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DELIBERAÇÃO COFEHIDRO nº 124 / 2012, de 03 de abril de 2012 
 
 
 

Estabelece prazo para execução dos 
empreendimentos financiados com recursos de 
anos anteriores a 2009, estipula execução 
financeira mínima para empreendimentos 
financiados com recursos de 2009, e concede 
prazo para prestação de contas da última 
parcela 

 
 
 
O Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – COFEHIDRO, 
considerando: 
 
 
- a existência de empreendimentos “em execução”, com recursos financeiros do ano de 
2009, e de anos anteriores; 
- a existência de empreendimentos, que já receberam a última parcela do contrato e 
ainda não prestaram contas ao Agente Financeiro; 
- a busca de maior eficiência do FEHIDRO e eficácia na aplicação de recursos 
financeiros em seus objetivos precípuos, de forma a aumentar a efetividade no 
financiamento das ações priorizadas nos planos de bacia; 
- o acúmulo de processos, nos Agentes Técnicos e na SECOFEHIDRO, em 
decorrência da quantidade de empreendimentos “em execução”, ocupando recursos 
logísticos, técnicos, humanos e temporais para o acompanhamento dos mesmos; 
- a necessidade de absorção pelo FEHIDRO da crescente demanda de 
empreendimentos e contratos, resultante, principalmente, da cobrança pela utilização 
dos recursos hídricos; 
- a retenção de recursos financeiros gerada por esses empreendimentos, 
impossibilitando a devida aplicação nos objetivos do Fundo: a proteção, recuperação e 
conservação dos recursos hídricos; 
- o aumento de patrimônio do Fundo no Agente Financeiro, ocasionado pela não 
liberação desses recursos, gerando pagamento de maiores valores pela administração 
dos mesmos; 
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Delibera: 
 
Artigo 1º - Fica estabelecido o prazo até 15.11.2012 para que os empreendimentos 
contratados antes de 28 de fevereiro de 2009, e que ainda se encontrem em execução, 
sejam totalmente concluídos, com o respectivo registro no SINFEHIDRO. 
Parágrafo único - Os empreendimentos, relacionados no Anexo I, que não cumprirem 
o prazo estabelecido no “caput” serão cancelados pela SECOFEHIDRO, e os valores já 
liberados deverão ser devolvidos, monetariamente corrigidos, ao FEHIDRO. 
 
Artigo 2º - Fica estabelecido o prazo até 15.06.2013 para que os empreendimentos 
contratados no período de 1º.03.2009 a 13.05.2010, e que ainda se encontrem em 
execução, tenham concluído o mínimo de 70% de sua execução financeira, 
devidamente registrada no SINFEHIDRO. 
Parágrafo único - Os empreendimentos, relacionados no Anexo II, que não cumprirem 
o prazo estabelecido no “caput” serão cancelados pela SECOFEHIDRO, e os valores já 
liberados deverão ser devolvidos, monetariamente corrigidos, ao FEHIDRO. 
 
Artigo 3º - Fica concedido o prazo até 15.05.2012 para que os empreendimentos com 
a última parcela já liberada, apresentem a prestação de contas ao Agente Financeiro. 
Parágrafo único - Os empreendimentos, relacionados no Anexo III, que não 
cumprirem o prazo estabelecido no “caput” serão declarados inadimplentes pelo 
Agente Financeiro. 
 
Artigo 4º - A ocorrência do disposto no parágrafo único dos artigos 1º ao 3º, sujeitará o 
Tomador à inserção no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades Estaduais – CADIN–Estadual, ficando impedido de assinar contratos de 
financiamento com o FEHIDRO e de receber as parcelas dos demais contratos já 
firmados, independentemente de outras implicações legais. 
 
Artigo 5º - Os prazos estabelecidos nesta deliberação não serão prorrogados. 
 
Artigo 6º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado. 
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