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DELIBERAÇÃO COFEHIDRO AD REFERENDUM Nº 099/2008, de 15 de agosto de 2008. 

 
 

Disponibiliza os recursos provenientes dos 
cancelamentos de empreendimentos de 2007 e de 
contratos com desembolso nulo 

 
 
O Presidente do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 
COFEHIDRO, considerando: 
 
- o cancelamento de empreendimentos indicados pelos Colegiados em 2007, cujos Tomadores 
não atenderam a Deliberação COFEHIDRO nº 095/2008, de 07.02.2008, quanto aos prazos de 
21.03.2008 para contratação dos não reembolsáveis e 28.04.2008 para os reembolsáveis; 
 
- as verbas resultantes do cancelamento dos empreendimentos contratados junto ao FEHIDRO, 
que mesmo após a prorrogação de prazo concedida pela Deliberação COFEHIDRO nº 086/2007, 
de 01.02.2007, continuaram com desembolso nulo e; 
 
- os cancelamentos de contratos, por solicitação dos Tomadores; 
 
- considerando que todos esses cancelamentos, posteriores a Deliberação COFEHIDRO nº 
096/2008, que dispõe sobre o Plano de Aplicação de Recursos para 2008, resultaram no 
montante geral de R$ 7.506.475,23; 
 
- considerando, ainda, a existência de carteira de empreendimentos suplentes nos Colegiados e; 
 
- a possibilidade dos Colegiados indicarem novos empreendimentos a serem financiados pelo 
FEHIDRO; 
 
Delibera “Ad Referendum” do COFEHIDRO: 
 
Artigo 1º - Os Colegiados do SIGRH ficam autorizados a realocar a verba disponível para 
investimentos, no exercício de 2008, de acordo com o Anexo I desta deliberação. 
 
Parágrafo único: Ficam vedadas distribuições ou redistribuições de verbas pelos Colegiados do 
SIGRH que não constem da presente Deliberação, salvo prévia concordância e registro pela 
SECOFEHIDRO, em conformidade com o disposto no Manual de Procedimentos Operacionais. 
 
Artigo 2º - Os Colegiados, que não indicarem empreendimentos ao FEHIDRO, com a verba 
disponível no Anexo I, terão a mesma acrescida integralmente para o exercício de 2009. 
 
Artigo 3º - Fica mantido o prazo até 31.12.2008 para assinatura dos contratos de financiamento 
dos empreendimentos indicados com a verba disponível no Anexo I. 
 
Artigo 4º - Esta deliberação entrará vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.  
 
 
 

Francisco Graziano Neto 
Presidente do COFEHIDRO 
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