
 

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 066/2005 
 

Dispõe sobre a apuração de saldos de exercícios 
anteriores para retorno aos colegiados, divulga 
indicações desconsideradas e cancelamentos de 
contratos e dá outras providências. 

 

Considerando a análise elaborada pela SECOFEHIDRO referente ao histórico 
dos empreendimentos indicados e contratados no âmbito dos colegiados do SIGRH 
desde o início das operações em 1995 até 31 de dezembro de 2004; 

Considerando a existência de saldos de quotas anuais dos colegiados 
parcialmente aplicadas, bem como as diferenças entre os valores alocados para os 
contratos e aqueles efetivamente pagos ao final da execução dos empreendimentos, 
conforme consta do anexo I; 

Considerando a importância de promover os encaminhamentos para imediata 
aplicação de verbas de exercícios anteriores ociosas; 

Considerando o artigo 80 do Manual de Procedimentos Operacionais para 
investimento, que estabelece o cancelamento automático das indicações ao FEHIDRO 
que não foram contratadas por inviabilidade técnica ou jurídica, conforme consta do 
anexo II; 

Considerando os empreendimentos ainda não iniciados, cujos contratos foram 
cancelados no exercício de 2005 pelo agente financeiro, por proposta dos agentes 
técnicos ou por descumprimento de cláusula contratual que impõe prazo máximo para 
início da execução, conforme relação constante do anexo III; 

Considerando os empreendimentos cujos contratos foram cancelados no 
decorrer do exercício de 2004 pelo agente financeiro por descumprimento de cláusulas 
contratuais, conforme anexo IV;  

 Considerando as indicações ao FEHIDRO de 2004, canceladas ao longo do 
exercício de 2004, por iniciativa dos próprios colegiados ou desistência dos proponentes 
tomadores, conforme anexo V; 

Considerando a importância da explicitação dos empreendimentos constantes 
dos anexos IV e V, cujas verbas já foram consideradas para efeito do cálculo do anexo I; 
e para efeito da implementação das diretrizes estabelecidas no artigo 2º abaixo; 

Considerando a necessidade de aferir a base de dados que deu suporte à 
análise constante do anexo I; 

O Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, 
 

Delibera: 

 

Artigo 1º- Ficam disponibilizados para novas indicações pelos colegiados do 
SIGRH no exercício de 2005, como acréscimo às verbas decorrentes do Plano de 
Aplicação de Recursos do exercício, os saldos decorrentes dos anexos I,  II e III; 

Artigo 2º - Os empreendimentos relacionados nos anexos II, III e V podem ser 
novamente indicados para apoio do FEHIDRO em 2005, desde que os proponentes 
tomadores apresentem no ato do protocolo da solicitação em 2005, nas Secretarias 



 

Executivas dos respectivos colegiados, documento do agente técnico ou financeiro, 
conforme o caso, atestando que foram sanadas todas as pendências que impediram a 
aprovação, contratação ou início do empreendimento. 

Parágrafo único. A previsão do caput pode ser objeto de maiores restrições pelos 
colegiados; 

Artigo 3º - A SECOFEHIDRO, com apoio do agente financeiro e dos agentes 
técnicos, deverá providenciar revisão da base de dados existente no Sistema de 
Informações Gerenciais - SINFEHIDRO relativa aos empreendimentos concluídos, 
cancelados, em execução e a iniciar, tendo em vista apurar os valores contratados, 
efetivamente pagos e outros dados de interesse. 

§ 1º . Eventuais diferenças apuradas em relação aos valores constantes do anexo 
I deverão ser corrigidas no próximo exercício. 

§ 2º - A atividade referida no caput deverá ser desenvolvida em conjunto com a 
implementação da fase II do SINFEHIDRO. 

Artigo 4º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
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Rui Brasil Assis Mauro Guilherme Jardim Arce 

Secretário Executivo Presidente 
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