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DELIBERAÇÃO COFEHIDRO AD REFERENDUM Nº 100/2008, de 15 de agosto de 2008. 

 
 

Prorroga o prazo para contratação dos empreendimentos 
indicados em 2007 na modalidade reembolsável 

 
 
O Presidente do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 
COFEHIDRO: 
 
- considerando a existência de empreendimentos, indicados pelos Colegiados em 2007 na 
modalidade reembolsável, cujos Tomadores atenderam a Deliberação COFEHIDRO nº 095/2008, 
de 07.02.2008, quanto ao prazo de 14.03.2008 para obtenção do parecer de aprovação técnica, 
mas não cumpriram o prazo de 28.04.2008 para contratação; 
 
- considerando que os Colegiados podem reapresentar os empreendimentos para serem 
financiados pelo FEHIDRO; 
 
- considerando, ainda, que a celebração futura de novos contratos para os mesmos 
empreendimentos exigirá o cumprimento de procedimentos desde o seu início em várias 
instâncias, afetando os tomadores com preparação de nova documentação; novas indicações 
pelos Colegiados; repetição de procedimentos administrativos pela SECOFEHIDRO e novos 
pareceres dos agentes técnicos; 
 
 
Delibera “Ad Referendum” do COFEHIDRO: 
 
Artigo 1º - Fica prorrogado o prazo até 31.12.2008 para contratação dos empreendimentos 
indicados pelos Colegiados em 2007 na modalidade reembolsável, cujos Tomadores atenderam a 
Deliberação COFEHIDRO nº 095/2008, de 07.02.2008, quanto ao prazo de 14.03.2008 para 
obtenção do parecer de aprovação técnica. 
 
Artigo 2º - Caso os Tomadores não cumpram o estabelecido no artigo anterior, os 
empreendimentos serão considerados cancelados. 
 
Artigo 3º - Fica a SECOFEHIDRO incumbida de divulgar a presente Deliberação às instâncias do 
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH para as respectivas 
providências. 
 
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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