
Fundo de Recuperação, Proteção Ambiental  e 
Desenvolvimento Sustentável das Bacias 

 Hidrográficas do Estado de Minas  Gerais. 



OBJETIVO DO FHIDRO (art. 2º, Lei 
15.910/2005) 
 Dar suporte financeiro a programas e projetos que 

promovam a racionalização do uso e a melhoria dos 
recursos hídricos, quanto aosaspectos qualitativos e 
quantitativos, inclusive aqueles relacionados com a 
prevenção de inundações e o controle da erosão do solo, 
em consonância com as Leis Federais nºs 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, e 9.433, de 8 de Janeiro de 1997, e com a 
Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999. 



LEGISLAÇÃO FHIDRO 
 Lei 13.194, de 29 de janeiro de 1999. 

 Lei 15.910, de 21 de dezembro de 2005. 

 Lei 18.024, de 09 de janeiro de 2009. 

 Decreto 45.230, de 03 de dezembro de 2009. 

 Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.162, de 29 de 
junho de 2010. 



MODALIDADE DE APLICAÇÕES DOS 
RECURSOS DO FHIDRO 
 I - reembolsável: para elaboração de projetos, realização de 

investimentos fixos e aquisição de equipamentos, em projetos 
ou empreendimentos de  proteção e melhoria dos recursos 
hídricos, de comprovada viabilidade técnica, social e 
ambiental, analisada pelo Grupo Coordenador, e de 
comprovada viabilidade econômica e financeira, analisada 
pelo agente financeiro; 
 

 II - não reembolsável:  para pagamento de despesas de 
consultoria, elaboração e implantação de projetos ou 
empreendimentos de proteção e melhoria dos recursos 
hídricos, aprovados pelos comitês de bacias hidrográficas da 
respectiva área de influência ou, na falta ou omissão destes, 
pelo CERH. 



QUEM PODE PLEITEAR RECURSOS 
DO FHIDRO 
 Pessoas jurídicas de direito público, Estaduais ou Municipais; 
 Pessoas jurídicas de direito privado e pessoas físicas usuárias de recursos 

hídricos (mediante financiamento reembolsável); 
 Concessionárias de serviços públicos municipais que tenham por objetivo 

atuar nas áreas de saneamento e meio ambiente; 
 Consórcios intermunicipais regularmente constituídos que tenham por 

objetivo atuar nas áreas de saneamento e meio ambiente; 
 Entidades privadas sem finalidade lucrativa; 
 Agências de bacias hidrográficas ou entidades a elas equiparadas; 
 As seguintes entidades civis: 

 consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; 
 associações de usuários de recursos hídricos; 
 organizações técnicas de ensino e pesquisa; 
 organizações não-governamentais. 



FONTES DE RECURSOS DO FHIDRO 
 50% (cinqüenta por cento) da cota destinada ao Estado a título de 

compensação financeira por áreas inundadas por reservatórios para a 
geração de energia elétrica; 

 

 Dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos adicionais; 

 

 Provenientes de doações, contribuições ou legados de pessoas físicas e  
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

 

 Outras fontes. 



ESTRUTURA GERENCIAL 
 SEMAD - Órgão gestor/financeiro - Não reembolsável 

 

 BDMG - Agente financeiro - Reembolsável 

 

 IGAM - Secretaria Executiva do FHIDRO (SEFHIDRO). 

 

 GC FHIDRO - Conselho Deliberativo do Fundo 



ESTRUTURA DA SECRETARIA 
EXECUTIVA DO FHIDRO 

COORDENAÇÃO 
GERAL

NÚCLEO 
ADMINISTRATIVO

(Tratar das questões 

administrativas da 

Secretaria)

NÚCLEO DE ANÁLISE 
TÉCNICA

(Analisar os projetos, 

orientar os proponentes, 

acompanhar a execução 

física de projetos)

NÚCLEO DE 
CAPACITAÇÃO

(Capacitação de pessoas 

para elaboração de 

projetos)



ESTRUTURA DA SECRETARIA 
EXECUTIVA DO FHIDRO 

SITUAÇÃO 2010 

1 

6 

2 

1 

2 

Administrador (contrato adm.) 

Analistas Técnicos de Projetos (contrato adm.) 

Profissionais de capacitação (contrato ad.) 

Auxiliar Administrativo (MGS)** 

Estagiários 

PROVISÃO 2011 

2 

10 

3 

2 

2 

Administradores (contrato adm.) 

Analistas Técnicos de Projetos (contrato adm.) 

Profissionais de capacitação (contrato ad.) 

Auxiliares Administrativos (MGS)** 

Estagiários 

** vagas cedidas: 2 MGS / 2 Contratos adm. 



EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 
FHIDRO 



PROJETOS FHIDRO 
2006 A JUNHO DE 2010 

*

*Anterior ao Edital Fhidro 2010



Leste 

1 Projeto 

R$ 1.251.046,44 

Todas UPGRH 

9 Projetos 

R$ 131.322.569,67 

São Francisco 

53 Projetos 

 R$ 65.488.354,28 

Paraíba do Sul 

2 Projetos 

R$ 2.912.565,77 

Grande 

15 Projetos 

R$ 16.483.073,82 

Paranaíba 

1 Projeto 

R$ 406.200,02 

Pardo 

1 Projeto 

R$ 949.725,16 Norte de Minas  

4 Projetos 

R$ 22.253.105,97 
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8% 

11% 
0% 

1% 

1% 

32% 

1% 

1% 

40% 

Projetos Contemplados por Bacia Hidrográfica 

Rio Doce R$ 10.044.538,99

Rio Grande R$ 16.483.073,82

Norte de Minas R$ 22.253.105,97

Paranaíba  R$ 406.200,02

Pardo  R$ 949.725,16

Paraíba do Sul  R$ 2.912.565,77

São Francisco   R$ 65.488.354,28

Leste  R$ 1.251.046,44

Jequitinhonha R$ 2.412.307,84

Todas UPGRH R$ 81.322.569,67



Recurso Total* destinado ao Estado 

99 Projetos 

R$ 253.523.487,96 

*Valor é a soma dos recursos FHIDRO(R$ 230.738.648,88) + Contrapartida(R$ 22.784.839,08) 

 



FHIDRO 

Situação dos Valores Globais de Projetos 2006-2011 

Valor Total de Projetos R$ 253.523.487,96 

Numero de Projetos 99 

Valor FHIDRO R$ 230.738.648,88 

Valor Pago até o dia 04/02/2011 R$ 142.263.907,23 

Resta a Pagar R$ 88.474.741,65 



EDITAL FHIDRO - 2010 

Linhas Temáticas - Edital 2010

8%
3%

14%

54%

15%

6%

Cadastro de usuários de recursos hídricos

Convivência com a seca

Demanda espontânea

Recuperação de nascentes, áreas de recarga hídrica,
áreas degradadas e revegetação de matas cil iares

Saneamento

Sistema de informações sobre recursos hídricos

 TOTAL DE PROPOSTAS APRESENTADAS: 66 





EDITAL FHIDRO 2011 
Período do Edital: 15 de Agosto a 15 de 

Novembro de 2011 

Elaboração do Edital – Grupo de Trabalho, 

formado por              integrantes dos Comitês de 

Bacias,  IGAM, SEMAD. 

 

 



EDITAL FHIDRO 2011 
 VALOR: R$ 36.000.000,00 ( Trinta e Seis milhões de Reais) 

 Sendo R$ 800.000,00 ( Oitocentos milReais) para cada                 
Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos        
(UPGRH) 



EDITAL FHIDRO 2011 
 Linhas de Ação: 
 1.   Cadastro de usuários;  
 2.   Convivência com a Seca e Cheias; 
 3.   Demanda espontânea; 
 4.   Estudo de enquadramento de corpos d águas; 
 5.   Estudo de flexibilização da vazão outorgável e 

disponibilidade hídrica; 
 6.   Recuperação de nascentes, áreas de recarga hídrica, áreas 

degradadas e              revegetação de matas ciliares; 
 7.   Saneamento; 
 8.    Estudos de impactos de mudanças climáticas nos Recursos 

Hídricos. 
 



EDITAL FHIDRO 2011 
 

 

 

  
 Procedimentos do Proponente: 

 

1. Verificação das Prioridades estabelecidas pelo Plano Diretor/

Plano de              Ação junto ao respectivo comitê de bacia. 

2. Cadastramento e envio do Projeto via o “Sistema de Cadastr

amento de    Projetos; 

3.  Envio da documentação exigida pela a legislação do FHIDR

O no prazo  de 10 dias corridos a partir do envio do projeto

. 

 



EDITAL FHIDRO 2011 
Procedimentos de mérito e julgamento: 1º Etapa 

1. Analise superficial dos projetos cadastrados, com a 
pontuação dos mesmos              baseada nas tabelas 
de critérios 01 e 02 (triagem). 

2. Os projetos acima de 60 pontos irão para a 2º Etapa 
de análise, os                 abaixo de 60 pontos serão 
indeferidos. 

 



EDITAL FHIDRO 2011 
Procedimentos de mérito e julgamento:  2º Etapa 

 
1. Análise aprofundada dos projetos selecionados na 1º 

Etapa, com pontuação dos mesmos conforme tabela de 
critérios 03. 
 

2. Após a pontuação final dos projetos, estes serão 
classificados por UPGRH para que possa ser feita a 
distribuição dos recursos previstos no edital. Os recursos 
serão distribuídos de acordo com a disponibilidade 
orçamentária prevista para cada UPGRH e na ordem de 
classificação dos projetos. 

 

Criterios 2º.docx
Criterios 2º.docx
Criterios 2º.docx
Criterios 2º.docx


EDITAL FHIDRO 2011 
Procedimentos de mérito e julgamento:  2º Etapa 
3. Os resultados das análises de cada projeto serão apresentados por                     

intermédio da emissão de pareceres emitidos pela Comissão de 
Análise        da SEFHIDRO, fundamentando ou não as possibilidades 
de                                enquadramento dos mesmos. 

4. Para estes projetos será concedida (01) uma oportunidade de                                
complementação de informações solicitadas pela SEFHIDRO. O                           
proponente terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para enviar 
suas                      readequações, não sendo possível prorrogação do 
prazo. 

5. Os projetos após terem a suas readequações analisadas e forem                             
considerados aptos, os mesmos, serão encaminhados ao Grupo                          
Coordenador do FHIDRO para deliberação de acordo com a                            
classificação dos mesmos e o limite estabelecido por cada UPGRH. 
 

 
 



EDITAL FHIDRO 2011 
Procedimentos mérito e julgamento:  2º Etapa 
• Na hipótese da inexistência de recursos para custear um projeto 

classificado e apto à deliberação do Grupo Coordenador do FHIDRO, eles 
serão            incluídos em classificação geral que abrangerá, tão somente, 
aqueles                      projetos aos quais não tiverem sido destinados 
recursos dentro de sua                UPGRH. O montante orçamentário-
financeiro que será destinado a esses projetos virá do saldo existente em 
cada uma das Unidades de                              Planejamento. 

 
• Em caso de empate, será considerada a prioridade do projeto dentro de              

sua respectiva UPGRH, o número de projetos aprovados com recursos do 
FHIDRO deste edital (será priorizada a Unidade de Planejamento com 
menos projetos aprovados) e a importância do objeto do projeto ou sua 
linha de ação no Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

 
 





CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS - FHIDRO 

UPGRH's com maior representatividade
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DO1 - Rio Piranga DO2 - Rio Piracicaba

DO4 - Rio Suaçuí Grande DO6 - Rio Manhuaçu

GD3 - Entorno do reservatório de Furnas GD4 - Rio Verde

GD6 - Afluentes mineiros dos rios Mogi-Guaçu/ Pardo GD8 - Afluentes mineiros do Baixo rio Grande

JQ3 - Médio e Baixo cursos da bacia do rio Jequitinhonha PN2 - Rio Araguari

SF3 - Rio Paraobeba SF5 - Rio das Velhas



CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS - FHIDRO 
 TOTAL DE GRUPOS: 14 

 TOTAL DE PARTICIPANTES: 533 

 TOTAL DE UPGRH’S REPRESENTADAS: 33 





CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 
DO CONVÊNIO DO FHIDRO 
TOTAL DE PARTICIPANTES: 95 



CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 
DO CONVÊNIO DO FHIDRO 



AVANÇOS 
 
 Prospecção de editais com uso do superávit financeiro 

do FHIDRO, apurado a cada ano fiscal, na forma de Lei 
nº15910, Art.5, §5º, entre outros; 

 

 Maior apoio aos comitês de Bacia Hidrográfica e 
agencias, no sentido de fomentar programas de 
capacitação para a participação de segmentos sociais 
na elaboração e encaminhamento, à SEFHIDRO, de 
programas e projetos, de acordo com seus respectivos 
Planos Diretores e demais deliberações (Decreto 
nº45.230-3/12/2009, Artº2, inciso I) 

 



PROPOSTA 2011 
 Decreto Fhidro nº_____ 2011: altera o período concedido para 

recebimento de solicitações de suporte financeiro de projetos e 
programas, dirigidos ao Fhidro (Art. 5º, inciso II, alínea A do Decreto 
nº 45.230-03/12/2009); 
 

 2 editais anuais (15/03 a 15/07; 15/08 a 15/11); 
 

 Elaborar minuta e submeter a aprovação de normativa de 
Regimento Interno da SEFhidro, visando atender plenamente o que 
dispõe o inciso V do Art. 5º, do Decreto acima mencionado; 
 

 Implantação, na estrutura da SEFhidro, de um Núcleo de Gestão de 
Programas e Projetos e gerenciamento de dados e informações; 



PROPOSTA 2011 
 Criar um sistemas de georeferenciamento e 

monitoramento dos projetos aprovados e convênios 
concluídos junto ao Fhidro; 

 Ampliar o alcance das capacitações em gestão e 
gerenciamento de projetos da SEFhidro, utilizando os 
equipamentos de vídeo conferência e as estações 
destinadas a educação à distancia, existentes em diversos 
municípios do Estado de Minas Gerais; 

 Realização de seminário: “Visão prospectiva e sistêmica 
da capacitação dos projetos Fhidro”.  

 


