FEHIDRO - FLUXO OPERACIONAL BÁSICO
ETAPA DE ANÁLISE
+20 du

+10 du
Tomador/Colegiado
preenchem proposta
eletrônica do
empreendimento

Início

Colegiado envia
documentação à
SECOFEHIDRO

Tomador/Colegiado
imprimem Recibo de
Entrega

SECOFEHIDRO
analisa
documentação

SIM SECOFEHIDRO indica
Agente Técnico (AT) e
emite comunicado

Documentação
ok?

SECOFEHIDRO
emite comunicado
formal ao Colegiado

AT analisa
documentação
técnica

Colegiado envia
documentação técnica
ao Agente Técnico

SIM

Documentação
ok?

SINFEHIDRO

(empreendimento entra em status de "Proposta")

NÃO

Documentação
do
empreendimento

Recibo de
Entrega

Tomador
complementa
documentação e
envia ao Colegiado

SECOFEHIDRO
solicita
complementação de
documentação

SINFEHIDRO

SINFEHIDRO

SIM

Tomador
decide pelo
recurso?

SIM

+20 du

SECOFEHIDRO
envia recurso ao
AT

Tomador/Colegiado
elabora recurso

Recurso
aprovado?

AT analisa recurso
e emite Parecer

Parecer

NÃO

SINFEHIDRO

Tomador complementa
ou adequa
documentação e reenvia
ao AT

Ofício de
complementação
de documentação

Etapa contratual

+20 du

+30 du

(empreendimento entra em status de "Em análise")

Colegiado solicita
documentação ao
Tomador

Colegiado envia Parecer
de Aprovação e
documentação financeira
ao Agente Financeiro

NÃO

AT pede
complementação ou
adequação da
documentação

Documentação
técnica

Comunicado

SIM

Parecer
favorável?

AT emite parecer e
envia ao Colegiado

NÃO

Recurso

SINFEHIDRO

Recurso

NÃO

Pedido de
adequação da
documentação

Parecer
SECOFEHIDRO
aguarda fim do prazo
do empreendimento

Tomador desiste do
empreendimento

SECOFEHIDRO
cancela
empreendimento

Fim

SINFEHIDRO

ETAPA CONTRATUAL
+10 du
Agente Financeiro (AF)
verifica regularidade das
certidões do Tomador e sua
situação no CADIN

Início

SIM
Situação ok?

AF insere número
de contrato e data
de assinatura no
sistema

AF elabora e
assina contrato

SECOFEHIDRO confere
contrato e envia para o
Secretário assinar como
interveniente

AF envia contrato
para
SECOFEHIDRO

NÃO

SECOFEHIDRO
envia contrato para
o Colegiado

Colegiado envia
contrato para o
Tomador

Tomador assina
contrato, retém uma
via e devolve demais
vias ao Colegiado

Colegiado retém uma
cópia em xerox e envia
demais vias à
SECOFEHIDRO

Contrato
(3 vias)

Contrato
(3 vias)

Contrato
(3 vias)

Contrato
(2 vias)

SINFEHIDRO

Tomador complementa
documentação ou
regulariza pendência

AF solicita
complementação da
documentação ou
regularização de certidões
ou CADIN

SECOFEHIDRO
arquiva uma via do
contrato

SECOFEHIDRO
confirma assinatura
de contrato

SECOFEHIDRO envia
uma via para o Agente
Financeiro

Etapa de liberação
da 1a parcela

AF arquiva uma
via do contrato

Contrato

Contrato
(2 vias)

SINFEHIDRO
SECOFEHIDRO envia
uma cópia em xerox para
o Agente Técnico (AT)

(empreendimento entra em status de "Não iniciado")

AT arquiva uma
cópia do contrato

Cópia do
contrato
SINFEHIDRO

ETAPA DE LIBERAÇÃO DA 1A PARCELA
Início

+15 du

Tomador prepara e envia
os documentos de
liberação da 1a parcela
para o Agente Técnico

Tomador executa o
processo licitatório do
empreendimento*

Agente Técnico
(AT) analisa
documentação

Documentação
completa?

SIM

+10 du ***
Agente Financeiro (AF)
analisa documentação
encaminhada pelo AT e
verifica adimplência do
Tomador

AT envia parecer e
cronograma financeiro
ao Tomador e ao
Agente Financeiro

AT emite Parecer favorável
(autorizando o pagamento
da 1a parcela) e atualiza
as datas das demais
parcelas da programação
financeira

NÃO

Há
irregularidade

+30 dc (IV)

SIM

Tomador executa 1a
etapa do
empreendimento
conforme cronograma

AF confirma pagamento
no sistema e comunica
Tomador e Agente
Técnico

AF libera 1a parcela do
empreendimento

Documentação
ok?

SIM

Tomador presta
contas no prazo?

Tomador encaminha
prestação de contas
da 1a parcela ao AT

Etapa de liberação
das demais
parcelas

NÃO

+10 du

Documentos para
liberação da 1a
parcela

SIM

NÃO

AT comunica
SECOFEHIDRO

AT pede
complementação da
documentação

Tomador
complementa
documentação

Parecer

Cronograma
financeiro

SINFEHIDRO

(empreendimento entra em status de "Em execução")

Ofício

Tomador complementa
documentação ou
regulariza pendência

NÃO

AF solicita
complementação da
documentação ou
regularização de certidões
ou CADIN

Fim

SECOFEHIDRO
encaminha documentos
ao AT

SINFEHIDRO

AT emite Parecer de
inadimplência e encaminha
ao Tomador e à
SECOFEHIDRO

AF cobra Tomador
judicialmente

Prestação de
contas da 1a
parcela

SINFEHIDRO
SECOFEHIDRO
cancela respectivo
contrato (e todos os
demais em análise) e
comunica todo o
sistema**

Pedido

Tomador encaminha
prestação de contas da
1a parcela à
SECOFEHIDRO

SINFEHIDRO

Parecer

SINFEHIDRO

Fim

SINFEHIDRO

Ofício
SIM

SIM

SECOFEHIDRO informa
ao Tomador novo prazo
(20 dc) para a prestação
de contas

* Ou da 1a etapa, caso haja vários processos licitatórios.
** No caso de tomador local (ex. prefeituras), apenas o Colegiado, o AF e o respectivo AT são informados.
*** Também existe um prazo máximo de 180 d.c. (prorrogáveis por mais 180) contados a partir da data de assinatura do contrato, quando então o empreendimento pode ser cancelado.
(IV) Contados a partir da finalização da execução da etapa.
(V) O CADIN possui prazo de 90 dias após emissão de comunicado para efetiva inserção no sistema.

Tomador presta
contas no prazo?

NÃO

SECOFEHIDRO insere
Tomador no CADIN e o
comunica através de
ofício (V)

Tomador presta
contas?

NÃO

SECOFEHIDRO solicita
ao AF a restituição da
parcela paga

Ofício

Ofício

ETAPA DE LIBERAÇÃO DAS DEMAIS PARCELAS
(DA 2A À PENÚLTIMA PARCELA)
SIM

+30 dc**
SINFEHIDRO

Tomador encaminha
prestação de contas
da respectiva parcela
ao AT

Etapa
conclusiva
AF solicita
complementação da
documentação ou
regularização de certidões
ou CADIN

Tomador complementa
documentação ou
regulariza pendência

Início

Agente Técnico (AT)
recebe prestação de
contas da 1a parcela

+10 du

AT analisa referida
prestação de contas

SIM

Documentação
ok?

Agente Financeiro (AF)
analisa documentação
encaminhada pelo AT e
verifica adimplência do
Tomador

AT envia parecer e
cronograma financeiro
ao Tomador e ao
Agente Financeiro

Documentação
ok?

NÃO

SIM

AT pede
complementação da
documentação ou
declara inadimplência*

+10 du

+10 du

AF confirma pagamento
no sistema e comunica
Tomador e Agente
Técnico ***

AF libera respectiva
1parcela do
empreendimento

Tomador executa
respectiva etapa do
empreendimento
conforme cronograma

Prestação de
contas

Tomador
complementa
documentação

Tomador presta
contas no
prazo?

SECOFEHIDRO
encaminha documentos
ao AT

SINFEHIDRO

Parecer

Prestação de
contas da 1a
parcela

NÃO

NÃO
SINFEHIDRO

Pedido

Cronograma
financeiro

SINFEHIDRO

Tomador
complementa
documentação

Documentação
ok?

Prestação de
contas

SIM

NÃO

+15 du
AT emite parecer favorável
(autorizando o pagamento da
próxima parcela) e atualiza
as datas das demais
parcelas da programação
financeira

Agente Técnico analisa
prestação de contas da
referida parcela

AT pede
complementação da
documentação ou
declara inadimplência*

Prestação de
contas

AT emite Parecer de
inadimplência e encaminha
ao Tomador e à
SECOFEHIDRO

SINFEHIDRO

Parecer
Pedido

SECOFEHIDRO informa
ao Tomador novo prazo
(20 dc) para a prestação
de contas

Tomador encaminha
respectiva prestação de
contas à
SECOFEHIDRO

SIM

Tomador presta
contas no prazo?

SIM

NÃO

* O Agente Técnico pode declarar inadimplência após inúmeras solicitações de ajuste da prestação de contas.
** Contados a partir da finalização da execução da etapa.
*** Quando se referir à liberação da penúltima parcela, ligar com a Etapa Conclusiva.

Ofício

SINFEHIDRO

SECOFEHIDRO insere
Tomador no CADIN e o
comunica através de
ofício

SINFEHIDRO

Tomador complementa
documentação ou
regulariza pendência

ETAPA CONCLUSIVA

Tomador presta
contas?

NÃO

SECOFEHIDRO solicita
ao AF a restituição da
parcela paga

AF cobra Tomador
judicialmente

Fim

Ofício

Ofício

AF solicita
complementação da
documentação ou
regularização de certidões
ou CADIN

NÃO
+30 dc *

Início

Tomador conclui
execução física do
empreendimento

SIM

Tomador
presta contas
no prazo?

Tomador prepara e
envia a Prestação de
Contas Final ao Agente
Técnico (AT)

AT analisa a
documentação

Documentação
ok?

SIM

AT emite Parecer
atestando a conclusão do
empreendimento e
atualiza a execução física
para 100%

Agente Financeiro (AF)
analisa documentação
encaminhada pelo AT e
verifica adimplência do
Tomador

AT envia Parecer e
demais documentos ao
Tomador e Agente
Financeiro (AF)

Documentação
ok?

SIM

AF libera a última parcela
do empreendimento
(mín. 10%) e sensibiliza o
sistema

SIM

Tomador presta
contas no
prazo?

Prestação de
contas da última
parcela

Parecer

Prestação de
Contas Final

AF analisa a
documentação

SIM

Documentação
ok?

SECOFEHIDRO encerra
contrato no sistema, imprime
a confirmação de
encerramento e arquiva
documentação

AF envia comunicado
de conclusão do
empreendimento

Empreendimento
concluído

NÃO

NÃO

NÃO

Tomador prepara e envia
a prestação de contas da
última parcela ao AF

AT pede
complementação da
documentação

SINFEHIDRO
SINFEHIDRO

NÃO

Cópia dos
documentos
encaminhados
pelo Tomador

SINFEHIDRO
Solicitação

SINFEHIDRO

AF pede
complementação da
documentação

SINFEHIDRO

SINFEHIDRO

Documentação
de encerramento
(empreendimento entra em status de "Concluído")

AT emite parecer de
inadimplência e encaminha
ao Tomador e à
SECOFEHIDRO

Parecer

SINFEHIDRO

AF emite parecer de
inadimplência e encaminha
ao Tomador e à
SECOFEHIDRO
SECOFEHIDRO informa
ao Tomador novo prazo
(20 dc) para a prestação
de contas

Tomador presta
contas no prazo?

SIM

Tomador encaminha
respectiva prestação de
contas à
SECOFEHIDRO

NÃO

Ofício

SECOFEHIDRO
encaminha documentos
ao AT

Parecer

Prestação de
contas

SINFEHIDRO

SECOFEHIDRO insere
Tomador no CADIN e o
comunica através de
ofício

SECOFEHIDRO informa
ao Tomador novo prazo
(20 dc) para a prestação
de contas

Tomador presta
contas no prazo?

SIM

Tomador encaminha
respectiva prestação de
contas à
SECOFEHIDRO

NÃO

Ofício

SECOFEHIDRO insere
Tomador no CADIN e o
comunica através de
ofício

SECOFEHIDRO
encaminha documentos
ao AF

Prestação de
contas

SIM

SIM
Ofício

* Não aplicável no caso de complementação, quando são 10 du.

Tomador presta
contas?

LEGENDAS
Processo (ação)
Fluxo esperado
Fluxo alternativo
Sistema
Documento
Decisão

Ofício

Colegiado
SECOFEHIDRO
Agente Técnico
Tomador
Agente Financeiro

NÃO

SECOFEHIDRO solicita
ao AF a restituição da
parcela paga

Ofício

AF cobra Tomador
judicialmente

Fim

Tomador presta
contas?

NÃO

SECOFEHIDRO solicita
ao AF a restituição da
parcela paga

AF cobra Tomador
judicialmente

Fim

Ofício

Fonte: MPO Investimento
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