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MOÇÃO 01/2012 
 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio, no uso de suas 
atribuições, definidas por lei e demais normas complementares, 

 
Considerando o processo de integração dos comitês com atuação na bacia do 

Rio Doce para a elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio 
Doce, bem como os Planos de Ações de cada uma das seis unidades de 
planejamento e gestão de recursos hídricos; 

 
Considerando o processo de discussão para implementação da cobrança pelo 

uso de recursos hídricos, que tem entre uma de suas finalidades obter recursos 
financeiros para o financiamento de programas e intervenções incluídos nos planos de 
recursos hídricos, que busquem a melhoria da qualidade e aumento da quantidade da 
água; 

 
Considerando que a Lei Estadual 13.199/1999 estabelece que os valores 

arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos devem ser aplicados, na 
bacia hidrográfica em que foram gerados, sendo utilizados para o financiamento de 
estudos, programas, projetos e obras incluídos no Plano Diretor de Recursos Hídricos 
da Bacia Hidrográfica e pagamento de despesas de monitoramento dos corpos de 
água e custeio dos órgãos e entidades integrantes do SEGRH-MG – Sistema Estadual 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, na sua fase de implantação; 

 
Considerando o inaceitável atraso no repasse dos 92,5% da 2ª e 3ª parcelas da 

cobrança pelo uso de recursos hídricos em todas as bacias que já implementaram 
este instrumento de gestão de recursos hídricos, parcelas pagas pelos usuários e  
recolhidas pelo Estado de Minas Gerais, em 2012; 

 
Considerando que este atraso inviabiliza a implementação dos programas 

prioritários elencados no Plano Plurianual de Aplicação aprovado por todos os dez 
comitês com atuação na bacia do Rio Doce, entre eles, os programas de 
universalização do saneamento, de recuperação de área de preservação permanente, 
de uso racional da água na agricultura e de fortalecimento dos comitês, entre outros; 

 

E, por fim, considerando as discussões ocorridas no âmbito do I Encontro de 
Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, realizado entre os dias 29 e 
31/10/2012, em Governador Valadares-MG, 

 
Resolve, 
 
Aprovar moção dirigida ao Governo do Estado de Minas Gerais reivindicando: 
 

1. O repasse imediato dos recursos da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos correspondentes aos 92,5%, ao IBIO-AGB Doce entidade 
equiparada às funções de Agência de Bacia. 
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