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                                                             Deliberação CBH-SMT nº 384, de 07 de dezembro de 2018.  

 

 

Aprova a alteração do objeto do empreendimento  

Elaboração de projeto do sistema de esgotamento de efluentes 

para a bacia do Córrego Cachoeira em Cerquilho/SP (2017-SMT_COB-188),  

contrato FEHIDRO 125/2018. 

  
 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê -CBH- SMT, em sua 52a Reunião 

Ordinária, considerando que: 

 

 O empreendimento “Elaboração de projeto do sistema de esgotamento de efluentes para a 
bacia do Córrego Cachoeira em Cerquilho/SP” (2017-SMT_COB-188), contrato FEHIDRO 

125/2018, indicado pela deliberação CBH-SMT sob n° 360 de 20 de julho de 2017; 

 O valor total do contrato é de R$ 432.608,57, sendo R$ 389.347,71 financiados pelo 

FEHIDRO e    R$ 43.260,86 como contrapartida do Tomador;  

 O Termo de Referência do contrato previa a elaboração do projeto do sistema de 

esgotamento de efluentes; 

 O ofício n° 108/2018-SUP, de 30 de novembro encaminhado pelo SAEC –Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho ao Comitê, onde solicita a alteração do objeto; 

 As prioridades e metas estabelecidas no Plano de Bacia vigente; 

 A decisão da CTPLAGRHI/CBH-SMT em reunião realizada em 03 de dezembro de 2018; 

 

Delibera: 

Artigo 1° - Fica aprovada a alteração do objeto do empreendimento 2017-SMT_COB-188, que 

passa a ser denominado “Execução das obras do sistema de esgotamento de efluentes para a bacia 

do Córrego Cachoeira em Cerquilho/SP”, tendo o valor total de R$ 382.699,58, sendo R$ 

328.133,88 financiados pelo FEHIDRO e R$ 54.565,70 (14,26%) como contrapartida do 

Tomador. 

 

Artigo 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 
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