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Documento nº 23247/2011
Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos
Hídricos – SAG. Nota Técnica nº 108/2011/SAG.
Reconhecimento da Associação Multisetorial de
Usuários da Bacia Hidrográfica do rio Araguari –
ABHA como entidade delegatária de funções de
Agência de Água, na condição de Secretaria
Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba – CBH Paranaíba. Questionamentos.
Análise dos aspectos jurídicos.
Trata-se de documento encaminhado a esta Procuradoria-Geral – PGE por
solicitação da Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos – SAG desta Agência
Nacional de Águas – ANA para exame e manifestação quanto a diversos questionamentos
apresentados na Nota Técnica nº 108/2011/SAG, que versa sobre o reconhecimento da
Associação Multisetorial de Usuários da Bacia Hidrográfica do rio Araguari – ABHA como entidade
delegatária de funções de Agência de Água, na condição de Secretaria Executiva do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba, nos seguintes termos:
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. [...]
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.

2.

É o relatório.
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3.
Preliminarmente ao enfrentamento dos questionamentos apresentados pela SAG
por intermédio da Nota Técnica nº 108/2011/SAG, cumpre destacar que, nos termos do art. 131
da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, a “Advocacia-Geral
da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União,
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre
sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do
Poder Executivo”.
4.
Neste contexto, a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, que
institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá outras providências, dispõe em seus
arts. 11 e 17 que a este órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal compete, no exercício
das atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, “fixar a interpretação da Constituição,
das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas
de atuação e coordenação quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da
União”.
5.
No mesmo sentido, vale salientar, é o art. 10, caput e §1º, da Lei nº 10.480, de 2
de julho de 2002, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União, a criação
da Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU – GDAA,
cria a Procuradoria-Geral Federal, e dá outras providências.
6.
Ainda em sede preliminar é digno de se fazer notar que, no exercício de suas
atribuições institucionais, este órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal detém
competência para fixar a interpretação da Constituição, da leis, dos tratados e dos demais atos
normativos no que diz respeito à atuação da Agência Nacional de Águas, ao passo que a
Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente detém a mesma competência no
âmbito de atuação do referido Ministério, incluindo, por óbvio, o de órgãos que integrem a sua
estrutura regimental, como é o caso do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH.
7.
A partir de tais considerações, e tendo em vista o conteúdo dos questionamentos
encaminhados pela SAG para exame, impõe-se a repartição dos quesitos em duas categorias: a
de matérias relacionados diretamente à competência da ANA (alíneas c e e do item 4 da Nota
Técnica nº 108/2011/SAG) e a de matérias incluídas na esfera de atribuições do CNRH (alíneas a,
b e d da Nota Técnica nº 108/2011/SAG).
8.
Em relação às questões que integram esta última categoria (matérias incluídas na
esfera de atribuições do CNRH), em que pese a interpretação adiante oferecida por esta PGE ao
tema, torna-se necessário o seu encaminhamento à apreciação da Consultoria Jurídica junto ao
Ministério do Meio Ambiente, a quem compete, como já explicitado acima, elaborar o respectivo
parecer jurídico.
9.

Nestes termos, seguem as considerações acerca dos quesitos propostos.
Fundamento legal para delegação de funções previstas
no art. 41 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997

10.
A alínea a do item 4 da Nota Técnica nº 108/2011/SAG solicita manifestação
desta PGE acerca da existência de fundamento legal para delegação à ABHA de funções de
Agência Água previstas tão-somente no art. 41 da Lei n º 9.433, de 8 de janeiro de 1997
11.
A fim de melhor contextualizar o tema, segue transcrição da Lei nº 9.433, de
1997, especificamente de artigos que possuem pertinência com a questão proposta:
TÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E DA COMPOSIÇÃO
[...]
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Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos:
I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
I-A. – a Agência Nacional de Águas;
II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;
III – os Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e
municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;
V – as Agências de Água.
[...]
CAPÍTULO IV
DAS AGÊNCIAS DE ÁGUA
Art. 41. As Agências de Água exercerão a função de secretaria executiva do
respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.
Art. 42. As Agências de Água terão a mesma área de atuação de um ou mais Comitês
de Bacia Hidrográfica.
Parágrafo único. A criação das Agências de Água será autorizada pelo Conselho
Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos
mediante solicitação de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica.
Art. 43. A criação de uma Agência de Água é condicionada ao atendimento dos
seguintes requisitos:
I - prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;
II - viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em
sua área de atuação.
Art. 44. Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação:
I - manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de
atuação;
II - manter o cadastro de usuários de recursos hídricos;
III - efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos
hídricos;
IV - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com
recursos gerados pela cobrança pelo uso de Recursos Hídricos e encaminhá-los à
instituição financeira responsável pela administração desses recursos;
V - acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança
pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação;
VI - gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área de atuação;
VII - celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de
suas competências;
VIII - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo
ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;
IX - promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área
de atuação;
X - elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo Comitê de
Bacia Hidrográfica;
XI - propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica:
a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento ao
respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo
com o domínio destes;
b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos;
c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de
recursos hídricos;
d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
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12.
A partir da análise dos dispositivos legais acima transcritos é possível afirmar-se
que a Lei nº 9.433, de 1997, incluiu as Agências de Água dentre os integrantes do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, dedicando-lhes um capítulo próprio no qual
disciplina a sua área de atuação, o seu processo de criação e ainda as suas competências.
13.
Com efeito, estabelece a Lei em seu art. 42 que as Agências de Água “terão a
mesma área de atuação de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica”. A clareza do dispositivo
dispensa maiores comentários, ficando evidenciado que uma mesma Agência de Águas pode atuar
junto a apenas um comitê de bacia hidrográfica, ou junto a mais de um comitê de bacia
hidrográfica.
14.
Em seqüência, a Lei trata do processo de criação das Agências de Água,
determinando a necessidade de autorização do CNRH ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos - CERH, conforme o âmbito de competência de cada um. Ainda, estabelece Lei que essa
análise do CNRH (ou do CERH, conforme o caso) acerca da concessão, ou não, de autorização
para criação de uma Agência de Água, será iniciada a partir de solicitação que venha a ser
encaminhado por um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica.
15.
Por fim, ainda no que diz respeito ao processo de criação de Agência de Água,
cumpre ressaltar que a Lei estabelece como condições o atendimento a dois requisitos: (I) a
prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica e (II) a viabilidade
financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação.
16.
Em conclusão tem-se que as Agências de Água, entidades integrantes do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, serão criadas para aturem na área de um ou
mais comitês de bacia de hidrográfica, mediante autorização concedida pelo CNRH, que por sua
vez tenha sido emitida a partir de provocação encaminhada por um ou mais Comitês, e que
considere, como condição para a sua emissão, o atendimento a dois requisitos: (I) a prévia
existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica e (II) a viabilidade
financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação.
17.
Concluída, assim, em breves linhas a análise do processo de criação das Agências
de Águas, resta perquirir acerca de suas competências. Afinal, a que fim se destinam tais
entidades? A resposta encontra-se estampada nos artigos 41 e 44 da Lei nº 9.433, de 1997.
18.
Com efeito, tal como pode ser observado na transcrição realizada linhas acima o
art. 41 estabelece que as “Agências de Água exercerão a função de secretaria executiva do
respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica”, ao passo que o art. 44, por intermédio
de uma relação de onze incisos, elenca uma série de atribuições a serem executadas por essas
entidades em suas respectivas áreas de atuação.
19.
Questão relevante para o resultado final desta análise diz respeito à dependência
porventura existente entre o disposto no art. 41 e no art. 44 da Lei nº 9.433, de 1997. Em outras
palavras: é possível afirma-se que as atribuições relacionadas no art. 44 representariam a
identificação taxativa das atribuições das Agências de Água, de tal sorte que a “função de
secretaria executiva” referida no art. 41 da mesma Lei seria uma mera titulação auferida
àquelas entidades, ou, de outra maneira, a par das atribuições elencadas no art. 44, poderiam as
Agências de Água desempenhar outras atribuições, desde que, por óbvio, pertinentes à “função
de secretaria executiva”?
20.
Tal questão assume relevo, é preciso pontuar, tendo em vista o questionamento
formulado pela SAG sobre a possibilidade de ser delegada à ABHA apenas as “funções” previstas
no art. 41 da Lei nº 9.433, de 1997. Ora, para responder a tal questionamento é preciso,
preliminarmente, definir-se se o art. 41 efetivamente possui “vida autônoma”, isto é, se desse
artigo é possível se extrair um plexo de competências próprias ou se, ao revés, tal artigo,
isoladamente, nada representa, sendo necessária e obrigatória a sua conjugação com o art. 44,
este sim definidor das competências próprias de uma Agência de Água.
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21.
Uma análise imponderada da questão conduziria a afirmação de que ambos os
artigos encontram-se absolutamente atados, sendo um (art. 44) mero desdobramento do outro
(art. 41). De fato, na medida em que o art. 41 da Lei limita-se a afirmar que as “Agências de
Água exercerão a função de secretaria executiva do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica”, sem, contudo, explicitar no que consistiriam tais funções, poder-se-ia,
precipitadamente, concluir que a relação do art. 44 seguinte seria a exata (e exclusiva) medida
de tais funções.
22.
Ocorre que, contrária a tal interpretação, apresentam-se outras, conforme os
seguintes argumentos.
23.
O primeiro diz respeito à própria acepção do termo “secretaria executiva”.
Embora o artigo 41 não tenha explicitado o seu conteúdo, não é difícil proceder-se à sua
identificação. Partindo-se de uma definição gramatical básica tem-se que secretaria é “local ou
repartição onde se faz o expediente relativo a qualquer administração e se guardam ou arquivam
os documentos importantes”, ao passo que executiva deriva de executar que significa “Levar a
efeito; efetuar, efetivar, realizar” 1.
24.
Nestes termos, as funções de secretaria executiva são usualmente atribuídas
pelas normas jurídicas a órgãos ou entidades incumbidos de prestar algum tipo de apoio (em
geral administrativo) a outro, visando garantir a efetividade da atuação deste último.
25.
Nesse sentido veja-se que a própria Lei nº 9.433, de 1997, em seu art. 46,
quando se refere à Secretaria Executiva do CNRH, determina que a ela caberá prestar apoio
administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos; instruir os
expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia
Hidrográfica; e elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e
submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
26.
Note-se que as funções acima destacadas se caracterizam pelo teor
eminentemente procedimental, administrativo, burocrático, acessório, e até mesmo por um
certo grau de indefinição (lei diz “prestar apoio”, sem especificar de qual forma ou por quais
meios). De fato, de outra forma não poderia ser, na medida em que o engessamento de tais
atribuições numa relação numerus clausus certamente resultaria em flagrante prejuízo à
efetividade da atuação do órgão assessorado.
27.
O mesmo raciocínio deve ser aplicado à interpretação dos arts. 41 e 44. Com
efeito, defender que as funções de secretaria executiva das Agências de Água são, única e
exclusivamente, apenas as listadas no art. 44, com exclusão de quaisquer outras, ainda que
estritamente instrumentais, administrativas, burocráticas e acessórias, é o mesmo que negar à
norma efetividade e afrontar, portanto, o seu fim maior que foi o de garantir aos Comitês o
devido apoio administrativo ao exercício de suas atividades.
28.
Nessa mesma linha, a análise atenta dos incisos que compõem o art. 44 também
reforça o entendimento pela sua desvinculação do art. 41. Isto porque tais incisos, em sua quase
totalidade (salvo os incisos VII e VIII), guardam pertinência com o gerenciamento de recursos
hídricos na bacia e com a aplicação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos,
não se relacionando, portanto, à rotina administrativa do Comitê tarefa que, obviamente,
também caberá à Agência de Água executar na condição de secretaria executiva.
29.
Mas os argumentos que autorizam a interpretação pela independência das
funções previstas nos arts. 41 e 44 da Lei nº 9.433, de 1997, não se encerram aqui.

1
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30.
Corrobora tal entendimento o disposto no art. 1º da Lei nº 10.881, de 9 de junho
de 2004, verbis:
Art. 1o A Agência Nacional de Águas – ANA poderá firmar contratos de gestão, por
prazo determinado, com entidades sem fins lucrativos que se enquadrem no disposto
pelo art. 47 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que receberem delegação do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH para exercer funções de competência
das Agências de Água, previstas nos arts. 41 e 44 da mesma Lei, relativas a recursos
hídricos de domínio da União.

31.
Salta aos olhos a dicção legal que se refere a “funções [...] previstas nos arts. 41
e 44”. Ora, se há funções previstas nos artigos 41 e 44, há funções em ambos os artigos,
portanto. Se as funções do art. 44 fossem mero desdobramento do art. 41, não haveria que se
falar em qualquer função prevista neste último.
32.
Esta não foi, evidentemente, a opção do legislador, que tratou com
independência as funções previstas no art. 41 (atribuições próprias de secretaria executiva) e as
funções previstas no art. 44 (tarefas essencialmente relacionadas à aplicação da Política
Nacional de Recursos Hídricos no âmbito da respectiva bacia).
33.
Nestes termos, e já partindo para o encerramento do exame da legislação
pertinente ao primeiro dos questionamentos apresentados pela SAG, cumpre rememorar, nesta
oportunidade, a exata autorização contida no art. 51 da Lei nº 9.433, de 1997:

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 51. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos poderão delegar a organizações sem fins lucrativos relacionadas no
art. 47 desta Lei, por prazo determinado, o exercício de funções de competência das
Agências de Água, enquanto esses organismos não estiverem constituídos. (Redação
dada pela Lei nº 10.881, de 2004)

34.

O art. 47 mencionado no art. 51 prescreve:
CAPÍTULO VI
DAS ORGANIZAÇÕES CIVIS DE RECURSOS HÍDRICOS
Art. 47. São consideradas, para os efeitos desta Lei, organizações civis de recursos
hídricos:
I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;
II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos;
III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos
hídricos;
IV - organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos
e coletivos da sociedade;
V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos.

35.
Note-se que o artigo em referência (art. 51) encontra-se no título reservado às
disposições gerais e transitórias. De fato, a sua leitura evidencia o caráter transitório de suas
disposições, na medida em que determina que “o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão delegar a organizações sem fins lucrativos
relacionadas no art. 47 desta Lei, por prazo determinado, o exercício de funções de
competência das Agências de Água, enquanto esses organismos não estiverem constituídos”
(grifos nossos).
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36.
A delegação, portanto, a ser realizada pelo CNRH ou pelos CERHs a organizações
civis de recursos hídricos deve se dar por prazo determinado e tem lugar em caráter transitório,
apenas até a instituição da respectiva Agência de Águas na bacia que, uma vez criada, assumirá
o conjunto de atribuições que lhe foi outorgado por lei.
37.
Não se pode, portanto, confundir a hipótese do art. 51 da Lei nº 9.433, de 1997,
que trata da delegação de funções de funções de competência das Agências de Água, com a
hipótese dos arts. 42 e 43 da mesma Lei, que cuida da criação das Agências de Água.
38.
Assim sendo, é essencial verificar que o art. 51 autoriza o CNRH a delegar “o
exercício de funções de competência das Agências de Água”. Ressalte-se que o artigo não se
refere às funções, mas a funções, tão somente. A distinção é sutil, porém fundamental, na
medida em que se a lei tivesse optado pela delegação das funções de competência de Agência
de Água, incluiria a totalidade destas, ao passo que, quando faculta a delegação de funções de
mesma natureza permite que aquele que decidirá quanto a delegação especifique quais funções
serão delegadas.
39.
Nesta esteira, com base em todo o entendimento delineado até este ponto e com
fundamento nos arts. 41 e 51 da Lei nº 9.433, de 1997, é forçoso concluir-se pela possibilidade
jurídica de vir o CNRH a delegar a organização civil de recursos hídricos o exercício de funções
de secretaria executiva, nos termos que venham a ser especificados no ato de delegação.
Necessidade de o CNRH apreciar deliberação do CBH Paranaíba
que indica a ABHA para exercer funções de secretaria executiva

40.
O segundo quesito apresentado pela SAG para exame desta PGE diz respeito à
necessidade de apreciação, pelo CNRH, da Deliberação nº 23, de 2 de junho de 2011, do CBH
Paranaíba que aprovou a indicação da ABHA para desempenhar funções de secretaria executiva
junto àquele Comitê.
41.
A análise desse ponto passa pelo reexame de dispositivos legais já acima
transcritos, destacando-se, em especial, os artigos 41 e 51 da Lei nº 9.433, de 1997, e 1º da Lei
nº 10.881, de 2004.
42.
Com efeito, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.433, de 1997, as funções de
secretaria executiva de Comitês de Bacia Hidrográfica incluem-se na esfera de atribuições das
Agências de Águas.
43.
Ocorre que, em suas disposições gerais e transitórias, a mesma Lei previu a
possibilidade de o CNRH delegar a organizações civis de recursos hídricos, por prazo
determinado, o exercício de funções de competência das Agências de Água (dentre os quais se
incluem as funções de secretaria executiva, como visto acima), enquanto esses organismos não
estiverem constituídos (art. 51).
44.
A necessidade de apreciação da matéria pelo CNRH já resulta clara, portanto, do
exame da Lei nº 9.433, de 1997, pois segundo os dispositivos acima mencionados, apenas
mediante delegação do CNRH é que organizações civis de recursos hídricos poderão exercer
funções de competência das Agências de Águas.
45.
Não fosse bastante, é preciso salientar mais uma vez o contido no art. 1º da Lei
nº 10.881, de 2004, segundo o qual a celebração de contrato de gestão entre a ANA e
organização civil de recursos hídricos para exercício de funções de competência das Agências de
Água pressupõe a existência de delegação de tais atribuições pelo CNRH o que, evidentemente,
apenas poderá ocorrer se a matéria for submetida à apreciação daquele colegiado.
Possibilidade de contratação direta entre ANA e ABHA
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46.
O terceiro questionamento apresentado pela SAG diz respeito à possibilidade de
contratação direta da ABHA pela ANA, sem a delegação de funções de secretaria por parte do
CNRH.
47.
Importante destacar que, conforme já relatado pela SAG em outra oportunidade,
a ABHA é uma associação civil sem fins lucrativos, enquadrada no rol de organização civil de
recursos hídricos previsto no art. 47 da Lei nº 9.433, de 1997, tanto assim que em 2007 o
Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerai “equiparou a ABHA às funções de Agência
de Águas do CBH-Araguari, por meio da Deliberação nº 55, de 18 de julho” 2.
48.
Ora, considerando que a ABHA se qualifica como organização civil de recursos
hídricos e que, de acordo com a disciplina da Lei nº 9.433, as funções de secretaria executiva de
um ou mais de um comitê de bacia hidrográfica, de competência típica das chamadas Agências
de Águas, apenas podem ser desempenhadas por organizações civis mediante delegação do
CNRH, tem-se que a realização de qualquer ajuste direto entre a ANA e a ABHA para o
desempenho dessas atribuições implicaria em flagrante violação à Lei nº 9.433, de 1997, bem
como à Lei nº 10.881, de 2004, que exigem a participação dos Comitês de Bacia e do CNRH neste
processo.
49.
Vale lembrar que tanto a Lei nº 9.433, de 1997, como a Lei nº 10.881, de 2004,
são normas que se aplicam especificamente no âmbito da gestão de recursos hídricos,
destacando-se, assim, pela sua especialidade em relação às demais normas que regem a
celebração de contratos pela Administração Pública, como é o caso da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
50.
Com efeito, note-se que de acordo com seu art. 1º, a Lei nº 8.666, de 1993,
estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O caso posto em exame, é preciso
ponderar, não encontra adequação às hipóteses tratadas pela Lei nº 8.666, de 1993, pois não se
está simplesmente contratando a prestação de serviços. Ao revés, como bem delineado pela
legislação especialmente editada para regular a hipótese, trata-se de delegação de funções de
competência de Agência de Água, mediante a celebração de contrato de gestão.
51.
De fato, a entidade delegatária não presta serviço, mas sim exerce funções.
Exatamente por isso exige a Lei nº 9.433, de 1997, que a delegação apenas pode se efetivar para
as organizações civis de recursos hídricos elencadas no seu art. 47.
52.
Ademais, ainda que se admitisse a equivocada interpretação de que o exercício
de funções de secretaria executiva do Comitê configuraria a prestação de “serviços”, é preciso
pontuar que tais “serviços” não estariam sendo prestados à ANA e sim ao Comitê, sendo
esdrúxulo admitir-se a contratação de serviço pela Administração Pública em prol de terceiro.
53.
Por fim, vale ainda considerar que as hipóteses de contratação direta pela
Administração Pública previstas na Lei nº 8.666, de 1993, não se aplicam ao caso dos autos por
absoluta impropriedade. Com efeito, a análise das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de
licitação elencadas nos arts. 24 e 25 da citada lei em nada se adéquam à proposta de
“contratação direta” da ABHA para o exercício de funções de secretaria executiva. Para que não
reste dúvida, transcreve-se a lei em sua literalidade:
Art. 24. É dispensável a licitação:
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a
parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente;

2

Nota Técnica nº 097/2011/SAG, de 16 de agosto de 2011.
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II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente,
não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas;
VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou
normalizar o abastecimento;
VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente
superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os
fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo
único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação
direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de
preços, ou dos serviços
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência
desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no
mercado;
IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos
casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de
Defesa Nacional;
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades
precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de
mercado, segundo avaliação prévia;
XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em
conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação
da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante
vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;
XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo
necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas
diretamente com base no preço do dia;
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de
instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;
XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional
específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem
manifestamente vantajosas para o Poder Público;
XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de
autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do
órgão ou entidade.
XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da
administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços
de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades
que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;
XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira,
necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica,
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junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de
exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;
XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios,
embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em
estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes
de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento,
quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os
propósitos das operações e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na
alínea "a" do incico II do art. 23 desta Lei:
XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de
materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a
padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e
terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto;
XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins
lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Admininistração
Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o
preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.
XXI - para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa
científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq
ou por outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse
fim específico;
XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás
natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da
legislação específica;
XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia
mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens,
prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível
com o praticado no mercado.
XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações
sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades
contempladas no contrato de gestão.
XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por
agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de
direito de uso ou de exploração de criação protegida.
XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com
entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de
forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em
convênio de cooperação.
XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos
sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva
de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por
pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de
materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas
técnicas, ambientais e de saúde pública.
XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País,
que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional,
mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do
órgão.
XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes
militares das Forças Singulares brasileiras empregadas em operações de paz no
exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou
executante e ratificadas pelo Comandante da Força.
XXX - na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem
fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural
no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na
Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal.
XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3 o, 4o, 5o e 20
da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de
contratação dela constantes.
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Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo
serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por
consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia
ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas.
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria
a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada
a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública.

54.
Desta forma, não há amparo na Lei nº 8.666, de 1993, para contratação direta da
ABHA, uma organização civil de recursos hídricos, constituída sob a forma de associação sem fins
lucrativos,repise-se.
55.
Mas ainda que outra fosse a conclusão, a aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, a
hipótese dos autos deve ser veementemente afastada pela simples consideração de que, com tal
procedimento, se estaria, em verdade, burlando o disposto nas Lei nº 9.433, de 1997, e nº
10.881, de 2004, que estabelecem procedimentos específicos para o exercício de funções de
secretaria executiva por parte de organizações civis de recursos hídricos.
Compartilhamento de Entidade Delegatária por mais de um Comitê
56.
Na seqüência, indaga a SAG acerca da possibilidade de “compartilhamento de
uma entidade delegatária” por mais de um comitê de bacia.
57.
A questão não demanda maiores esforços interpretativos, na medida em que a
resposta afirmativa resulta evidente da leitura dos arts. 42, 43, 44, VIII e IX da Lei nº 9.433, de
1997.
58.
Com efeito, prescrevem tais dispositivos que as Agências de Água terão a mesma
área de atuação de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica (art. 42); que a criação das
Agências de Água será autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos mediante solicitação de um ou mais Comitês de Bacia
Hidrográfica (art. 42, parágrafo único); que a criação de uma Agência de Água é condicionada a
prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica (art. 43, I); e
que Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação elaborar a sua proposta
orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica (art. 44, VIII); bem como propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento
ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o
domínio destes; b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos; c) o plano de
aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos; e d) o rateio
de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo (art. 44, XI).
59.
Nestes termos, parece cristalina a posição adotada pela Lei nº 9.433, de 1997,
permitindo que uma mesma Agência de Água atue junto a um ou mais de um comitê de bacia
hidrográfica.
60.
No caso específico das Entidades Delegatárias de funções de competência de
Agência de Água, a regra é a mesma, por força do disposto no art. 1º, §1º da Lei nº 10.881, de
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2004, segundo o qual “Para a delegação a que se refere o caput deste artigo, o CNRH observará
as mesmas condições estabelecidas pelos arts. 42 e 43 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997”.
Sustentabilidade financeira da Entidade Delegatária.
61.
Conforme dito logo acima, a Lei nº 10.881, em seu art. 1º, §1º, determina que no
processo de delegação de funções de competência de Agência de Água a organizações civis de
recursos hídricos sejam observadas as mesmas condições estabelecidas nos arts. 42 e 43 da Lei nº
9.433, de 1997, para a criação das Agências de Água.
62.
Dentre tais condições, destaca-se, no art. 43, II, a “viabilidade financeira
assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação”.
63.
Neste contexto, indaga a SAG acerca da aplicação do disposto no Decreto nº
7.402, de 22 de dezembro de 2010, que estabelece, verbis:
Art. 1º A parcela referida no inciso II do § 1º do art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, constitui cobrança pelo uso de recursos hídricos, prevista no
inciso IV do art. 5º da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e será destinada ao
Ministério do Meio Ambiente para as despesas que constituem obrigações legais
referentes à Política Nacional de Recursos Hídricos e ao Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
[sem grifos no original]

64.
Assim, se na dicção do Decreto nº 7.402, de 2010, os recursos oriundos da
hipótese prevista no art. 17, §1º, II, da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, constituem
pagamento da cobrança pelo uso de recursos hídricos, tem-se, em tese, atendida a exigência do
art. 43, II, da Lei 9.433.
65.
Não obstante, caberá ao CNRH, com base em informações e esclarecimentos que
devem ser prestados pela competente área técnica acerca do montante disponível, avaliar a sua
suficiência para o fim pretendido, isto, é, para garantir a viabilidade financeira.
Conclusões
66.
Desta forma, a partir de tudo quanto exposto linhas acima, apresentam-se as
seguintes conclusões aos quesitos ofertados pela SAG:
(a)
Os arts. 41 e 51 da Lei nº 9.433, de 1997, oferecem fundamentação legal para
delegação, pelo CNRH, de funções de secretaria executiva a organização civil de recursos
hídricos, cabendo ao ato que efetivar a delegação fixar os seus limites;
(b)
Os mesmos arts. 41 e 51 da Lei nº 9.433, de 1997, apontam para a necessidade
de apreciação, pelo CNRH, do exercício de funções de secretaria executiva por organização civil
de recursos hídricos, uma vez que imprescindível, para tanto, o ato de delegação daquele
colegiado;
(c)
A contratação direta da ABAH pela ANA não encontra amparo legal na Lei nº
8.666, de 1993, e, mais que isso, representaria afronta a disciplina estabelecida pelas Leis nº
9.433, de 1997, e nº 10.881, de 2004, que exigem a prévia delegação de funções pelo CNRH;
(d)
Os artigos 42, 43 e 44, VIII e IX, deixam claro que o legislador ordinário autorizou
que uma mesma Agência de Água atue junto a mais de um Comitê de Bacia Hidrográfica,
podendo ser aplicado o mesmo raciocínio às entidades delegatárias por força do disposto no art.
1º, §1º, da Lei nº 10.881, de 2004;
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(e)
Nos termos do Decreto nº 7.402, de 2010, a parcela referida no inciso II do § 1º
do art. 17 da Lei nº 9.648, de 1998, constitui cobrança pelo uso de recursos hídricos, restando,
atendido, em tese, o requisito do art. 43, II, da Lei nº 9.433, de 1997.
67.
Por fim, cabe frisar a necessidade de que as matérias relativas à competência do
CNRH sejam levadas à apreciação da Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente,
para exame e parecer jurídico.
É o parecer.
À consideração superior.
Brasília, 14 de setembro de 2011.

ARIADNE MANSÚ DE CASTRO
Procuradora Federal
De acordo. Encaminhe-se à SAG.

EMILIANO RIBEIRO DE SOUZA
Procurador-Geral
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