
74ª REUNIÃO PLENÁRIA –

29/07/2020
Análise das propostas de financiamento do FEHIDRO no exercício de 2020



Pleito FEHIDRO 2020 - Cronologia

 Deliberação CBH-MOGI n. 201, de 14/02/2020

 Diretrizes e critérios para o pleito do exercício de 2020;

 Prazo para protocolo das propostas: 09 de abril (02 Conjuntos físicos e um digital);

 Decreto Estadual n. 64.879, de 20/03/2020

 Estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19;

 Suspensão das atividades de natureza não essencial;

 Deliberação CBH-MOGI “Ad Referendum” n. 205, de 04/04/2020

 Novo prazo para protocolo das propostas: 14 de maio;

 Deliberação COFEHIDRO “Ad Referendum” n. 220, de 06/04/2020

 Prazo para indicação dos empreendimentos FEHIDRO: 31 de julho;

 Deliberação CRH “Ad Referendum” n. 236, de 18/05/2020

 Critérios gerais para a realização de reuniões não presenciais no âmbito do SIGRH;



Pleito FEHIDRO 2020 - Cronologia

 Deliberação CBH-MOGI n. 206, de 01/06/2020

 Novo prazo para protocolo das propostas: 15 de junho (com

agendamento prévio);

 Cronograma atualizado das etapas e procedimentos de análise,

pontuação, hierarquização das propostas de financiamento e

distribuição dos recursos;

 Previsão de reuniões não presenciais da Plenária, de Diretoria, de

Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho;

 Participação on-line por meio de plataforma digital, de seus membros

e convidados;





Do Protocolo...



Diretrizes Gerais e Pré-Requisitos 
(Artigos 4º e 5º da Deliberação CBH-MOGI n. 201, de 14/02/2020)

 Atendimento ao disposto no Manual de Procedimentos Operacionais para

Investimentos – MPO (fev/2020) e seus anexos;

 Atendimento às condicionantes apresentadas para cada ação no escopo das

linhas temáticas e áreas de atuação;

 Atendimento às metas e ações do Plano de Bacia: cenário de médio prazo

(2020-2023)

 PDCs/Sub-PDCs e ações financiáveis no exercício de 2020 (Anexo I)



Propostas - FEHIDRO

 27 Empreendimentos, sendo:

 Prefeitura Municipais (Administração Direta):

 Pradópolis, Águas de Lindóia, Aguaí, Santa Cruz da Palmeiras, Descalvado, Mogi

Mirim, Santa Cruz da Conceição, Guariba, Socorro, Dumont, Águas da Prata, Porto

Ferreira, São João da Boa Vista, Barrinha, Vargem Grande do Sul e Espírito Santo

do Pinhal;

 Entidades Municipais da Administração Indireta (Autarquias,

Fundações, Empresas, etc.):

 SAMAE (Mogi Guaçu), SAAE (Itapira), SAAE (Mogi Mirim), SAEP (Pirassununga),

SAEMAS (Sertãozinho), SAE (Vargem Grande do Sul), Consórcio CISBRA

 Entidades da Sociedade Civil sem finalidades lucrativas:

 Associação PARCEL, Associação Ambientalista COPAÍBA, Associação Instituto

Cultural Janela Aberta, OSCIP Água Viva.



Propostas - FEHIDRO
 27 Empreendimentos, sendo:

 Sub-PDC 1.4 (Redes de monitoramento)

 a) Monitoramento hidrológico quantitativo

 b) Monitoramento da qualidade das águas (superficiais e subterrâneas)

 Sub-PDC 3.1 (Sistema de esgotamento sanitário)

 a) Obras de coleta, interceptação e afastamento de esgotos sanitários: SAMAE (Mogi Guaçu)

 b) Construção, ampliação e conclusão de ETE’s: PM Santa Cruz da Conceição

 c) obras para manter e/ou aumentar a eficiência operacional das ETE’s existentes

 Sub-PDC 3.2 (Sistema de Resíduos Sólidos)

 a) estudos, diagnósticos e projetos de implantação, ampliação, adequação e/ou encerramento dos aterros:
PM Aguaí, PM Guariba, PM Socorro;

 b) ações de manejo de resíduos sólidos: Consórcio CISBRA

 Sub-PDC 3.3 (Sistema de drenagem de águas pluviais)

 b) obras ou serviços de sistemas urbanos de drenagens de águas pluviais: PM Águas de Lindóia, PM Santa
Cruz das Palmeiras, PM Mogi Mirim, SAEMAS (Sertãozinho), PM Porto Ferreira, PM São João da Boa Vista, PM
Vargem Grande do Sul, PM Espírito Santo do Pinhal

 Sub-PDC 4.1 (Proteção e conservação de mananciais):

 a) projetos, obras e ações de terraceamento, recuperação e/ou revitalização de áreas degradadas: PM de
Águas da Prata



Propostas - FEHIDRO
 27 Empreendimentos, sendo:

 Sub-PDC 4.2 (Recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal):

 b) ações de revegetação de APP’s de cursos d’água: Associação Ambientalista COPAÍBA

 Sub-PDC 5.1 (Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água)

 a) Obras e serviços para controle de perdas: SAAE (Itapira), PM Pradópolis, SAAE (Mogi
Mirim), PM Descalvado, PM Dumont, PM Barrinha, SAEP (Pirassununga), SAE (Vargem
Grande do Sul)

 Sub-PDC 3.4 (Prevenção e controle de processos erosivos)

 a) projetos, obras e ações de prevenção e controle de processos erosivos ou do
assoreamento dos corpos d’água:

 Sub-PDC 6.2 (Segurança hídrica das populações e dessedentação animal)

 b) projetos, obras e serviços de implantação do sistema de infraestrutura de
abastecimento para garantir a oferta de água para as populações de distritos dos
municípios da UGRHI 09:

 Sub-PDC 8.2 (Educação Ambiental vinculada às ações dos planos de recursos
hídricos):

 a) atividades educativas vinculadas às ações previstas nos PDCs/Sub-PDCs priorizados para
o envolvimento da sociedade: Associação PARCEL, Associação Instituto Janela Aberta,
OSCIP Água Viva.



Pleito FEHIDRO 2020 - Cronologia

 Reuniões de Comissão da CTGP:

 18/06 (Triagem e Análise Preliminar Documental), em Ribeirão Preto;

 Percentuais mínimos de contrapartida (item 4.1.3.2 do MPO);

 Atendimento aos valores de piso mínimo e teto máximo, por empreendimento,

fixado para cada PDC/Sub-PDC (Artigo 8ª da Deliberação n. 201/20);

 Análise Técnica – Etapa 2:

 23/06 (Porto Ferreira): enquadramento das propostas nos Grupos Alfa (em

conformidade) e Beta (necessidade de complementação e/ou adequações);

 30/06 (não presencial): apresentação dos resultados;

 Análise Técnica – Etapa 5:

 14/07 (Ribeirão Preto): reunião presencial para análise dos recursos

apresentados e da documentação de complementação (Grupo Beta);

 23/07 (reunião não presencial): apresentação dos resultados;

 24/07: Pontuação e Classificação Final.



Análise Técnica – Comissão CTGP 

(Etapa 2)
 08 Desclassificados (em desconformidade com o MPO e a deliberação):

 Associação Parcel (contrapartida inferior a 10%);

 PM Pradópolis, SAEP-Pirassununga e PM Vargem Grande do Sul (não apresentaram

protocolo físico);

 PM Águas de Lindóia, PM Mogi Mirim, OSCIP Água Viva e SAE Vargem Grande do Sul

(não se enquadram nas ações financiáveis para 2020);

 01 Proposta em conformidade (Grupo Alfa): SAEMAS (Sertãozinho);

 18 Propostas que necessitam de complementação e/ou adequações (Grupo

BETA) – Etapa 03

 Adequação do título do empreendimento; adequar plantas/projetos (Ex. drenagem)

 Preencher a dotação orçamentária na Ficha-Resumo (código e valor);

 Apresentar cronograma e orçamento do projeto/obra/serviço;

 Apresentar ART específica para o projeto e orçamento da obra ou serviço;

 Adequar cronograma físico-financeiro (Anexo VII) e Planilha Orçamento (Anexo VIII)



Análise Técnica Final – Comissão CTGP 

(Etapa 5)
 Análise dos recursos apresentados (Etapa 4);

 Não apresentarem recurso: Associação Parcel, PM Águas de Lindóia, PM Vargem

Grande do Sul, OSCIP Água Viva e SAE Vargem Grande do Sul;

 Recursos indeferidos: PM Pradópolis, PM Mogi Mirim, SAEP-Pirassununga

 Análise da documentação de complementação e/ou adequação das propostas

do Grupo BETA;

 Documentos de complementação e/ou adequação em desconformidade com o

solicitado: PM Santa Cruz das Palmeiras, PM Socorro, PM Porto Ferreira,

 Documentos de complementação e/ou adequação que não foram apresentados no

prazo fixado (não cabendo mais recursos): PM Barrinha; PM Descalvado

 As demais 14 propostas com documentos de complementação e/ou adequação em

conformidade com o solicitado;



Análise Técnica Final – Comissão CTGP 

(Etapa 5)
 14 propostas classificadas e aprovadas para distribuição dos recursos

do FEHIDRO no pleito do exercício de 2020:

 Grupos I, II e III conforme Anexo I da Deliberação CBH-MOGI nº 201, de

14/02/2020;

 CFURH: R$ 954.371,06 (Deliberação COFEHIDRO nº 222, de 09/07/2020);

 Apenas para as três propostas do PDC 5.1 (Controle de perdas): SAAE (Itapira),

SAAE (Mogi Mirim) e PM Dumont;

 Cobrança: R$ 6.342.132,43 (Plano de Aplicação da Cobrança da UGRHI 09

– Deliberação CBH-MOGI nº 203, de 13/03/2020)

 PDC’s 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 8.2 (11 propostas): conforme recursos

financeiros previstos para cada ação financiável da UGRHI 09 no exercício de

2020 (PA/PI);








