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SOBRE A OFICINA

• Propósito de realização 

(orientação e não de capacitação)

• Estratégia de realizar com o processo de habilitação em 

andamento.



INSCRIÇÃO PRÉVIA, POR QUÊ?

• Entraves do Processo (o CBH não tem governança);

• Um dos problemas é motivado por Projetos mal

elaborados ou instruídos (o CBH pode agir);

• Inscrição prévia visa possibilitar o monitoramento das

iniciativas e oferecer o apoio;

• Não obrigatório para não cercear as iniciativas.



RECADO AOS TÉCNICOS

• O que se quer e não o inverso;

• Verificar se é financiável (itens 3.5 a 3.8 do MPO e

Deliberação 211/17 dos critérios) e se a verba é

suficiente;

• Como estão as Certidões (FGTS, CND INSS e Tributos

Federais, CNDT, CRCE, CADIN);

• Pode ser tomador? (item 3.3 do MPO);

• Outorga e/ou Licença Ambiental;

• É de interesse da instituição? (verificar competência);

• Limite de 2 projetos/proponente.



Documentos necessários no processo

Documentos base: MPO e Deliberação 211/17

1. Primeira etapa: avaliação preliminar (Só em via digital)

- Ficha Resumo de Enquadramento I ou II (“cartão de visita”);

- Proposta técnica;

- Planilha de Orçamento;

- Cronograma Físico-Financeiro.

2. Segunda etapa: verificação dos ajustes (Só em via digital)

3. Entrega final: documentação dos Anexos III, IV, V ou VI, conf.

o caso. (somente dos classificados e com possibilidade de

atendimento com os recursos disponíveis)



DICAS E DETALHES:

• Começar pela Ficha Resumo (tem todos os itens da

estrutura da proposta); “Cartão de visita”

• No TR, fazer o contexto e especificar o objeto;

• Na Planilha de Orçamento, observar o limite para Mão de

Obra (Anexo XIV do MPO), a contrapartida para cada tipo

de tomador (item 4.1.3.2) e o que pode ser financiado;

• No Cronograma, prever pelo menos 10% do valor a

financiar na última parcela (para garantia do contrato).

• Nota: a) As informações e dados dos documentos devem se corresponder de

modo coerente; b) Observar a regra dos critérios, lembrando que se trata de

concorrência



ONDE ENCONTRAR OS ARQUIVOS (MPO, Anexos)

• www.sigrh.sp.gov.br;

• Acessando "Comitê de Bacia" >> "RB" >> "Notícias"

encontrará o Edital e as orientações;

• Acessando “Comitê de Bacia" >> "RB" >> "Deliberações"

encontrará a Deliberação CBH-RB/211/17 (Critérios);

• Acessando "COFEHIDRO" >> "SINFEHIDRO I" terá acesso

ao "MPO para Investimento 2015" e os Anexos(planilhas).

http://www.sigrh.sp.gov.br/


Agenda do Processo

DATA EVENTO/ATIVIDADE

05/05
1º PROTOCOLO: apresentação em meio digital da Ficha Resumo, 

Proposta Técnica, Orçamento e Cronograma Físico-financeiro (Digital)

19/05 Reunião das CTs para avaliação preliminar dos Projetos.

02/06

2º PROTOCOLO: apresentação em meio digital da Ficha Resumo, 

Proposta Técnica, Orçamento e Cronograma Físico-financeiro, que 

devem estar ajustados de acordo com as recomendações das CTs

(Digital)

09/06
Reunião das CTs, para análise final, pontuação e hierarquização de 

projetos.

27/06
Entrega final, de projetos classificados pela CT-PG, acompanhados de 

toda a documentação pertinente (Digital + 2 vias impressas)

30/06 Assembleia do CBH-RB para a deliberação.



De onde vêm os recursos do FEHIDRO?

• Do Estado e dos Municípios

• Transferência da União ou de Estados Vizinhos

• Compensação financeiras do setor energético

• Resultados da cobrança

• Empréstimos e/o acordos internacionais

• Retorno de Operações de créditos

• Rendimento de aplicações financeiras

• Rateio de obras de aproveitamento múltiplo

• Doações



Distribuição dos recursos

• Dos recursos repassados pela União (compensação
pelo aproveitamento hidroenergético no território
paulista) (que serão acrescidos aos da Cobrança),
30% são destinados para o Fundo de Expansão
Agropecuária e da Pesca e 70% para o FEHIDRO;

• Do total disponibilizado, 10% é para custeios e 90%
para investimentos;

• Recursos são distribuídos anualmente de acordo com
o Plano de Aplicação aprovado pelo COFEHIDRO;

• O Conselho Estadual aprova os índices de
distribuição dos recursos para os CBHs;

• Comitês definem critérios de priorização e aplicação
dos recursos.



SINFEHIDRO

Sistema de Informações do FEHIDRO

• Permite o acompanhamento da tramitação do

processo nas diversas fases e instâncias de

responsabilidades;

• Tomador (representante legal e resp. técnico

recebem senha, para consulta e instruções de

sua competência). Nota: importância de manter

atualizado os dados de contato;

• Os agentes (SE/CBH, SECOFEHIDRO, AT e AF)

devem registrar todas as ações;

• Acesso ao cidadão (a partir de 2012).



APOIO AOS PROPONENTES TOMADORES:

Apoio da Secretaria Executiva:

• De 2ª à 6ª feiras, das 8 às 12 e 13 às 17 horas;

• Fone (13) 3821-3244 (Jociani) e 3821-4729  e 99720-9050 (Gilson) ou 

comiterb@gmail.com 

IMPORTANTE: não deixar para última hora!!!



FIM

Obrigado pela atenção.


