
FEHIDRO Contrapartida  Total 

PM de Ferraz 

de 

Vasconcelos

Reservatório de 

Amortecimento de 

Cheias - Córrego Piscina

706 - PDEH 3.514.900,12 878.725,03 4.393.625,15

O município apresentou Solicitação de Intervenção em APP à CETESB em 2015 para a 

intervenção prevista na proposta submetida ao CBH-AT. O órgão licenciador solicitou 

complementação de documentação, o que não foi atendido e o processo foi arquivado em 2019. 

Considerando que a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, em consulta realizada no dia 

29/08/2019, não constava na relação do CONSEMA como município licenciador, considera-se 

que não há licença para intervenção na área, portanto, a alínea f do artigo 4° da Deliberação n° 

76/2019 não está sendo atendida. O Cronograma Físico-Financeiro contempla Estudos e 

Elaboração de Projetos Executivos e itens da obra propriamente dita, itens não financiáveis em 

um mesmo projeto. Portanto, pelos motivos descritos, mantém-se o empreendimento Não 

Habilitado.

FUNDUNESP

Recuperação da Bacia 

Hidrográfica do Córrego 

Tapera Grande no 

Município de Francisco 

Morato

3.5 1.202.743,70 84.192,06 1.286.935,76

O recurso não apresenta fundamentos suficientes para embasar seu deferimento. 

Empreendimento não se enquadra nas ações financiáveis conforme Deliberação CBH-AT 

nº76/2019, tendo o recurso confirmado esta situação. Logo, mantida a Não Habilitação.

Iniciativa 

Verde

Projeto de Recuperação 

e Revitalização Ribeirão 

Alvarenga – Área de 

Proteção aos Mananciais 

Billings - SBC

3.5 e 1.4 558.301,30 62.033,48 620.334,78

De acordo com o TR apresentado, o empreendimento não aponta informações e estruturas 

razoáveis para um projeto básico e executivo de obras. O empreendimento não se enquadra nas 

ações 3.5 e 1.4 financiáveis pelo Alto Tietê em 2019, conforme indicado pelo Tomador nos 

documentos apresentados, tendo o recurso não alterado esta situação. Logo, mantida a Não 

Habilitação.

PM de Arujá
Instalação de Fossas 

Sépticas
3,1 e 2.2 14.817.208,00 302.392,00 15.119.600,00

A Prefeitura Municipal de Arujá propõe o desmembramento do Projeto, o que não é possível por 

configurar 3 projetos distintos. Para tanto, deveriam ter sido apresentados 3 empreendimentos 

ao pleito de recursos FEHIDRO, e não apenas um como ocorreu. Nesta fase, não é possível 

alteração do empreendimento já em análise, por constituir um novo empreendimento. Além 

disto, o financiamento da ação proposta na primeira fase denominada DIAGNÓSTICO, conforme 

recurso apresentado, não se enquadra nas ações descritas na Deliberação CBH-AT nº 76/2019, 

conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III. Logo, 

mantém-se a Não Habilitação.
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DAEE
DESASSOREAMENTO DO 

RIO GUAIÓ
7 5.148.495,00 572.055,00 5.720.550,00

Não apresentou recurso referente à não habilitação do projeto, e sim alguns documentos 

complementares que já deveriam ter sido apresentados quando da inscrição dos projetos, o que 

inclusive foi objeto da Não Habilitação: 1. Não foram apresentados Projeto Básico ou executivo 

(alínea "e" do artigo 4°); 2. O Termo de Referência apresentado é genérico, ou seja, não 

caracteriza especificidades do corpo hídrico em questão; 3. Não foi apresentada autorização 

para a disposição dos resíduos, tampouco licença ou manifestação de dispensa para a obra, seja 

pelo órgão ambiental responsável municipal ou estadual, conforme previsto na alínea f do artigo 

4° da Deliberação n° 76/2019. O trecho do TR afirma: "O material escavado apontado como 

inerte pelos ensaios de caracterização pertinentes deverá ser lançado em "bota-foras" (material 

de assoreamento) cabendo a CONTRATADA utilizar os locais de bota-fora, devidamente 

autorizados e licenciados pela SMA e CETESB, devendo submeter sua decisão preliminarmente à 

aprovação pelo DAEE". Além disto, ainda continuam pendentes o Cronograma Físico-Financeiro 

e a Planilha de Orçamentos. Assim, em cumprimento ao §3°, do Artigo 4°, da Deliberação n° 

76/2019 e pela inexistência de recurso apresentado, manter a Não Habilitação.

DAEE
DESASSOREAMENTO DO 

RIO ITAIM
7 1.404.135,00 156.015,00 1.560.150,00

Não apresentou recurso referente à não habilitação do projeto, e sim alguns documentos 

complementares que já deveriam ter sido apresentados quando da inscrição dos projetos, o que 

inclusive foi objeto da Não Habilitação: 1. Não foram apresentados Projeto Básico ou executivo 

(alínea "e" do artigo 4°); 2. O Termo de Referência apresentado é genérico, ou seja, não 

caracteriza especificidades do corpo hídrico em questão; 3. Não foi apresentada autorização 

para a disposição dos resíduos, tampouco licença ou manifestação de dispensa para a obra, seja 

pelo órgão ambiental responsável municipal ou estadual, conforme previsto na alínea f do artigo 

4° da Deliberação n° 76/2019. O trecho do TR afirma: "O material escavado apontado como 

inerte pelos ensaios de caracterização pertinentes deverá ser lançado em "bota-foras" (material 

de assoreamento) cabendo a CONTRATADA utilizar os locais de bota-fora, devidamente 

autorizados e licenciados pela SMA e CETESB, devendo submeter sua decisão preliminarmente à 

aprovação pelo DAEE". Além disto, ainda continuam pendentes o Cronograma Físico-Financeiro 

e a Planilha de Orçamentos. Assim, em cumprimento ao §3°, do Artigo 4°, da Deliberação n° 

76/2019 e pela inexistência de recurso apresentado, manter a Não Habilitação.
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DAEE
DESASSOREAMENTO DO 

RIO JUNDIAÍ
7 8.331.201,00 925.689,00 9.256.890,00

O tomador não apresentou recurso referente à não habilitação do projeto, e sim alguns 

documentos complementares que já deveriam ter sido apresentados quando da inscrição dos 

projetos, o que inclusive foi objeto da Não Habilitação: 1. Não foram apresentados Projeto 

Básico ou executivo (alínea "e" do artigo 4°); 2. O Termo de Referência apresentado é genérico, 

ou seja, não caracteriza especificidades do corpo hídrico em questão; 3. Não foi apresentada 

autorização para a disposição dos resíduos, tampouco licença ou manifestação de dispensa para 

a obra, seja pelo órgão ambiental responsável municipal ou estadual, conforme previsto na 

alínea f do artigo 4° da Deliberação n° 76/2019. O trecho do TR afirma: "O material escavado 

apontado como inerte pelos ensaios de caracterização pertinentes deverá ser lançado em "bota-

foras" (material de assoreamento) cabendo a CONTRATADA utilizar os locais de bota-fora, 

devidamente autorizados e licenciados pela SMA e CETESB, devendo submeter sua decisão 

preliminarmente à aprovação pelo DAEE". Além disto, ainda continuam pendentes o 

Cronograma Físico-Financeiro e a Planilha de Orçamentos. Assim, em cumprimento ao §3°, do 

Artigo 4°, da Deliberação n° 76/2019 e pela inexistência de recurso apresentado, manter a Não 

Habilitação.


