Nota Técnica nº 108/2011/SAG
Documento nº 023247/2011-65
Em 08 de setembro de 2011
Ao Senhor Superintendente de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos
Assunto: Solicitação de parecer jurídico acerca do reconhecimento da Associação
Multissetorial de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari – ABHA
como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água, na condição de
Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba - CBHParanaíba.
1.
O objetivo da presente Nota Técnica é subsidiar a discussão acerca do
reconhecimento da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari – ABHA como Entidade Delegatária das funções de Agência de
Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, na condição de Secretaria Executiva do CBHParanaíba.
2.
Conforme Deliberação nº 23, de 2 de junho de 2011, do CBH-Paranaíba,
encaminhada ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH por meio do Ofício n.º
217/2011/DIR/CBH-Paranaíba, a ABHA foi indicada para desempenhar, a partir da assinatura do
Contrato de Gestão com a ANA até 31 de dezembro de 2013, funções de Agência de Água da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba como Entidade Delegatária dessas funções, na condição de
Secretaria Executiva do CBH-Paranaíba.
3.
Em 1º de setembro do corrente ano, a Deliberação nº 23 do CBH-Paranaíba foi
objeto da pauta da 123ª reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais –
CTIL/CNRH. A apreciação do assunto não foi concluída, esse item foi retirado da pauta e foi
decidido pelo Presidente do CBH-Paranaíba que a indicação da ABHA será encaminhada
oportunamente, para apreciação, à CTIL/CNRH.
4.
Diante das argumentações contrárias mencionadas por alguns membros da
CTIL/CNRH, solicitamos parecer da Procuradoria Geral da ANA a respeito dos seguintes
tópicos:
a. Existência de fundamentação legal para delegação específica de
competências à ABHA para o exercício de funções de Agência de Água,
como Entidade Delegatária, conforme art. 41 da Lei nº 9.433/97, não
sendo objeto de delegação as competências descritas no art. 44 da
mencionada norma;
b. Necessidade de apreciação pelo CNRH da indicação da ABHA pelo CBHParanaíba;
c. Possibilidade de contratação direta pela ANA da ABHA sem que haja
delegação de competência pelo CNRH;
d. Compartilhamento de uma Entidade Delegatária das funções de Agência
de Água por mais de um Comitê de Bacia;

e. Sustentabilidade financeira da Entidade Delegatária de funções de
Agência de Água com base nos recursos da fonte 183, em conformidade
com o Decreto Presidencial nº 7.402/2010; e
f. Outros aspectos que esta Procuradoria Geral entenda necessários ou
oportunos neste contexto.
5.
Esclarecemos que a proposta de reconhecimento da ABHA como Entidade
Delegatária das funções de Agencia de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, na
condição de Secretaria Executiva do CBH-Paranaíba, já foi tratada nos seguintes documentos:
NT 31/2001/SAG (Documento n.º 5487/2011); Parecer PGE/AMC n.º 94/2011 (Processo
1559/2009); e NT 97/2011/SAG (Documento n.º 21121/2011).
6.
Ressaltamos que o parecer solicitado será encaminhado ao CNRH, juntamente
com a Deliberação de indicação da ABHA pelo CBH Paranaíba e demais documentações que se
façam necessárias, para que haja nova apreciação desse assunto pela CTIL/CNRH.
Atenciosamente,

ROSANA MENDES EVANGELISTA
Especialista em Recursos Hídricos
De acordo.

NELSON NETO DE FREITAS
Gerente de Gestão de Recursos Hídricos

De acordo, à PGE para providências cabíveis.

RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES
Superintendente de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos
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