
 

 

 
 

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 094/2007, de 18/12/2007 
 

 

Aprova o Manual de Procedimentos Operacionais 
de Investimento do FEHIDRO. 
 

 

O Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos – COFEHIDRO no 
uso de suas atribuições e considerando:  

 

- A dinâmica do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos exige a revisão constante 
das regras do Manual de Procedimentos para Utilização de Recursos de 
Investimento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, para adequar-se às diretrizes 
de gestão; 

- Representantes dos Comitês de Bacias Hidrográficas, Agentes Técnicos, Agente 
Financeiro e a SECOFEHIDRO, entes do fluxo de tramitação do FEHIDRO, uniram-
se em processo de análise e de proposição de adequações ao Manual vigente 
através de inúmeros encontros e reuniões técnicas. 

- A necessidade de aprimorar a aplicação dos recursos do FEHIDRO, de modo a 
trazer benefícios concretos à qualidade e quantidade das águas, assim como evitar a 
pulverização de recursos, foi uma das diretrizes introduzidas a este manual através 
da criação das categorias de demanda induzida e espontânea. 

- A necessidade de definir claramente as linhas de financiamento, os itens financiáveis 
e os condicionantes para apresentação de propostas de empreendimentos, também 
foi ressaltado.    

- O grupo responsável pela revisão, Coordenadoria de Recursos Hídricos, Comissão 
de Acompanhamento do COFEHIDRO, e Grupo de Trabalho do Fórum Paulista de 
Comitês de Bacias Hidrográficas, redigiram a versão anexa como proposta a vigorar 
para os financiamentos em 2008; 

Delibera: 
 
Artigo 1º - Fica aprovado o  Manual de Procedimentos Operacionais para utilização de 
recursos de investimento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, conforme 
documento que acompanha esta Deliberação, que terá vigor no ano de 2008. 

 
§ 1º - O Anexo A do presente Manual, que define diretrizes e condicionantes para 
apresentação de projetos pelos Tomadores, terá caráter de orientação para o ano de 
2008.  

 

§ 2º - Fica criado o Grupo de Trabalho no âmbito do Conselho de Orientação do 
FEHIDRO, composto por Agentes Técnicos, Especialistas do SIGRH e convidados 



 

 

indicados pelo COFEHIDRO, para que precedam a revisão do anexo A, que passará a 
vigorar em 2009. 
 
§ 3º - O Grupo de Trabalho, que poderá formar sub-grupos temáticos,  tem o prazo até 
30 de maio de 2008 para apresentar o resultados dos trabalhos ao COFEHIDRO. 
 
§ 4º - Os CBHs que deliberarem até 31/12/2007 sobre as regras de inscrição e 
hierarquização de empreendimentos para indicação de empreendimentos ao FEHIDRO 
do exercício de 2008, estão isentos de atender ao item 3.1, do Manual, que trata das 
categorias de demanda induzida e demanda espontânea, sendo que os demais 
procedimentos estabelecidos devem ser seguidos. 
 
Artigo 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado. 

 

 

Rosa Maria de Oliveira Machado Mancini Francisco Graziano Neto 

Secretária Executiva Presidente 

 


