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DELIBERAÇÃO COFEHIDRO AD REFERENDUM nº 140 / 2013, de 25 de novembro de 2013 

 
 

Prorroga os prazos estabelecidos nas 
Deliberações COFEHIDRO nº 137, de 27 de maio 
de 2013, e nº 138, de 14 de junho de 2013. 

 
 

O Presidente do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 
COFEHIDRO, considerando: 
 
- a Deliberação COFEHIDRO nº 137, que estabeleceu o prazo de 25 de novembro de 
2013, para a conclusão de empreendimentos financiados com recursos FEHIDRO de 
anos anteriores a 2009; 
 
- a Deliberação COFEHIDRO Ad Referendum nº 138, que estabeleceu o prazo de 15 
de dezembro de 2013, para execução financeira mínima de 70% dos empreendimentos 
financiados com recursos do período de 1º.03.2009 a 13.05.2010; 
 
- o resultado positivo obtido com o estabelecimento de tais prazos, evidenciado pela 
análise e verificação da quantidade de empreendimentos concluídos nos anos de 2012 
e 2013; 
 
- o aumento considerável do volume de análises realizadas pelos Agentes Técnicos em 
decorrência do ritmo de execução e conclusão dos empreendimentos imposto por 
estas deliberações; 
 
- as manifestações provenientes dos Agentes Técnicos, relatando as dificuldades 
enfrentadas nas análises dessa grande quantidade de empreendimentos e prestações 
de contas; 
 
- as solicitações apresentadas pelos próprios Agentes Técnicos para a concessão de 
prorrogação destes prazos, com o intuito de não prejudicar os Tomadores em 
decorrência de seu volume de trabalho; 
 
 
Delibera “ad referendum” do COFEHIDRO: 
 
 
Artigo 1º - Fica estabelecida a data de 28/02/2014 para que os empreendimentos 
constantes do Anexo I sejam concluídos, e registrados no SINFEHIDRO. 
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Artigo 2º - Fica estabelecida a data de 21/03/2014 para que os empreendimentos 
constantes do Anexo II tenham execução financeira mínima de 70% registrada no 
SINFEHIDRO. 
 
Artigo 3º - Os empreendimentos relacionados nos Anexo I e II seguirão todas as 
regras e procedimentos constantes do Manual de Procedimentos Operacionais do 
FEHIDRO – MPO. 
 
Artigo 4º - Os empreendimentos relacionados nos Anexo I e II que não cumprirem o 
prazo estabelecido em seus respectivos artigos serão considerados cancelados pela 
SECOFEHIDRO, será declarada sua inadimplência pelo Agente Financeiro, e os 
valores já liberados deverão ser devolvidos monetariamente corrigidos ao FEHIDRO. 
 
Artigo 5º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 
 
 
 
 

Edson Giriboni 
Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 


