outra Entidade, e não acrescentar informações será automaticamente desclassificado. 

Artigo 4
o
 – Aos Tomadores que  pleitearem  recursos para empreendimentos na área de educação 

ambiental, além dos pré-requisitos estabelecidos nos incisos I ao X do Artigo 2, atenderão aos seguintes 
requisitos: 
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Parágrafo Primeiro – A Política Estadual de Educação Ambiental; 

Parágrafo Segundo – Metas e ações contidas no Plano de Bacia; 

Parágrafo Terceiro – Apresentação de justificativa, objetivos, metodologia, atividades e indicadores que 
permitam avaliar a eficácia e a eficiência do projeto; 

Parágrafo Quarto -  As exigências ou recomendações do grupo técnico de educação ambiental; 

Parágrafo Quinto – Para projetos de capacitação de professores ou produção de material didático, o 
Tomador deverá comprovar formalmente a parceria com a Diretoria Regional de Ensino no âmbito do 
CBH-SJD e com as escolas da rede estadual e no município com anuência da Secretaria/Diretoria de 
Educação municipal; 

Parágrafo Sexto – Para projetos com parceria com órgãos públicos, o Tomador deverá apresentar 
documento de anuência dos mesmos; 

Parágrafo Sétimo – Existência de corpo técnico com qualificação compatível com o empreendimento a 
ser executado. 

 

Artigo 5º  -  Fica recomendada a seguinte hierarquização para indicação de prioridades pelo CBH-SJD, 
dos Recursos FEHIDRO, orçamento de 2012, conforme ANEXO III: 

 
I - PROGAMA: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - 20% do valor destinado ao CBH-SJD, 
FEHIDRO/ 2012. 
 
 
II - PROGAMA: ESTUDOS E PROJETOS  - 26%do valor destinado ao CBH-SJD, FEHIDRO/ 2012. 
 
 
III - PROGAMA: SERVIÇOS E OBRAS - 54% do valor destinado ao CBH-SJD, FEHIDRO/2012 
 

Parágrafo 1° - Sobre os recursos destinados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos à área de 
atuação do CBH-SJD, orçamento 2012, poderá ser atribuído um percentual de até 15% para divulgação e 
capacitação sobre o uso racional da água na bacia e/ou projeto, estudo ou obra de relevância para bacia a 
ser indicado pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação e priorizado em reunião plenária. 

Parágrafo 2° - Os empreendimentos de Afastamento de Efluentes Domésticos só serão aceitos quando o 
Tomador possuir o Sistema de Tratamento de Efluente Doméstico com a devida Licença Previa e/ou 
Instalação. 

Parágrafo Terceiro - Todos os empreendimentos deverão obrigatoriamente comprovar o ganho ambiental 
(em relação ao recurso hídrico através de mapas eu carta cartográfica) da ação. 

Parágrafo Quarto – As ações voltadas para conservação e adequação de estradas rurais só serão 
analisadas se integrarem um projeto de conservação do solo das áreas lindeiras de contribuição onde a 
estrada esteja inserida. 

Parágrafo Quinto – Os recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO destinam-se a dar 
suporte financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos, compatibilizado com o Relatório de Situação 
dos Recursos Hídricos e Plano da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados. 

Artigo 6º - Ficam aprovados os Critérios para pontuação a ser atribuída às solicitações de recursos 
financeiros, para fins de hierarquização e seleção dos investimentos a serem indicados ao FEHIDRO 
(ANEXO I); 

Artigo 7º - A documentação pertinente a cada empreendimento deverá ser protocolada pelo proponente 
em 2 (duas) vias (idênticas) junto a Secretaria Executiva do CBH-SJD em prazo pré estabelecido, 
conforme os Anexos do Manual de Procedimentos Operacionais (MPO), em vigência, que são: 
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Parágrafo Primeiro: Documentos específicos para as entidades: 
I) Municípios e entidades municipais: ANEXO VI;  
II) Órgãos e entidades estaduais: ANEXO VII; 
III) Entidades da sociedade civil, sem finalidades lucrativas: ANEXO VIII; 
IV) Usuários de recursos hídricos, com fins lucrativos: ANEXO IX. 

 

Parágrafo Segundo - Deverão compor obrigatoriamente a solicitação, os seguintes documentos: "FICHA 
RESUMO DO EMPREENDIMENTO", “CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO”, “PLANILHA DE 
ORÇAMENTO” (em conformidade com o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, em 
vigência) e “FICHA TÉCNICA” (ANEXO II); 
 

Parágrafo Terceiro - Apresentação das certidões de INSS, FGTS, CNDT (Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas) e Tributos Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de 
validade na data do protocolo da solicitação. 

Parágrafo Quarto: Não serão aceitas, em hipótese nenhuma, as certidões conjuntas. 

Parágrafo Quinto: A não apresentação de qualquer uma das certidões, bem como de algum dos 
documentos relacionados nos anexos do MPO, implicará na desclassificação automática do Tomador, não 
cabendo, em hipótese alguma, recurso. 

Artigo 7º - Da análise da documentação apresentada na solicitação de recursos junto ao FEHIDRO, bem 
como das possíveis complementações de informações, e em conformidade com o disposto no artigo 4º 
desta Deliberação, caberá à Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, propor pontuação e priorizar 
as solicitações de recursos a serem deliberados pelo CBH-SJD, assim como desclassificar solicitações 
que não estejam de acordo com o disposto nesta Deliberação e com o Manual de Procedimentos 
Operacionais do FEHIDRO. 

Parágrafo Único - Será estabelecido Cronograma e divulgado aos membros do Comitê, as datas para: 

I -  Protocolo das solicitações junto à Secretaria Executiva pelos interessados; 

II -  Análise, pontuação e hierarquização pela Câmara Técnica de Planejamento e 
Avaliação; 

III -  Realização de Reunião do Comitê para deliberar sobre a proposta de hierarquização 
encaminhada pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação. 

Artigo 8º - As solicitações de recursos do FEHIDRO de que trata esta Deliberação deverão atender 
também aos seguintes requisitos: 

I – Para Estudos, Planos e Projetos, e Gestão de Recursos Hídricos de abrangência local, devem possuir 
Valor FEHIDRO mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máximo de R$ 150.000,00. 

II – Para Estudos, Planos e Projetos, e Gestão de Recursos Hídricos de abrangência Regional, devem 
possuir Valor FEHIDRO mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máximo de R$ 200.000,00. 

III – Para Serviços, Obras devem possuir Valor FEHIDRO mínimo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e 
máximo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). 

IV- Sobre os recursos do FEHIDRO, fica estabelecido o limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais) por 
Tomador. 

V- Havendo recursos remanescentes será fixado um novo prazo para entrega de novos projetos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Oferecer percentual mínimo de contrapartida de: 
a. administração direta ou indireta de municípios com até 50 mil habitantes: 2% 
b. administração direta ou indireta de municípios acima de 50 mil até 200 mil habitantes: 5% 
c. administração direta ou indireta de municípios acima de 200 mil habitantes: 10% 
d. administração direta ou indireta do estado: 10% 
e. entidades privadas sem fins lucrativos: 10% 
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Artigo 9º - Uma vez encerrado o prazo limite para protocolo de solicitações, fica vedada a inclusão, 
substituição e/ou complementações de documentos. 

PARÁGRAFO UNICO– A Câmara Técnica poderá solicitar complementações de ordem técnica e/ou 
administrativa em comum acordo com a Diretoria, estabelecendo o tipo de complementação e prazos; 

Artigo 10º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-SJD. 
 
 
 
 
 

DOE; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 121 (239), quarta-feira, 21 de dezembro de 2011 
 


