DELIBERAÇÃO CBH-LN Nº 218, de 10 de DEZEMBRO de 2021

ANEXO I - CALENDÁRIO DE EVENTOS E AÇÕES PARA AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO CBH-LN EM 2022
Data
Início

Data
Final

10/01/2022 31/03/2022
10/01/2022 02/02/2022
02/02/2022
10/02/2022
10/02/2022

31/03/2022

21/03/2022 31/03/2022
31/03/2022
01/04/2022 25/05/2022
01/04/2022 07/04/2022
08/04/2022
08/04/2022

29/04/2022

29/04/2022
02/05/2022

06/05/2022

09/05/2022

25/05/2022

25/05/2022
26/05/2022 10/06/2022
26/05/2022
27/05/2022 03/06/2022
03/06/2022
06/06/2022
07/06/2022

08/06/2022

08/06/2022
09/06/2022
10/06/2022
24/06/2022

30/06/2022

24/06/2022
25/06/2022

29/06/2022

30/06/2022

Descrição
Apresentação das propostas preliminares e desenvolvimento dos projetos
Período para apresentação da proposta preliminar
Data limite para protocolo da proposta preliminar
Reunião conjunta das Câmaras Técnicas para formação dos grupos tutores de
orientação e acompanhamento da elaboração das propostas
Orientação e acompanhamento, pelos grupos tutores, da elaboração dos projetos a
serem protocolados pelos proponentes
Apresentação de propostas para financiamento
Data limite para apresentação dos projetos ao CBH-LN
1ª Análise
Período de triagem dos projetos pela Secretaria Executiva - 1ª análise.
Reunião conjunta das Câmaras Técnicas para apresentação das regras e
procedimentos, formação das equipes de análise e distribuição dos projetos.
Período para realização da 1ª análise pelas Câmaras Técnicas.
Data limite para envio dos relatórios de 1ª análise à Secretaria Executiva do CBHLN
Período para a Secretaria Executiva enviar os relatórios de 1ª análise aos
proponentes.
Período para os proponentes efetuarem as revisões dos respectivos projetos.
Data limite de entrega dos projetos revisados pelos proponentes à Secretaria
Executiva do CBH-LN
2ª Análise e Pontuação
Distribuição dos projetos para as Câmaras Técnicas - 2ª análise
Período para realização da 2ª análise pelas Câmaras Técnicas.
Data limite para as Câmaras Técnicas enviarem os relatórios de 2ª análise contendo
a pontuação.
Data para a Secretaria Executiva do CBH-LN encaminhar os pareceres de 2ª análise
e a pontuação aos proponentes.
Período para os proponentes desenvolverem os recursos quanto
à análise e pontuação.
Data limite para os proponentes apresentarem seus recursos quanto à análise e
pontuação.
Data para distribuição dos recursos apresentados pelos proponentes aos relatores das
equipes de análise de projeto.
Reunião conjunta das Câmaras Técnicas do CBH-LN para apresentação das
avaliações realizadas, análise dos recursos e hierarquização das propostas.
Indicação de Empreendimentos pelo CBH-LN para financiamento do FEHIDRO
Reunião plenária do CBH-LN para deliberação da indicação de projetos para
financiamento do FEHIDRO.
Período para os tomadores, cujos projetos foram indicados, providenciarem o
cadastramento dos documentos exigidos pelo MPO FEHIDRO no sistema afeto ao
FEHIDRO (SINFEHIDRO)
Data para a Secretaria Executiva habilitar no SINFEHIDRO os empreendimentos
indicados, de acordo com a deliberação da plenária, para o encaminhamento à análise
da SECOFEHIDRO.
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