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DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 137, de 27 de maio de 2013 
 
 

Prorroga o prazo estabelecido no artigo 1º da Deliberação 

COFEHIDRO Ad-referendum nº 131, de 13 de novembro de 

2012, referendada na reunião de 27/05/13, para conclusão de 

diversos empreendimentos financiados com recursos do 

FEHIDRO de anos anteriores a 2009. 

 
 
O Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – COFEHIDRO, 

considerando: 

- a Deliberação COFEHIDRO Ad-referendum nº 131 de 13 de novembro de 2012, 

referendada na reunião de 27 de maio de 2013, que estabeleceu o prazo de 15 de maio de 

2013 para conclusão dos empreendimentos financiados com recursos do FEHIDRO de 

anos anteriores a 2009; 

- os levantamentos da situação desses empreendimentos e as avaliações em conjunto com 

os Agentes Técnicos das dificuldades e justificativas apresentadas por diversos tomadores 

para a conclusão dos mesmos no prazo estabelecido, apresentadas ao COFEHIDRO; 

- a falta de manifestações em resposta às cobranças da Secretaria Executiva e dos 

Agentes Técnicos do FEHIDRO e empenho para a conclusão empreendimentos no prazo 

estabelecido, por parte de outros tomadores; 

Delibera: 

Artigo 1º - Fica estabelecido o prazo até 25/11/2013, para que os empreendimentos 

contratados antes de 28/02/2009, constantes no Anexo I, 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 - Ficam cancelados os empreendimentos relacionados no Anexo II por não 

atenderem ao estabelecido no artigo 1º da Deliberação COFEHIDRO nº 131 de 13 de 

novembro de 2012. 

Artigo 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado. 
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