
 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

 
DELIBERAÇÃO COFEHIDRO nº 086/2007, de 01 de fevereiro de 2007. 

AD REFERENDUM 
 

Altera prazo limite para o início de empreendimentos 
 
O Presidente do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 
COFEHIDRO, 

Considerando a existência de empreendimentos contratados de 2002 até 2006, cujos 
tomadores já concluíram os procedimentos licitatórios e encaminharam as respectivas 
documentações aos agentes técnicos para efeito de liberação da primeira parcela e, por outro 
lado, casos em que os referidos procedimentos encontram-se em fase de conclusão; 

Considerando que o período de transição, ainda em curso, do Agente Financeiro Banco 
Santander Banespa para o Banco Nossa Caixa tem provocado dificuldades na tramitação dos 
processos e atrasos na liberação da primeira parcela contratual, em especial durante o mês de 
janeiro do corrente exercício; 

Considerando a existência de número significativo de empreendimentos que em função das 
regras vigentes não poderiam ser objeto de prorrogação de prazo de início; 

Considerando que o cancelamento puro e simples de empreendimentos cuja prioridade é 
mantida pelos Comitês de Bacias constituir-se-ia em prejuízo à implementação do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos; 

Considerando que a celebração futura de novos contratos para os mesmos empreendimentos 
exigirá “retrabalho” em várias instâncias, afetando os tomadores com preparação de nova 
documentação; novas indicações pelos Comitês de Bacia; repetição de procedimentos 
administrativos pela SECOFEHIDRO e novos pareceres dos agentes técnicos e financeiro; 
 
Delibera “Ad Referendum” do COFEHIDRO: 
 
Artigo 1º - Ficam prorrogados os prazos para início de empreendimentos contratados junto ao 
FEHIDRO, conforme abaixo: 
 
I – até 30/04/2007, para o início dos empreendimentos contratados até 31/12/2004; 
II – até 30/05/2007, para o início dos empreendimentos contratados no exercício de 2005; e 
III – até 480 dias corridos, a partir da data de assinatura, para os empreendimentos contratados 
em 2006. 
 
Parágrafo Único. Entende-se como “data de início do empreendimento” a data da liberação da 
primeira parcela contratual pelo Agente Financeiro do FEHIDRO. 
 
Artigo 2º - Fica a SECOFEHIDRO incumbida de divulgar a presente Deliberação aos 
interessados e às instâncias do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos -
SIGRH para as respectivas providências.  
 
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 

 


