DELIBERAÇÃO CBH-LN N.º 189 de 28 de junho de 2018.

Indica empreendimentos para investimento dos recursos do
FEHIDRO para o ano de 2018 e dá outras providências.

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN), no uso de suas
atribuições legais, e:

Considerando a Deliberação CBH-LN no 183, de 15 de Dezembro de 2017, que
estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para análise, pontuação e classificação dos projetos
para fins de indicação de financiamento com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(FEHIDRO) destinados à área de atuação do CBH-LN;
Considerando as regras definidas pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (COFEHIDRO) contidas no Manual de Procedimentos Operacionais para
investimento do FEHIDRO, versão de novembro de 2017;
Considerando o Programa Quadrienal de Investimentos 2016-2019 do Plano de Bacias
Hidrográficas do CBH-LN, aprovado pela Deliberação CBH-LN nº 182 de 2017;
Considerando o processo de análise e seleção de empreendimentos para
financiamento do FEHIDRO em 2018, realizado nas Câmaras Técnicas do CBH-LN, que conta com
pareceres técnicos de análise das propostas protocoladas.
Considerando a Deliberação COFEHIDRO “Ad-Referendum” nº 194, de 18 de junho de
2018, que dispõe sobre alteração no Plano de Aplicação para o exercício de 2018, aprovado pela
Deliberação COFEHIDRO nº 192, de 05 de março de 2018; em decorrência da redução de receitas do
FEHIDRO em 2018;
Considerando o total de recursos do FEHIDRO da cota parte do Litoral Norte, disponível
para aplicação no exercício 2018 após as alterações, no valor de R$ 861.462,75 (oitocentos e sessenta
e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), oriundo da compensação
financeira dos aproveitamentos hidroenergéticos e dos royalties da usina hidrelétrica de Itaipu
Binacional;
Considerando o comprometimento com os Comitês de Bacias da Vertente Litorânea
Paulista de R$ 160.000,00 de recursos FEHIDRO do CBH-LN, do exercício 2018, nas ações de
abrangência regional 8.1.2 e 8.3.2 do Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte e do Plano
Estadual de Recursos Hídricos.
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Considerando que a redução dos recursos do FEHIDRO para investimento do CBH-LN no
exercício 2018, decorrentes da Deliberação COFEHIDRO “Ad-Referendum” nº 194, de 18 de junho de
2018, ocorreu próxima da data de indicação dos empreendimentos por este colegiado, inviabilizando
os ajustes necessários a adequação das propostas aos novos valores disponíveis.

D E L I B E R A:

Artigo 1º - Ficam indicados para fins de financiamento com recursos da cota parte do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) deste Comitê de Bacias Hidrográficas, os
empreendimentos elencados no QUADRO 1 do ANEXO 1, nos termos da Deliberação CBH-LN nº 183,
de 15 de dezembro de 2018.
§ 1º - Os Tomadores responsáveis pelos empreendimentos elencados no QUADRO 1 do
ANEXO 1 terão até 31 de agosto para realizar os ajustes na área de abrangência e valores FEHIDRO e
de Contrapartida, necessários para se adequar aos novos valores disponíveis do FEHIDRO para 2018.
§2º - A aprovação dos valores FEHIDRO e de Contrapartida dos empreendimentos do
ANEXO 1 será realizada por deliberação “Ad-Referendum” para o atendimento dos prazos
estabelecidos pelo COFEHIDRO.

Artigo 3º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua aprovação.

Litoral Norte, em 28 de junho de 2018.
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ANEXO 1
QUADRO 1 - RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS INDICADOS AO FEHIDRO NO EXERCÍCIO DE 2018 FONTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E ROYALTIES

EMPREENDIMENTO/LOCAL
Plano de Drenagem e Manejo
de águas pluviais da Bacia do
Rio Maresias
Elaboração de projetos
executivos de rede coletora
de esgotos sanitários em
áreas em processo de
urbanização - Caraguatatuba
TOTAL

SUB
PDC
PDC

TOMADOR

MODALIDADE

VALORES (R$)
DISPONÍVEIS DO
FEHIDRO PARA O
EXERCÍCIO 2018

1

Prefeitura
1.2 Municipal de
São Sebastião

Não
reembolsável

350.731,37

3

Prefeitura
Não
3.1 Municipal de
reembolsável
Caraguatatuba

350.731,37

701.462,74
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