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SINFEHIDRO II

ETAPAS PARA INSERIR UMA PROPOSTA DE 
EMPREENDIMENTO

1)Acesso pelo endereço: 

http://fehidro.sp.gov.br/portal/

OBS: Nesta primeira etapa não é
necessário ter cadastro de login e senha

http://fehidro.sp.gov.br/portal/


http://fehidro.sp.gov.br/portal/

http://fehidro.sp.gov.br/portal/


2) Clique em “PROPOSTA DE EMPREENDIMENTO”



3) Em seguida, clique em “Nova Proposta”



CBH-PP
UGRHI-22

4) Preencher Município Sede, Colegiado e UGRHI-22



5) Preencher os dados do TOMADOR e seguintes abas



OBS: Na aba DOCUMENTAÇÃO, todos os arquivos deverão
ser enviados em formato .PDF (RG e CPF do responsável
legal, certidões etc)



OBS: Observar nas abas de PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO que não será possível
inserir um item como ATIVIDADES GERAIS, como no
exemplo abaixo:



OBS: A forma correta de preenchimento no sistema deverá
ser:

Nº ITEM
1.1 Serviço de limpeza
1.2 Escavação
1.3
1.4

OU 

1
2
3

1.1
1.2



6) Após o preenchimento em todas as abas, clicar em
VALIDAR. Será verificada a consistência de todos os dados
para criação da proposta.



7) Caso haja inconsistências, o TOMADOR será remetido à
aba, e, após sua correção, deverá clicar em VALIDAR e
ENVIAR.



8) Preenchidos todos os dados do empreendimento,
aparecerá um aviso de envio de LOGIN E SENHA para o
email de contato do TOMADOR.

Dessa forma, será permitido o acesso ao SINFEHIDRO II.



9) Caso o preenchimento seja interrompido, poderá o
TOMADOR salvar o empreendimento como RASCUNHO;



10) Para dar continuidade, será necessário inserir o
código enviado ao email do contato, quando salvou como
rascunho



11) Ao inserir o código para validação, o TOMADOR será
remetido ao empreendimento e realizar todas as etapas
para conclusão do mesmo.

OBS:

No caso da proposta não concluída, o TOMADOR
também deverá observar o prazo máximo estabelecido
na Deliberação CBH-PP/182/2017, aprovada em
28/04/2017.



DELIBERAÇÃO CBH-PP/182/2017 DE 28/04/2017

CRONOGRAMA APROVADO:

 Dia 17/05/2017 (quarta-feira), para realização do
treinamento sobre SINFEHIDRO II para os potenciais
tomadores de recurso do FEHIDRO;

 Dia 22/05/2017 (segunda-feira) ao dia 12/06/2017
(segunda-feira), para cadastro do pleito no sistema do
SINFEHIDRO II;



 Dias 15 e 16/06/2017 (quinta-feira e sexta-feira), até
as 17h00min, para entrega/protocolo dos documentos
físicos na sede da Secretaria Executiva do CBH-PP;

 Dia 19/06/2017 (segunda-feira), às 09h30min, para
realização da reunião da CT-AI, visando à análise da
documentação das solicitações protocolizadas;

 Dia 20/06/2017 (terça-feira), às 09h30min, para
realização da reunião da CT-EA, visando à análise,
pontuação e hierarquização das solicitações
protocolizadas referente à Educação Ambiental e vistas
nas demais;



 Dia 21/06/2017 (quarta-feira), às 09h30min, para
realização da reunião da CT-PAS, visando a avaliação
prévia das solicitações protocolizadas;

 Dia 22/06/2017 (quinta-feira), até as 17h00min, para
a Secretaria Executiva comunicar aos proponentes
possíveis inconsistências no SINFEHIDRO II;

 Dia 26/06/2017 (segunda-feira) ao dia 05/07/2017
(quarta-feira), para a realização da visitas técnicas e
avaliação prévia de projetos estruturais;



 Dia 04/07/2017 (terça-feira), até as 17h00min, para
envio dos ajustes no SINFEHIDRO II por parte dos
proponentes;

 Dia 06/07/2017 (quinta-feira), às 09h30min, para
realização da reunião da CT-PAS, visando à análise,
pontuação e hierarquização das solicitações
protocolizadas;

 Dia 14/07/2017 (sexta-feira), às 09h30min, realização
da Reunião Plenária do CBH-PP, para deliberar sobre as
Prioridades de Investimentos a serem indicadas ao
FEHIDRO 2017.



OBRIGADO!
Contatos

E-mail: contato.cbhpp@gmail.com

Website: http://cbhpp.org
http://sigrh.sp.gov.br

Fone/Fax: 0xx18  3221-4350

mailto:contato.cbhpp@gmail.com
http://cbhpp.org/
http://sigrh.sp.gov.br/

