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PREFÁCIO
O reconhecimento do caráter estruturante das águas é
fundamental para as políticas públicas e a governança ambiental
estadual. A água é recurso diretamente afetado pelas alterações
do clima local, motivo pelo qual, tornam de maneira imprescindível
as ações de difusão de informações e de mobilização social para
mudanças drásticas nos padrões de produção e consumo, sendo essas
atividades aplicadas através da estrutura colegiada e deliberativa
dos Comitês de Bacias Hidrográficas.
A Política de Recursos Hídricos apresenta uma concepção para
a gestão da água. Essa concepção exige a mudança de mentalidade,
comportamentos e atitudes. Trata-se de democratizar a gestão dos
recursos hídricos, de compartilhar o poder de decidir, e isto requer
do poder público determinação para dividir poder, e dos usuários e da
sociedade civil, a determinação para compartilhar responsabilidades.
Nesse sentido, o CONERH destina-se a promover o debate em
busca de soluções para o uso e gestão das águas estaduais, incluindo a
constituição de iniciativas estratégicas fundamentais para assegurar
a efetivação do desenvolvimento sustentável, reunindo em um
espaço, órgãos públicos, sociedade civil organizada e usuários de
água: o parlamento das águas. Trata-se de um fórum de exercício
da democracia, promoção de comunicação e mobilização social, e
convívio entre setores da sociedade com interesses diferentes.
A partir da efetivação dos Comitês de Bacia Hidrográfica,
uma série de instrumentos e medidas poderá ser implantada pela
população e instituições governamentais locais, que conjuntamente
opinarão sobre as diretrizes da política de recursos hídricos no
planejamento de ações para o uso da água dessas bacias.
Cabe aos Comitês de Bacias Hidrográficas capacitar pessoas para
o exercício cotidiano de novas competências e prepará-las para a
gestão participativa em recursos hídricos.
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APRESENTAÇÃO

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Maranhão
– CONERH, instituído pela lei n° 8.149/2004 como parte
do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, é o órgão superior colegiado com atribuições
normativas e deliberativas, responsável pela promoção e
pela implementação das diretrizes da Politica Estadual de
Recursos Hídricos.
O CONERH/MA orienta a gestão das águas no Estado, e
está constituído por um plenário, composto por membros
titulares e respectivos suplentes, dos segmentos Poder
Público, Sociedade Civil e Usuários de Águas.
Este trabalho tem como objetivo auxiliar na criação e
implementação dos COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
ESTADO DO MARANHÃO como catalisadores da participação
popular na gestão do gerenciamento das águas do Estado
do Maranhão.
Desta forma, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos
do Maranhão pretende ajudar na construção dos CBH’s,
através de orientações aplicadas nas oficinas do Seminário
Anual de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas
do Estado do Maranhão.

10 Construção Coletiva

C NERH
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Seminário DE FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRAFICAS do maranhão/ 2019
BALSAS - maranhão
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ENQUADRAMENTO LEGAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988:
Art. 20. São bens da União:
TIII - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos
de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam
de limites com outros países, ou se estendam a território
estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos
marginais e as praias fluviais;
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros
países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras,
excluídas, destas, as áreas referidas no art. 26, II;
VI - o mar territorial;
§ 1º É assegurada, nos termos da Lei, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração
direta da União, participação no resultado da exploração de
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de
geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no
respectivo território, plataforma continental, mar territorial
ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por
essa exploração.
Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão:
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIX - instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos
hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e
radiodifusão;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima,
aérea e aeroespacial;
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos
de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em
seus territórios;
POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos: (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)
II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito
Federal; (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)
III – os Comitês de Bacia Hidrográfica;
Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de
atuação:
I - a totalidade de uma bacia hidrográfica;
II - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água
principal da bacia, ou de tributário desse tributário; ou
III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.
Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de
sua área de atuação:
I - promover o debate das questões relacionadas a recursos
hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes;
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II - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos
relacionados aos recursos hídricos;
III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;
IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos
da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de
suas metas;
V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e
lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da
obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos,
de acordo com os domínios destes;
VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de
recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados;
VII - (VETADO)
VIII - (VETADO)
IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das
obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica
caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos, de acordo com sua esfera de competência.
Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por
representantes:
I - da União;
II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem,
ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação;
I
II - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua
área de atuação;
IV - dos usuários das águas de sua área de atuação;
V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação
comprovada na bacia.
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§ 1º O número de representantes de cada setor mencionado
neste artigo, bem como os critérios para sua indicação,
serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada a
representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios à metade do total de membros.
§ 2º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios fronteiriços
e transfronteiriços de gestão compartilhada, a representação da
União deverá incluir um representante do Ministério das Relações
Exteriores.
§ 3º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios
abranjam terras indígenas devem ser incluídos representantes:
I - da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, como parte da
representação da União;
II - das comunidades indígenas ali residentes ou com
interesses na bacia.
§ 4º A participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica
com área de atuação restrita a bacias de rios sob domínio estadual,
dar-se-á na forma estabelecida nos respectivos regimentos.
Art. 40. Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão dirigidos por um
Presidente e um Secretário, eleitos dentre seus membros.
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POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – LEI 8.149/2004
Art. 29. Compõem o Sistema Estadual de Gerenciamento
Integrado de Recursos Hídricos:
I – órgão superior, colegiado deliberativo e normativo do
Sistema: o Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
III – órgãos setoriais deliberativos e normativos da bacia
hidrográfica: os Comitês de Bacia Hidrográfica;
Art. 31. Ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos compete:
IX – analisar e aprovar a criação de Agências de Bacia
Hidrográficas, ou suas equiparadas, solicitadas pelos Comitês de
Bacias Hidrográficas;
Art. 33. Os comitês estaduais de bacias hidrográfica serão
instituídos por meio de Decreto Governamental, competindolhes:
I – promover o debate das questões relacionadas a recursos
hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes;
II – propor planos, programas e projetos para utilização dos
recursos hídricos da respectiva bacia hidrográfica e aprovar o Plano
de Recursos Hídricos da bacia;
III – acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos
da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de
suas metas;
IV – decidir conflitos entre usuários, atuando como primeira
instância de decisão;
V – propor ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos as
acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca
expressão para efeitos de isenção da obrigatoriedade de outorga
de direitos de uso de recursos hídricos;
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VI – estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso das
águas e sugerir os valores a serem cobrados;
VII – estabelecer critérios e promover o rateio de custos de uso
múltiplo dos recursos hídricos de interesse comum ou coletivos;
VIII – exercer outras ações, atividades e funções estabelecidas
em lei, regulamentos e decisões do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos compatíveis com a gestão integrada de recursos hídricos;
IX – aprovar o orçamento anual das Agências de Bacias e seu
Plano de Contas;
X – aprovar a criação de Subcomitês de Bacia Hidrográfica ,
unidades especializadas de trabalho e câmaras técnicas, a partir
de proposta de usuários e de entidades da sociedade civil; XI –
aprovar o seu Regimento Interno e respectivas modificações;
XII – aprovar a formação de consórcios intermunicipais e de
associações de usuários na área de atuação da bacia, bem como
apoiar ações e atividades de instituições de ensino e pesquisas e
de organizações não-governamentais que atuem em defesa do
meio ambiente e dos recursos hídricos na bacia;
XIII – propor e aprovar estudos, pesquisas, debates e
divulgação sobre planos, programas e projetos relacionados com
obras e serviços a serem realizados no interesse da coletividade da
bacia;
XIV – exercer as atribuições que lhes forem delegadas pela
autoridade ambiental gestora dos recursos hídricos do Estado.
Art. 34. Os comitês de bacia hidrográfica são integrados por
representantes:
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I – do Estado do Maranhão que possuam interesses comuns
no gerenciamento de recursos hídricos compartilhados;
II – dos Municípios que se situem nas suas respectivas áreas de
atuação no todo ou em parte; III – dos usuários das águas, na área
de atuação da bacia;
IV – das comunidades locais;
V – das entidades civis de recursos hídricos legalmente constituídas
com atuação comprovada na bacia;
VI – das comunidades indígenas com interesses na Bacia
Hidrográfica.
§ 1º – Os representantes de que trata o caput deste artigo serão
nomeados pelo Governador do Estado.
§ 2º – Os comitês de bacias hidrográficas serão presididos e
secretariados por membros eleitos em votação própria, e
organizar-se-ão de acordo com as peculiaridades e a realidade de
suas respectivas bacias por meio de seus respectivos Regimentos
Internos .
§ 3º – Os comitês de bacias hidrográficas poderão criar câmaras
técnicas de questões específicas de interesse do gerenciamento
integrado dos recursos hídricos.
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BACIA HIDROGRÁFICA: CONCEITO
Bacia hidrográfica é a região compreendida por um
território e por diversos cursos d’água. Da chuva que cai no
interior da bacia, parte escoa pela superfície e parte infiltra no
solo.
A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água
de precipitação da chuva que converge os escoamentos para
um único ponto de saída. Este ponto de saída é denominado
exutório. Uma bacia hidrográfica é composta por um conjunto
de superfícies vertentes constituídas pela superfície do solo e
de uma rede de drenagem formada pelos cursos da água que
confluem até chegar a um leito único no ponto de saída. É a área
ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a
porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas,
subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um
determinado curso d’água, abastecendo-o.
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Divisão de Bacias Hidrográficas do Estado do Maranhão

3 (Três) de domínio Federal:
*Bacia Hidrográfica Rio Parnaíba
*Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins
*Bacia Hidrográfica do Rio Gurupi
9 (Nove) de domínio Estadual:
*Bacia Hidrográfica do Rio Mearim
*Bacia Hidrográfica do Rio Munin
*Bacia Hidrográfica do Rio Maracaçumé
*Bacia Hidrográfica do Rio Preguiças
*Bacia Hidrográfica do Turiaçú
*Bacia Hidrográfica do Rio Piriá
*Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru
*Bacia Hidrográfico Rio Parnaíba
02 (dois) Sistemas Hidrográficos:
Sistema Hidrográfico do Litoral Ocidental
Sistema Hidrográfico das Ilhas Maranhensesa
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COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: CONCEITO
Comitê, do latim committere, significa “confiar,
entregar, comunicar”. É o termo empregado para dar
significado à comissão, à junta, à delegação, à reunião
de pessoas para debate e execução de ação de interesse
comum (HOUAISS, 2001).
Os CBH’s são fóruns em que um grupo de pessoas se
reúnem para discutir sobre um interesse comum – o uso
d'água em determinada Bacia Hidrográfica. O Comitê de
Bacia Hidrográfica, criado pela Política Nacional de Recursos
Hídricos (Lei nº 9433/97), é o principal instrumento de gestão
e gerenciamento dos recursos hídricos funcionando como
um parlamento com representantes do poder público,
usuários passíveis de outorga e sociedade civil organizada.
Para viabilizar a plena participação dos representantes
de comunidades no Comitê é preciso assegurar a inserção
de todos no campo do debate racional a fim de avaliar as
demandas dos demais usuários frente as suas, e tomar as
decisões com consciência e conhecimento de causa.
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Atribuições
• Coordenar o processo de elaboração do planejamento estratégico do
comitê.
• Criar por resolução própria grupos técnicos temáticos, temporários e
específicos, visando a subsidiar as ações estabelecidas no planejamento
estratégico e para outros temas que venham a ser solicitados pelo
comitê.
• Avaliar e elaborar o parecer sobre as matérias que forem objeto de
deliberação do plenário do comitê, previamente à sua convocação.
• Outros temas estabelecidos pela diretoria.
• Propor a criação de grupos de trabalho para tornar mais ágil e eficaz o
desempenho de suas atividades.
• Propor ao Comitê os pontos de pauta e outros assuntos importantes
à sua deliberação.
• Incentivar o desenvolvimento de projetos que tragam benefícios para
toda a bacia hidrográfica e estimulem a visão de conjunto.
• Convidar os especialistas para subsidiar reunião, quando se fizer
necessário.
• Acompanhar, elaborar os pareceres e apresentar ao plenário relatórios
sobre elaboração do Plano de Recursos Hídricos e as suas revisões.
• Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos, elaborar os
pareceres e apresentar ao plenário os relatórios sobre metas e programas
nele estabelecidos.
• Analisar, elaborar os pareceres e submeter ao plenário os relatórios
sobre assuntos encaminhados pelo secretário.
• Avaliar a proposta de Agenda Anual de Atividades do comitê e apresentar
o parecer sobre o relatório anual.
• Avaliar as propostas de deliberação e apresentar o parecer ao plenário.
• Definir as suas regras de funcionamento interno (Regimento).
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Atividades exercidas pelos CBH’s:
*Promover o debate de questões relacionadas aos recursos
hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes;
*Solucionar, em primeira instância, os conflitos relativos ao uso
da água;
*Aprovar e acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos
da Bacia;
*Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos
hídricos e sugerir os valores a serem cobrados;
*Promover a harmonização entre os múltiplos e competitivos
usos da água;
*Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de
uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
Características:
•Consultivo: é a ação de ser consultado no momento em que alguma
atividade venha a alterar o ambiente local e, de prestar assessoria ao
Poder Público sempre que necessário, a exemplo, promover o debate
das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação
das entidades intervenientes.
•Deliberativo: é uma das funções mais importantes do Comitê de
Bacia Hidrográfica, porque significa decidir por todos os temas e
problemas apresentados, à exemplo, arbitrar em primeira instância
administrativa os conflitos pelo uso da água.
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Composição
O Comitê é composto por :
•Poder Público: representantes da União, do Estado e do Município.
•Usuários de Água: é toda pessoa física ou jurídica que utiliza a
água para seu uso, captação e/ou lançamento de resíduos, que
precisa de outorga para usar a água.
•Sociedade Civil: é representada pelas pessoas ligadas às associações,
organizações técnicas e de ensino, não-governamentais, entre
outras sem fins lucrativos, reconhecidas pelo Conselho Estadual
de Recursos Hídricos (CONERH), com interesse na conservação e na
recuperação da bacia hidrográfica.

A importância da participação
Os Comitês foram criados para gerenciar o uso dos recursos
hídricos de forma integrada e descentralizada com a participação da
sociedade. Antes de sua criação, o gerenciamento da água era feito
de forma isolada por municípios e pelo Estado, o que dificultava a
gestão dos recursos hídricos. Instituídos pela Lei que estabelece a
Política Estadual de Recursos Hídricos, nº 3.239/99, o Comitê é um
órgão colegiado que emite pareceres, estabelece resoluções e toma
decisões.
Chamado de ´parlamento das águas`, o Comitê é uma evolução
da democracia participativa.
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Por que Criar?
Dada a diversidade de
interesses em relação ao uso da
água, a distribuição desigual e o
uso inadequado, há conflitos e
riscos à garantia desse recurso
para as gerações presentes e
futuras. Cada Bacia conta com seu
Comitê, que é à base da gestão
participativa e integrada da água. A sua composição contribui
para que todos os setores da sociedade com interesse sobre a
água na Bacia tenham representação e poder de decisão sobre
sua gestão.
Os Comitês devem ser criados para gerenciar o uso dos
recursos hídricos de forma integrada e descentralizada com a
participação da sociedade. Antes de sua criação, o gerenciamento
da água era feito de forma isolada por municípios e pelo Estado,
o que dificultava a gestão
dos
recursos
hídricos.
Instituídos pela Lei que
estabelece a Política Estadual
de Recursos Hídricos,
nº
8149/2004, o Comitê é um
órgão colegiado que emite
pareceres,
estabelece
resoluções e toma decisões.
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CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CBH’s.
O Comitê de Bacia é um organismo criado por meio de
Decreto do Governador do Estado, no âmbito de bacias de rios
estaduais, e é parte integrante do Singreh e deve ser criado
a partir de iniciativa consolidada em proposta elaborada por
representantes dos usuários, dos poderes públicos e das
organizações civis com interesse na gestão dos recursos
hídricos de uma respectiva bacia.
O CNRH definiu por meio da Resolução nº 05/2000 os
procedimentos gerais a serem seguidos para apresentação
de proposta de criação de comitê, que deverá ser submetida à
apreciação do respectivo conselho. Deve constar da proposta
de criação, obrigatoriamente, justificativa circunstanciada
da necessidade e oportunidade de criação do Comitê, com
diagnóstico da situação dos recursos hídricos na bacia
hidrográfica e, quando couber, identificação dos conflitos
entre usos e usuários, dos riscos de racionamento dos recursos
hídricos ou de sua poluição e de degradação ambiental em
razão da má utilização desses recursos.
O CONERH/MA possui a Resolução nº 072/2020 que
regulamenta a instalação de Comitês de Bacia Hidrográfica
no Estado do Maranhão.
O processo de criação e instalação dos Comitês de Bacia
Hidrográfica obedecerá a uma ordem de procedimentos,
minuciosamente regulamentada na referida Resolução, que
será acompanhado pelo órgão executor estadual de Recursos
Hídricos - SEMA/MA. Em aspectos gerais, se dá na seguinte
forma:
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PASSO A PASSO: INSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO

MOBILIZAÇÃO

COMISSÃO PRÉ-COMITÊ

FORMALIZAÇÃO DA COMISSÃO PELO CONERH

PROPOSTA DE INSTITUIÇÃO DO COMITÊ

APROVAÇÃO DA PROPOSTA PELO CONERH

CRIAÇÃO DO COMITÊ POR DECRETO GOVERNAMENTAL

DIRETORIA PROVISÓRIA

PROCESSO ELEITORAL

EDITAL E MOBILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO

DECRETO DE NOMEAÇÃO
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IMPORTANTE
A comunidade deve estar envolvida e debater os termos
de criação do instrumento legal que institui o Comitê de Bacia
Hidrográfica. É importante que tenha espaço para conversar
sobre o porquê da existência do Comitê e o papel que este
exercerá no território. Esse momento é importante também
para identificar pessoas e grupos interessados em integrar o
órgão.
Elaboração e aprovação do Regimento Interno
Depois de empossados, os membros do Comitê discutem
e aprovam o Regimento Interno. Trata-se de um instrumento
obrigatório que, de acordo com a lei, vai normatizar o
funcionamento, a estrutura do órgão (de acordo com a previsão
legal), os procedimentos internos, quórum de votação, direitos e
deveres dos conselheiros, procedimentos do processo eleitoral
e outros aspectos desta natureza. A sua publicidade deve se dar
por Resolução com ampla publicidade.
VALE A PENA SABER:
• Para tornar-se membro de um Comitê de Bacias Hidrográficas
Estaduais, os usuários de água devem estar regularizados com
outorga ou dispensa de outorga.
e do desenvolvimento sustentável na Bacia.
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