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DELIBERAÇÃO COFEHIDRO nº 085/2007, de 01 de fevereiro de 2007. 
 

AD REFERENDUM 
 

Altera prazo limite para a contratação de 
empreendimentos indicados em 2006 e dá 
outras providências. 

O Presidente do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 
COFEHIDRO, 

Considerando que em 2006 foram recebidas 478 indicações, das quais 396 resultaram em 
contratação até 31/12/2006; 

Considerando que 55 indicações não resultaram em contratações devido a problemas de 
enquadramento nos Programas de Duração Continuada do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos – PERH, reprovação técnica ou outras pendências referentes a documentações 
técnica e/ou fiscal; 

Considerando que em 31/12/2006, 27 empreendimentos, embora não reprovados 
permaneciam aguardando análise e aprovação nos Agentes Técnicos CPLEA e CETESB; 

Considerando que os referidos 27 empreendimentos, constantes no ANEXO I, são passíveis 
de aprovação técnica caso não se aplique o disposto no Artigo 72 do Manual de 
Procedimentos Operacionais do FEHIDRO – MPO, o qual estabelece a data limite de 
31/12/2006 para que as indicações do respectivo exercício sejam contratadas; 

Considerando que a aplicação da regra vigente, no caso dos referidos 27 empreendimentos, 
implicaria em “retrabalho” de várias instâncias, afetando os proponentes tomadores com 
preparação de nova documentação; novas indicações pelos Comitês de Bacias; repetição de 
procedimentos administrativos pela SECOFEHIDRO; e novas análises dos agentes técnicos e 
financeiro; 
 
Delibera “Ad Referendum” do COFEHIDRO: 
 
Artigo 1º - Como exceção ao Artigo 72 do MPO, fica prorrogada a data limite para aprovação 
técnica e contratação dos empreendimentos constantes do ANEXO I, como segue: 

I – até 16/03/2007 para aprovação pelos Agentes Técnicos e protocolo da documentação 
pertinente na SECOFEHIDRO; e 

 II – até 30/03/2007 para contratação pelo Agente Financeiro. 
 
Artigo 2º - Fica a SECOFEHIDRO incumbida de divulgar a presente Deliberação aos 
interessados para que seja retomada a análise técnica e eventual contratação; 
 
Artigo 3º - Esta deliberação entrará vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado. 

COFEHIDRO, 01 de fevereiro de 2007. 
 
 

Francisco Graziano Neto 
Presidente do COFEHIDRO 


