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DELIBERAÇÃO COFEHIDRO AD REFERENDUM Nº 127 / 2012, de 10 de maio de 2012 
 
 

Prorroga o prazo para contratação dos 
empreendimentos indicados pelos Colegiados em 2011. 

 
 

O Presidente do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 
COFEHIDRO, considerando: 
 
- o vencimento do prazo, em 16.04.2012, para os Agentes Técnicos enviarem os pareceres 
de aprovação para contratação ao Agente Financeiro, estabelecido na Deliberação 
COFEHIDRO nº 120/2011; 
 
- o prazo até 16.05.2012 para assinatura dos contratos de financiamento, e o cancelamento 
dos empreendimentos não contratados dentro desse prazo, estabelecidos na Deliberação 
COFEHIDRO nº 120/2011; 
 
- a existência de empreendimentos, indicados pelos Colegiados em 2011, cujos pareceres 
técnicos de aprovação para contratação ainda não foram emitidos pelos Agentes Técnicos; 
 
- a existência de empreendimentos, indicados pelos Colegiados em 2011, que atenderam à 
Deliberação COFEHIDRO nº 120/2011, quanto ao prazo de 16.04.2012 para obtenção do 
parecer de aprovação para contratação, cujos contratos ainda não foram emitidos; 
 
- o interesse da Secretaria Executiva do FEHIDRO em viabilizar a aprovação e contratação 
dos empreendimentos indicados pelos Colegiados em 2011, evitando que a implementação 
do Plano Estadual de Recursos Hídricos seja prejudicada. 
 
Delibera “ad referendum”: 
 
Artigo 1º - Fica prorrogado o prazo até 29.06.2012 para contratação, pelo Agente 
Financeiro, dos empreendimentos indicados pelos Colegiados em 2011. 
 
§ 1° - Os Agentes Técnicos poderão enviar os pareceres de aprovação para contratação, 
ao Agente Financeiro até 29.05.2012. 
 
§ 2° - Os empreendimentos que não forem contratados dentro do prazo estabelecido no 
"caput" serão cancelados pela SECOFEHIDRO. 
 
Artigo 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado. 
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