DELIBERAÇÃO Nº 92/2018
Institui o Grupo de Trabalho para tratar da
elaboração de projeto e implantação do SIG Rio
Paranaíba.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba, integrante do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, criado pelo Decreto de 16 de julho de 2002, do Presidente da República, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, pela Resolução nº
5 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de 10 de abril de 2000, e pelo seu Regimento
Interno, e
Considerando os fundamentos e as diretrizes da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997;
Considerando que sistemas de informação compõe um dos instrumentos de gestão de recursos
hídricos contemplados pela Política Nacional de Recursos Hídricos;
Considerando que o uso de geotecnologias na gestão de recursos hídricos tem se difundido e que
plataformas tecnológicas já vêm sendo utilizadas de forma estratégica por comitês de bacia e
órgão gestores;
Considerando que a Deliberação 81, de 14 de dezembro de 2017, que aprova o Orçamento de
2018 para os recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos provenientes da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba, contempla investimentos em Sistema de Informação.
DELIBERA:
Art. 1º Fica instituído o Grupo de Trabalho para tratar da concepção de projeto conceitual de um
Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plataforma SIG Rio Paranaíba.
Art. 2º São atribuições do GT SIG Paranaíba:
a. Definir objetivos específicos a serem contemplados pela plataforma;
b. Estabelecer diretrizes, tecnologias, funcionalidades, padrões de implementação,
metodologias de gerenciamento que melhor se aplicam ao desenvolvimento de um
projeto de tal natureza;
c. Articular os acordos institucionais necessários para a composição de bancos de dados e
webservices existentes;
d. Avaliar as alternativas de elaboração do Termo de Referência que subsidiará a
contratação de empresa que irá implementar essa ferramenta;
e. Avaliar os custos do projeto e as previsões orçamentárias contempladas no Orçamento
2018;
f. Elaborar Plano de Trabalho.
§ 1º Os produtos resultantes das suas atribuições serão apresentados à CTPI para apreciação e, a
critério desta, serão encaminhados ao Plenário do CBH Paranaíba.

§ 2º O cumprimento das atribuições do GT SIG Rio Paranaíba deverá observar o Plano de
Recursos Hídricos da Bacia do Paranaíba.
Art. 3º O GT será formado por 09 (nove) membros, com a seguinte distribuição de vagas:
I.
05 (cinco) representantes dos Órgãos Gestores:
a. Um representante da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos,
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA);
b. Um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);
c. Um representante do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul
(IMASUL);
d. Um representante da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento
Básico do Distrito Federal (ADASA).
e. Um representante da Agência Nacional de Águas (ANA).
II.
02 (dois) representantes do segmento Sociedade Civil;
III.
02 (dois) representantes do segmento Usuários.
Art. 4º A indicação dos membros deverá considerar o escopo técnico da ferramenta.
Art. 5º Poderão ser convidados profissionais, técnicos e representações de relevância a respeito
do tema.
Art. 6º A Coordenadoria e a Relatoria serão definidas pelo GT quando da realização da sua
primeira reunião.
Art. 7º Nos afastamentos e impedimentos legais da Coordenadoria do GT, a coordenação será
exercida por um membro escolhido entre os presentes.
Art. 8º A Entidade Delegatária do CBH Paranaíba deverá dar o apoio técnico e operacional
necessário ao cumprimento das atribuições do GT.
Art. 9º O GT SIG Rio Paranaíba terá o prazo de 02 (dois) meses a partir de sua instalação para
apresentação dos trabalhos.
Parágrafo único: O GT fará a apresentação do Relatório Final na 1ª Reunião subsequente ao
término do prazo.
Art. 10 O GT SIG Rio Paranaíba fica automaticamente extinto após o término dos trabalhos.
Art. 11 Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.
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