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Define o Calendário de Eventos e Ações para Avaliação 

de Propostas para Investimento do FEHIDRO, 

Submetidas à Apreciação e Indicação do CBH-LN, 

conforme disposto na Deliberação CBH-LN nº 172, de 

2016. 

 

Considerando as disposições do artigo 4º da Deliberação 

COFEHIDRO nº 176, de 09.03.2017, que fixou o prazo para indicação e encaminhamento 

da documentação dos projetos a serem financiados com Recursos FEHIDRO à 

SECOFEHIDRO, para a data de 31.07.2017; e, 

Considerando o disposto na Deliberação CBH-LN nº 172/2016, que 

estabelece as diretrizes e os critérios para aplicação dos recursos do FEHIDRO 

destinados ao CBH-LN no ano de 2017; 

 

O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, no uso de suas 

atribuições,  

D E L I B E R A: 

Artigo 1º – O Calendário de Eventos e Ações para Avaliação das Propostas 

para Investimento do FEHIDRO, Submetidas à Apreciação e Indicação do CBH-LN no 

ano de 2017, conforme disposto no ANEXO desta Deliberação. 

Artigo 2º – Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação 

no Diário Oficial do Estado. 

 

 

Litoral Norte, 24 de Março de 2017. 
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ANEXO - CALENDÁRIO DE EVENTOS E AÇÕES PARA AVALIAÇÃO 

DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO CBH-LN 

 

Data Início Data Final Descrição 

Apresentação de propostas para financiamento 

16/12/2017 23/04/2017 
Período para elaboração e apresentação dos projetos ao CBH-LN, contado 

a partir da data de aprovação da Deliberação Nº 172/2016 

1ª Análise 

24/04/2017 26/04/2017 
Período de distribuição dos projetos Câmaras Técnicas - 1ª análise e 

formação das equipes de análises. 

26/04/2017 
Reunião conjunta das CTs e GTs para apresentação das regras e 

procedimentos. 

27/04/2017 12/05/2017 
Período para realização da 1ª análise pelas câmaras técnicas e grupos de 

trabalho. 

12/05/2017 Data limite para envio dos relatórios de 1ª análise. 

15/05/2017 16/05/2017 
Período para envio dos relatórios aos tomadores ou notificação para 

retirar os materiais na SE/CBH-LN. 

17/05/2017 29/05/2017 Período para os tomadores efetuarem as revisões dos respectivos projetos. 

29/05/2017 
Data limite de entrega dos projetos revisados pelos tomadores à SE/CBH-

LN. 

2ª Análise e Pontuação 

30/05/2017 31/05/2017 Período de distribuição dos projetos para as CTs e GTs - 2ª análise 

01/06/2017 07/06/2017 Período para realização da 2ª análise pelas câmaras técnicas. 

07/06/2017 
Data limite para as Câmaras Técnicas enviarem os relatórios de 2ª análise 

- com a pontuação. 

08/06/2017 09/06/2017 

Período para a SE/CBH-LN reunir os pareceres de 2ª análise e a 

pontuação e encaminhá-los aos tomadores, e informar-lhes a ordem de 

classificação. 

12/06/2017 13/06/2017 

Período para os tomadores desenvolverem os recursos quanto  

 

 

à análise e pontuação. 

13/06/2017 
Data limite para os tomadores apresentarem seus recursos quanto à análise 

e pontuação. 

14/06/2017 
Período para distribuição prévia dos recursos apresentados aos tomadores 

aos coordenadores de equipe de análise de projeto. 

21/06/2017 

Data de reunião conjunta das CTs e GTs SE/CBH-LN para apresentação 

das avaliações realizadas, análise dos recursos e hierarquização das 

propostas. 

Indicação de Empreendimentos pelo CBH-LN para financiamento do FEHIDRO 

30/06/2017 
Reunião plenária CBH-LN para apreciação da minuta de indicação de 

projetos. 

01/07/2017 05/07/2017 

Período para os tomadores cujos projetos foram indicados providenciarem 

o preenchimento e envio da proposta eletrônica e demais documentos 

exigidos pelo MPO FEHIDRO a SE/CBH-LN. 

05/07/2017 07/07/2017 Período para encaminhamento dos projetos para a SECOFEHIDRO. 

 


