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CBH-PS
ANEXO II DA DELIBERAÇÃO AD-REFERENDUM CBH-PS 009/2017 de 16 de agosto de 2017
O CBH-PS - Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul, torna público que a partir do dia
16 de agosto de 2017 até 01 de setembro de 2017 encontra-se aberto o segundo Edital FEHIDRO
2017/CBH-PS para as inscrições e recebimento de propostas de empreendimentos para fins de financiamento
com recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO - Exercício de 2017, para
a UGRHI-2 (Bacia do rio Paraíba do Sul) nos montantes dispostos no Anexo I (Plano de Metas e Ações
2016-2027 da UGRHI-02). As propostas deverão atender as disposições a seguir.
1. Das normas
A. Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO - MPO/Julho de 2015 (vide
www.sigrh.sp.gov.br/FEHIDRO).
B. Deliberação CBH-PS nº 011/2016, de 15 de dezembro de 2016, com as Diretrizes Gerais para a Definição
de Prioridades de Investimentos com Recursos do FEHIDRO e da Cobrança pelo Uso de Recursos
Hídricos e anexos.
C. Deliberação CBH-PS nº 008/2017, de 20 de julho de 2017, que “Reedita e revoga a Deliberação CBH-PS
012/2016, de 15/12/16, que aprova diretrizes e critérios para habilitação de empreendimentos
submetidos ao CBH-PS com vistas ao financiamento com recursos do FEHIDRO provenientes dos
Royalties e da Cobrança pelo uso de recursos hídricos destinados à área da UGRHI-2”.
D. Deliberação SMA/CRH 80/2008, que aprova os critérios de repartição dos recursos financeiros do
FEHIDRO entre as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
E. Deliberação CRH “Ad Referendum” nº 188/2016 de 09 de novembro de 2016.
2. Das etapas e prazos
A. 16 de agosto de 2017 - Publicação do Edital.
B. Na data do Protocolo das solicitações de recursos os proponentes deverão apresentar todos os
documentos
solicitados
no
MPO
FEHIDRO
(Anexos
do
MPO
disponíveis
em
http://fehidro.sigrh.sp.gov.br) na forma e condição abaixo descrita:
a) cada volume impresso deverá conter:
 Índice dos documentos constantes no volume impresso com a respectiva indicação das páginas;
 Todas as folhas numeradas e rubricadas pelo Proponente ou responsável;
 Ficha Resumo do Empreendimento (Anexo I ou II do MPO do FEHIDRO 2015);
Obs.: o proponente deverá indicar no Anexo I ou II qual a ação do Plano de Bacias UGRHI-2 2016/2027 a
ser atendida, bem como o percentual a ser atendido da referida ação.
 Cronograma Físico-Financeiro (Anexo VII do MPO do FEHIDRO 2015);
 Planilha de Orçamento (Anexo VIII do MPO do FEHIDRO 2015);
 Para estudos, projetos, pesquisas e atividades afins: Termo de Referência;
 Para obras e serviços correlatos: (a) Projeto Básico ou executivo, conforme estabelecido pela Lei Federal
nº 8.666/1993; e (b) Memoriais Descritivos, Orçamentos, Cronogramas, Especificações Técnicas e demais
documentos pertinentes;
 Alvarás, Licenças Ambientais e Outorgas de Direito de Uso de Recursos Hídricos, nos casos em que o
empreendimento assim o exigir;
 Relatório de Atividades, com respectivos comprovantes, para atender ao disposto no inciso IV do artigo
37-A da Lei 10.843/2001, conforme modelo do Anexo XI do MPO (apenas para entidades da sociedade
civil sem finalidades lucrativas na primeira solicitação de financiamento ao FEHIDRO);
 Declaração de Adimplência com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos, emitida pelo DAEE/BPB,
para tomador usuário de recursos hídricos;
 Toda documentação especificada no MPO FEHIDRO - Julho/2015 (vide anexos III a VI).
C. Os empreendimentos deverão ser protocolados em 02 (duas) vias impressas e 01 (uma) via digital,
sendo que esta deverá ser uma cópia na íntegra de todos os documentos constantes nos impressos;
D. A SECRETARIA EXECUTIVA estará aberta para protocolo dos empreendimentos, desde que os mesmos
estejam completos e em condições de serem protocolados, conforme as orientações do presente
edital.
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Obs.: Somente poderão ser protocolados na Secretaria Executiva do CBH-PS as propostas previamente
agendadas.
E. Até dia 09 de outubro de 2017 - Prazo final para a CT-PL encaminhar à Secretaria Executiva a tabela de
hierarquização das propostas de empreendimentos com os respectivos valores devidamente separados
por fonte de recursos (Royalties e Cobrança).
F. Os Proponentes deverão fazer a inscrição de seu(s) empreendimento(s), no site do FEHIDRO no link
da SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS (www.fehidro.sigrh.sp.gov.br), entre os
dias 10 de outubro de 2017 e 16 de outubro de 2017.
G. Após a inscrição no site do FEHIDRO, os tomadores deverão protocolar na Secretaria Executiva do CBHPS, até dia 18/outubro/2017, os seguintes documentos:
 Recibo de entrega de proposta de solicitação de apoio financeiro ao FEHIDRO (autenticação gerada
pelo sistema FEHIDRO);
 Todas as certidões que couberem, exigidas no MPO FEHIDRO - Julho/2015 (vide anexos III a VI),
devidamente atualizadas (CND, FGTS, CRMC, CRCE, etc).
H. Até 19 de outubro de 2017 - Reunião Plenária Extraordinária do CBH-PS para discussão e aprovação da
Relação de Empreendimentos FEHIDRO habilitados e hierarquizados - Exercício 2017 - segundo Edital
do CBH-PS e outros assuntos. O local e horário serão informados oportunamente.
Calendário de eventos - Exercício 2017 - segundo Edital do CBH-PS
Item
I
II
III

IV

V
VI
VII
VIII

IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Evento
Período para os tomadores realizarem o agendamento para
recepção da(s) proposta(s).
Protocolo das propostas pelos tomadores, junto à Secretaria
Executiva.
Análise preliminar de enquadramento das propostas pela
Secretaria Executiva.
Divulgação do status da habilitação das propostas aos tomadores
para encaminhamento às Câmaras Técnicas (por e-mail - Obs.:
somente serão apreciadas pelas CTs as propostas devidamente
habilitadas).
Análise das propostas correlatas pela CT-SAN e encaminhamentos
para a CT-PL (todo o dia se necessário).
Análise das propostas correlatas pela CT-EAMS e
encaminhamentos para a CT-PL (todo o dia se necessário).
Encaminhamento das complementações solicitadas pela CT-SAN
e CT-EAMS.
Análise das propostas pela CT-PL, incorporadas as
complementações da CT-SAN e CT-EAMS, e encaminhamentos
(todo o dia se necessário).
Encaminhamento das complementações solicitadas pela CT-PL.
Análise das complementações solicitadas pela CT-PL e
apresentação pelos tomadores (todo o dia se necessário).
Hierarquização, pela CT-PL, dos empreendimentos devidamente
habilitados e analisados.
Data limite para término da hierarquização.
Inscrição, pelos tomadores, dos empreendimentos hierarquizados
e aptos a serem atendidos pelos recursos disponíveis, junto ao
SINFEHIDRO I
Reunião Plenária

Data/Intervalo
De 16/08/2017
Até 25/08/2017
De 28/08/2017
Até 01/09/2017
De 03/09/2017
Até 11/09/2017
Até 12/09/2017

13/09/2017
15/09/2017
De 16/09/2017
Até 20/09/2017
21/09/2017
De 22/09/2017
Até 27/06/2017
28/09/2017
03/10/2017
09/10/2017
De 10/10/2017 à
16/10/2017
19/10/2017
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XV

Prazo limite para encaminhamento, pela SE, das documentações
relativas ao pleito à CRHi (§ 1º da Deliberação COFEHIDRO
182/2017.

Até 26/10 /2017

3. Considerações finais
Caso haja necessidade, em razão de normas superiores, o calendário com os prazos apresentados
poderá ser alterado pela Secretaria Executiva do CBH-PS.

Taubaté, 16 de agosto de 2017.
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