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APROVEITAMENTO E USOS Ml1LTIPLOS DOS RECURSOS H!DRICOS DA BACIA DO RIO RIBEI 

RA DE IGUAPE E LI't'ORAL SUL 

1. I N T R O D U Ç 'Ir. O 

r 

e muito recente, no Brasil, a preocupação com o destino de seus recursos 

hfdr í cos , haja vista a elaboração de seu primeiro "C6digo de JCguas" da 

tar de 1934 (Decreto ng 24.643) e foi a partir de entã~ que se desenca - 

dearam com maior rapidez os estudos e pesquisas sobre este recurso natu 

ral, Foi também por esta razão que, também, muito recentemente surgiu a 

preocupação com a implantação de aproveitamentos hidráulicos que contem 

plassem usos múltiplos de forma harm8nica, 

o Departamento de ~guas e Energia El~trica foi criado no final de 1951 

r 

e, acompanhando esse processo evolutivo, sofreu várias reestruturações 

organizacionais e, a Última, ocorreu em 1983 quando,com objetivos de 

criar mecanismos que permitissem a participação da comunidade no. seu 

processo de decição e resgatar, para o órgão, sua função de gerenciador 

de recursos hídricos do Estado de São Paulo dividiu o territ6rio estadual 

nas seguintes ''Bacias Hidrográficas": 

- "Bacia do Médio Tietê~' em Piracicaba 

- "Bacia do Baixo Tietê': em Birigui 

- "Bao í.a do Par a Lba do Sul e Litoral Norte", em Taubaté 

- "Bacia do Pardo-Grande", em Ribeirão Preto· 

- "Bacia do Peixe-Paranapanema", em Marilia 

- "Bacia do Ribeira f1 Li r oral Sul", em Registro 

- "Bacia do Alto Tietê e Bai.:xada Santista", na Capital 

r ns t.a redes diretamente nas "Bacias Hidrooráficas", contando com corpo téc •.• 

coe equipamentos, as Diretorias de ºBacias Hidrográficasº do DAEE estão 

capaci t ada s a realizar um efetivo controle e administração dos recursos hf 
dricos superficiais e subterrâneos de cada bacia hidrográfica e hidrogeol1 

gica do Estado de São Paulo. Desta maneira, a Diretoria de Bacia é a uni 

dade do DJIEE responsável pela gestão integrada dos recursos hídricos, com 

autonomi~, competência, capacidade de realizar todo o planejamento necess! 

rio e todo o mecanismo que permita a participação da comunidade por inter 

m,dio de suas entidades organizadas. 

daee ·041 ·86 /1 .1 .0-1 -raubaté A 



D.A.E.E._ Hs _ 

Várias sub-divisões hidrográficas foram propostas para o Estado de São Pau 

lo e a Última deLas consta de vinte e duas subzonas adotadas pelo DAEE, ~ 

dotando-se como atributos desejáveis para cada unidade de gerenciamento de 

recursos hídricos, de forma a permitir ações regionais integradas, isto~: 

- área não muito maior que 25.00 km2 

- número máximo de municípios de cerca de 50 

- distâncias rodoviárias envolvidas da ordem de 300 km 

- relativa homogeneidade s60io-econômica 

Visto que as províncias geornorfológicas se desenvolvem transversalmente às 

bacias hidrográficas, esta subdivisão conduziu a unidades de gerenciamento 

de recursos hídricos que atendam aos requisitos acima citados. Uma das r~ 

z5es para essP tato~ q11P a qeornorfologia e a geologia estão relacionados 

com a pedologia e, portanto, com a fertilidade dos solos agrícolas, ou se 

ja, com o desenvolvimento s6cio-econ8mico. No entanto, em função de ou- 

tras variiveis possíveis de serem consideradas no decorrer da aiplicação 

prática dos trabalhos, p0de ainda es•a subdivisão ser alterada no decorrer 

do tempo. 

A unidade "Bacia do Ribeira e Litoral Su111 - BRB, não foi 
1 

subdividi •• 

da para efeitos de gerenciamento de seus recursos hídricos no Estado de 

São Paulo, Entretanto, trata-se o Rio Ribeira de Iguape de rio pertencen 

te~ União, isto~. de rio federal, de acordo com o artigo 29, ítem 1, le~ 

tra ''f" do C6digo de .11:gtias, pela razão de atravessar mais de um Estado, no 

caso, os Estados do Paraná e de São Paulo. 

Desta forma, o equacionamento e solução das questões relativas à Bacia do 

Rio.RihAira de T~1ape, envolvem entidades e·6rgãos da UniãQ, dos Estados, 

dos municípios e da sociedade civil organizada. 

A necessidade da coordenação das entidades visando o estudo integrado e o 

acompanhamento racional dos recursos hídricos das bacias hidrogr.Íficas 

dos rios federais teve andamento, por parte do Governo Federal, com o est~ 

belecimento do Comit@ Especial de EFtudos Integrados de Bacias Hidrográfi 

cas - CEEIBH. 

Para esta Bacia foi, por deliberação do CEEIBH, em sua 111 Reunião Ordiná~ 

ria, realizada em Brasília, em 07/08/84, criado o Comitê Executivo de Estu 

dos Inte~rados rios Rec11rsos Hídricos da Bacia do Rio Ribeira de I9uape 

CEEICl•APE, que foi ins t a l arlo em 09/10/84, na cidade de Registro, em 

n í.ão pública que contou com a presença de políticos, lideranças da 

e do público em geral, com destaque para os agricultores. 

r eu» 

região 
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1.1 ~ Leis que regem a atuação do DAEE 

r: 

O DAEE ~ uma Autarquia e foi criado pela Lei Estadual ng 1.350, de 

12 de dezembro de 1951 e passou a reger~se pelas disposições do Re 

gulamento aprovado pelos Decretos n9s 52.636, de 03/02/71; 6.997, 

de 06/11/75; 12.428, de 10/10/78; 16.467~ de 30/12/80, cuja com 

posição é a que se segue: 

1.1.1 ~ Quanto aos objetivos 

a) - estabelecimento da política de utilização dos recur - 

sos hídricos, tendo em vista o desenvolvimento inte 

gral das bac Las hidrográficas; 

b) - elat,oração de planejamentos, estudos e projetos, bem 

como e~ecução de serviços e obras relativos ao apro ~ 

veitamento integral dos recurao$ hídricos, diretamen. 

te ou mediante convinio ou contrato com terceiros; 

e} ~desenvolvera ecologia, promover a defesa do meio am~ 

biente e executar serviços e obras de saneamento; 

Para o desempenho das funções acima, as atividades do DAEE 

orientam-se por uma política visando a máxima eficiên - 

eia de atendimento e a redução dos custos operacionais; t~ 

rá sempre a preocupação fundamental de disciplinar a util! 

zação dos recursos hídricos e o desenvolvimento regional, 

dentro de critérios exclusivamente técnicos e econ8micos e 

de aprimoramento dos serviços. 

1.1.2 - Quanto às atribuições 

I - executar no Estado de São Paulo, no que couber7 o De - 

ereto Lei Federal nº 24.643, de 10/07/34 (C6digo de~- 

nuas) e Leis Federais subseqfl.entes, assim como as Leis 

Estaduais supletivas e complementares; 

II - estudar o regime dos cursos de á~uas existentes no Es 

tado, tendo em vista o seu aproveitamento para finali 

dades múltiplas, avaliando-lhes o potencial hidráulico 

e cadastrando-os; 

III - realizar, direta ou indiretamente, levantamentos topo 

gráficos, geol6gicos, hidrol6gicos e outros necessári- 

os ao exercício de suas finalidades, efetuando o pro - 
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cessamento de dados e sua divulgação; 

IV - promover pesquisas. estudos, ensaios, aferição de ins 

trumentos específicos, treinamento e aperfeiçoamento 

de pessoal e manter intercâmbio cultural com outros nú 

cleos de pesquisas e atividades, no campo de que trata 

este regulamento; 

V - elaborar o planejamento das obras e serviços de que 

trata este regulamento; 

VI - Plaborar estudos e projetos e executar e operar servi 
ços e obras de aproveitamento múltiplo de derivação e 

r: 
1 

regularização de cursos d'água, bem como os 

e obras complementares àqueles; 

serviços 

VII~ realizar projetos e construir e operar serviços de e-~ 
ne r n ía el~trica e de telecomunicações em caráter supl~ /\ 

tivo às empresas concessionárias existentes, respeitan -~ 
do o disposto no Decreto n2 5?..535, de ?l/09/70; 

VIII - outotqar concessões, permissões e autorizações para u 

so ou derivação-de_ á qu a s do domínio estadual, nos ter- -·------------------ 
mos previstos no Código de Aguas; , 

~- r ,, 

IX - promover, em colaboração com 6rgãos federais, estadu - 

ais e municipais, estudos que digam respeito à utiliz~ 
ção racional dos terrenos a beneficiar ou beneficiados 

com obras ou serviços de aproveitamento múltiplo de re 

cursos hídricos ou derivação de águas; 

X - implantar cadastros dos terrenos beneficiados ou a be 

neficiar com obras e serviços de irrigação, drenagem, 

proteção contra inundações e combate à erosão, arreca 

dando taxas, tarifas ou contribuições de melhoria; 

XI - realizar reloteamento, redistribuição ou revenda dos 

tecr~nos beneficiados pelas obras ou serviços; 

XII - cont1olar a utilização das ,quase dos terrenos benef! 

ciados com as obras e serviços de que trata este re~u 

lamento, verificando os resultados econamicos; 

XIII~ exercer a fiscalização técnica, econômica e financeira 
dos proqramas das empresas de utilização de recursos 

hídricos, enerrJi a elétrica e t-el~comunicações, cujo 
controle acionário pertPnça ao DAEE; 

XIV - realizar estudos, executar obras de eletrificação ru~ 

r a 1 e fomentar sua expansão; 
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XV - exercer as atribuições que forem delegadas ao Estado, em 

materias relativas à sua competência; 

XVI~ colaborar com 6rgãos federais, estaduais e municipais e 

prestar, quando solicitado, assistência aos municípias, 

em mat,ria de sua compet@ncia; 

XVII - cobrar serviços prestados a terceiros; 

XVIII - dar assistência técnica a entidades públicas ou particu 

lares no campo de que trata este regulamento; 

XIX - realizar estudos e projetos, executar serviços e obras 

de defesa do meio ambiente e de saneamento básico, em ca 

ráter supletivo e mediante convênio ou.contratos com 6r 

g3os titulares de tais atribuições; 

XX - elaborar estudos e projetos, executar pesquisas e desen 

volver a utilização de· novas fontes de energia, , direta 

mente ou mediante convênio ou contrato com terceiros; 

XXI - realizar estudos, projetos, obras e serviços de recuper~ 
ção e urbanização de áreas erodidas ou alagadas. 

l.2 - Estrutura de atuação na região 

- Diretoria da "Bacia do Ribeira e Litoral Sul - B.R.B.", a nível de 

Departamento; 

- Centro Técnico 

- Centro de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

- Grupos Técnicos de Informações Gerenciais, de Operação e Manutenção, 

de Recursos Humanos 

- Unidades de Obras e Divisão Administrativa 

- Assessoria de técnicos e pesquisadores altamente especializados do 

Quadro do próprio Órgão a partir da Capital, assim como outros atra 

vés de conv~nios com Institutos, Fundaç5es etc. 

- Rede de estações pluviométricas/pluviográficas (cerca de 80 postos) 

- Rede de estações fluviométricas/fluviográficas (cerca de 50 postos) 

- Rede de estações hidrotelemétricas nos rios Ribeira de Iguape, Ju- 

qviá, Jacupiranga e Peroupava 

- Estação Hidrometeorológica Classe "A" em Registro 

- Acervo documentário constando de dados de observações de campo (pr~ 

cipitação pJ_uviométrica, cota-vazão, limnologia, meteorológico etc) 

com séries históricas a partir de 1937. 
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Instalações pr6prias nos municípios de Registro, Apiaí, Pariquera 

Açu e Iguape 

- etc. 

l.3 - Forma de Atuação 

A seguir, a Lei n2 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que estabelece 

as normas de orientaç~o à Política Estadual de Recursos H!dricos,bem 

como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos H!dricos: 

--·· LEI N! 7.663, DE 30 OE DEZE~BRO DE 1991 
(Projeto de lei n~ 39/91·, 
do deputado Sylvio Martinl) 

Estabelece normas ae orientação à Po 
tutca Bstadua! de Recursos Htdrtcos 
bem como ,w Sistema Integrado de Ge 
renciamento de Recursos Hídricos 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 

promulgo a seguinte lei: 
.t nuco I 

b, Pollllc• tsl1du1l de Recurso, íl(drlco, 

CAP(JllLO l 
óbJcllvos o Prlocfplos 

StÇÃO 1 
o,s Ol•po1lçOos Prol1•101ro, 

~rllqo 1•. A Polfllca t•l1du1l do Rocur 
sos ~14rlcos d•s•"•olver.,,., de acordo co~ 01 crlt,rlo• e 
orl,•cfpla, •dotados Dar esla hl, 

Arll90 20 - A Pollllc, Esladual de Recur. 
,o, Hldrlco, te• por obJellso assegurar que a ,9ua, recurso 
natural essencial à vida, ao de1envo1,1•enlo econõ•lco e ao 
be~·••t•r soclol, Po\sa ,er controlada, vtlllrada, •• padroe, 
de au•lldaóe ullslal6rlos, por seu, u,u,rlo, atuah e pelos 
91r1çO•• ruturas,•• lodo território do E1tado de snu P1ulu, 

~rllga JO. A Pollllc1 tst1du1I de R•cur. 
101 Hldrlcos H•M•r4 aos ugulntu prlnclolosr 

• gtr1nchmenlo ducentral ludo, par li• 
clpatlvo , Integrado, ••• dlssocl1,ao do, 1sp,cto, au,ntlt•· 
llvos • Qv1lllallvos, d11 rases 111,tedrtca, superficial e sub. 
lrrr&nu do ciclo hldroldglco: 

li. 1doç10 da bacia hldrogr4flca co•o uni• 
dad• rlslco•lHrllarlal de Dl8n1J1•onlo e gerencle•ento; 

Ili• reconheel~ento do recurso hldrlco ca~o 
v• be111 plibl íce , o, olor econõ11lço, cuja ut l l l 11çlo deve ser 
cobrida, oburvados 01 uctctas d• Quantidade, QUllldadc • u 
peculluld•du do b•clu hldrogrHlcn; 

IV• r~Ltlo do cuslo do, obras de apra•al 
t•~•nto •ÚILIPIO de lnt,r,,,, ca~u,. ou coletivo, cn\re 01 be. 
n1rlchdo11 

v • co~b1t, , cre•ençlo de, c1usu e das 
,r11lo1 tdvorsot da potulçh, dn lnundaçOo, du 1Hlagon,, 
dl ,ro1lo do solo• do as,orea11ento dos corpos d',gua; 

VI. co•p1nsa,10 101 •unlclclas ,ret1do1 
por hcu lnu11d1d1! ruulhntu d• IMphnl1çto de rnervel6• 
rlot, aar ruttl,On lfflPO•lu pelu lalt o, arohçla de r,. 
curso, hldrlcos: 

VII • ca~p1llblll11ç,o do QCtenctamcnto do, 
recursos hldrlco1 com o d~Hnvolvlmen\o rtQlon,1 , co~ a pro 
t1çlo do ~,lo ,,.biente. 

• SEÇÃO 11 
.Cu Dlntrlz,1 da PoUUc• 

Artigo•~ - Por loler••dto do 511tt•• ,ln 
Legraoo de c,rençlaMenlo - SIRCH, o (1l1óo 111,;utar~ ••101 
rtn4ncclro1 e lnstltuclon1ls p1r1 ~t1ndla1nto do dlspo1lo 001 
artigo$ 20~ a 11> da Consl!tulçlo Estadual 1 1specl11•1ot1 P•• 
ra; 

1 ~ utlllraçla r1cloo11 do1 rocur101 hl· 
drlco•, 1uperr1clals • 1ubterrAneo1, 1s1,gurtdo o uso prlorl 
tirlo para o abt$leCl•ento d1s populaç~111 

ll. -••1•1raçlo dos b101flçlos 1conõ111lco1 
• ,ocl1l1 re,ultantcs do 1prov1lta•onto •~1t1plo dos ~1cur101 
hldrlco,1 .. 

Ul • protcçlo Cu •ouu contra 1çOn • qv, 
,possa• co•pramcler o ,eu uso 1tu1~ r ruturo_:~- 

IY • dtf••• contra •••nto1 hldroló9lça1 
cr!tlço1, que orereç•• riscos ~ uúdt • ~ uguunç, público 
1111• como proJulros econõ•leos e socl1ls; 

v - duenvolvl•eolo do transporte hldrO• 
vl4rlo e seu aprovelta•ento econO~lco: 

VI. desenvolvl~eoto de proor•••• pcraanen 
' tes d• conservaçao e prateçlo das ~guas ,ubtorrioea, contra 
polulçlo e •uo~ro,plnl4ç3o; 

VI 1 • orn.ençlo da eroslo do •ola r,u 4rn\ 
urb1n1s e rurais, co• vistos à aratcçlo contra I polulçlo Ti 
sica e o assor,a•cnla ~os corpos d••gua. 

~ 
~rtlgo ~9. Os •unlclplos, co• •r,11 lnun, 

dadas oor reserv1tdrlo1 ou 1r1t1dos por ,eus l•p•elos ou aque 
les que vlere~ a sorrir restrlçOes por rorç1 d1 1ostltulçlo 
pelo tslado dt 1111 de prateçlo de ••01nçl111, de ir,11 d• 
praleção •~bleolal ou outros espa,os terr!lorlals especJal•en. 
le proteqldos, leria praQra•as de descnvolvl•enta prn~o•ldo> 
pelo CH1ao. 

§ 19. Os proçr•~•s de deseovolvl••oto se. 
rio ror•ul•4o• • ,lnçular,se-lo ao u,o •1iltlolo dos ruervatd. 
rios ou ao desenvolvimento regional lnleQredo ou • groleç~o 
OO!blcoteJ. 

S 19 ~ O produlo da partlçlp1çlo ou• CO"• 

pens1,lo flnançelra ao tstado, no re,uJlado da rxplor1çlo de 
oot~nclals hldroenergHlco• em seu lerrHc!rlo, ser4 1pllc•do, 
•arJor5lorJ~~c~tc1 ~o, proqr1~1, ~e~clonado1 no "c•p~t" \~~ ~' 
co•d!çOcs csl1bolecld1i •~ lel espoclll~• • •~ rc91.1l••onto, 

S )O - D tsledo !ncentlv1r, • ror~1çlo d• 
cons~rclos eotre o• munlç{p!os t•~do •• vista a reallraçãa ~• 
pro9r1oaas de dOSonvolvlmenta , de Proteção 111blenhl, de ãmbl• 
to teQlonal, 

l 
Arl!Qo 69 • O tslado promov,r4 açoes lnte• 

qudu nu 01cl11 tildro9riíloas ttndo c,o vista o tr•hunto o, 
efl1.1tntn t uqotn1 11rbana,, lnduHr 1,11 e ovtrn, anln do 
1,nç1,.1nto no, coroo• d•,çu11 co~ os ••lo• r1n1nc1lro1 • ln•· 
tlluclooals previstas nesta lei e em ,,u regul1•1nto, 
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conJunlo• 
ooeraçlo, 
tis 11 

Arllqo 1P. O estado rea\l1arj oroqr•••• 
co• 01 •~nlçfplo1, ~edlante eonwlnlos ó• •~lua co• 
asstst6"cla tc5cnâca e rcon611Jco•r\flat1Ctira, (01111 vs, •. 

• ln1tHulçlo dr áreas d& prol•~ 
connrvaç,o dn 4Qns ull llzhtls pua abuteclm•nto dú popu·. 
hçOes; 

li - lmpl1ntaç001 con$trvaçlo e recuorraçlo 
ou ü1u de proteçlo per1111nen1e e obtlqatórh; 

uSlrlçOn 1 

çOn fnQÜen\ea 
,ola; 

Ili • 1onu~1nto dU íreu Inundáveis, com 
u1u 1nco~palh1!1 nu 'reu suJeltu a lnund1• 
e m1nu\1nçlo da cap1cldaoe de lnflltraç6o do 

IV. 1~o1ant1çD0 de sistema• de •leria 
o,r,sa civil par• q1ranllr I segurança e• ••~de p~bllc11, 
quando dt eventos hldroló9lco1 lnd11eJível11 

Y. r1clon1Jli1çao do u,o dai ,guas de1tl• 
n,d,s 10 Jbasttclmtnto urbano, Industrial e~ lrrlqação; 

Ytl. tr1t1•1nta ~• ,quis resldu4rl11, e• 
upechl do• ngoto1 urb•noa. 

Art Iço BD • o htado, ObHI Oda• ª' dl 'ºº" 
1ltl•o• cosstlluclon,J• ulatlvo, h ••Irria, ullcu:oril co•, 
UnUo, outro• í.lhdo• vizinhos e munlcfpto,, alua~ão PO• <1 
,oro.clt.mcnlo e controlo dOI recursos ~/drlcos cm seu ltrrl• 
lórlo, Snclu~lv• ur1 fins de quaçlo de energia el6trlca, 1,. 
vendo •• conta, prln~lpal•ente: 

1 • t utllhtçao •• ~lllpla do,; recuoot n í , 

drlco,, UQeehl•ente p1r. rins de 1bastocJ •• ento urMno, Irri• 
Q1çlo, nave91ç10, 1qu1cul\ur1, turls~o. recreaçao, c1porte1 
llur; 

11 • ó control, lle cholH, ~ llrP•l"çao de 
dren1~111 e I correi• u\lll,aç•o d•s ,4rz•••i 

Ili • 1 prot1çlo de rlor• e í•un1 aquiltlcas 
do •tio ,•biente. 

CAPÍIU~O li 
Oo1 1n,tru•en101 d1 Polltlca Csladuol de ftecvrsos Hldrlcos 

S(t~O 1 
o, Outorga de Direitos de u,o dos R1cursos Hídricos 

!"; 
' : 

Artt~o 79. A !11plant1çlo de qualquer •••• 
Preendl•tnto que dc~1ndr • utlllreçlo de recur,os hídricos, 
superrlcl1l1 ou •ubterrAneos, • e,ecuçlo de nbra• ou ,er,Jro• 
qu, 111,10" ••u r•Ql•r. qu1lld1de ou Qu1nlld1de dop,,,der4 do 

r
Prhl a ••"I feHaçlo, •ulor I uç19 ou llcenç1 do• d1g~o~ e ,.,11. 
dtdn CO"Dt11n1u. 

Artigo 10 - Oepender4 de c1d••tr1~tn10 t 
da oulor;o do dlrtl\o de uso I derlYaçlo de 4gua de Hu curso 
ou depósito, IUPII fiel• l OU Subterrlnt01 Pirl ílns de UI l l lu. 
çlo no •b••tecl~en10 urbano, lndu1Lrlal, agrlcola r outros, 
o,~ co•o o lanç, •• •nlo do erluentr• nos corpo$ d',gua, obedeci. 
da • leQlslaçlo ledor~I e utadual p~rllntnl•• t •t•ndJdn\ ~• 
qllrrlo, f nor"•• t\l~btl1CldO$ no IOQUlu•nlo, 

Por4gr1ra ~nico • O reçul•••nto a •• 1, lei 
enebelccer4 diretrizes quinto aos or110, oora o cad•str •• ento 
li! ovLor9a tr1rr.ctan1do, .no "capl.lf" d,at, •tt1qo. 
l 

SEÇÃO 11 
-011 :nrraçaes o Penalidades 

Afl lgo 11 - Con,111ul l"ínçlo h nor•u 
dt utll111çlo oe r,cuno, ~ldrlco, •un1rri~111, ou •ubterr4, 
I'\'º': 

1 • dtrl•er ou utilizar rocur1oi hfdrlco, 
0111 aualau,r llnalldade, iem t rupocllYa outorqa do direito 
de UIO; 

daea,o4 l •B6/J ,1.0-1 -taubaté 

li. Iniciar a l•pl1nt1çao ou l•plan11r ••· 
or•endl11en10 rel~clon1do co• • derlvoçlo ou utlllz1çlo ~• re• 
cur101 hldrlco1, 1uparrlcl1ls ou 1ubt1rrln101, QUI l•pllqu• 
1lter1çõ11 no regi••, quantidade e qu1lld1d1 doa ••••01, ••• 
eutorli1çlo do1 órgãos ou 1ntld1d11 co•petente11 

111. del••r ••plr1r o prazo d, v1lld1d1 dat 
outorgas t•• 10\lçltar • devida prorrogaçlo o~ rev1lld1ç10; 

IV. ullllz•r·•• dos recurso, h/drlco1 ou 
!1•1cutar obr11 ou ,1rvlço1 r1l1clonad~1 COM 01 ••s•os •~ d•••· 
cardo ca~ •• cono1çoe1 e1tab1l1cld11 n, outorga; 

1 V• •••cutar • p1rrur,çlo de Poços prorun 
ldos para• ••tração do 4gua tubterrlp11 ou op1r,.lot 11• 1 d•· 
•Ida 1utorl:açlo1 

VI - rr1ud1r 11 •tdlçõ•• QOI ,olu•11 do 
49u1 utlll11do1 ou d1cl1r,r valore, dlr1r1nt11 dos •tdldo11 

VII. lnrrlnglr nor••• ,st1btl1cld11 no ,,. 
gul1•tnto desta 1,1 • no1 regul1•en10, 1d•lnl,tr1tl,01, co• 
preendendo ln1truçõ11, proc1dla1ntos r1x1do1 Pelos drQl01 ou 
entidades co•prt1nte1. 

Artigo IZ , Por lnlnçlo 11, qualqurr dll• 
:pollçlo ltg•I .ou regul1•1nt1r rarerentu • u,cuçlo d• oQrn e 
serviço, hldr,ullcos, derlvaçlo ou utlllzaçlo dt r1curso1 h!· 

1drlcos de'do~{nlo ou.1d•lnl1Lraçlo do tslado de Slo P1ulo, ou 
'pelo nlo atendl•tnlo dl1 tcllclttçõu r,11111 o lnlrator, , 
crllolrlo d• autoJlda~e çompQtent,; ri;u, 1uJ1lto h ngul~tu 
,p1n1lldid11, lnd,pendenlrmente dl sue ordt• dt 1nu~1r1çlo1 

1 1 • •dverUncla Por •• crlto, ne qu1I urlo 
r1labrlttldo1 pra101 para correçlo da, lrre9ul1rld1d11; 

li - •ulta, simples ou dl4rh, proporctonal 
k qrawldade d• 1nrr1ç;o, da 100 (ç1a) 1 \QQQ (•li) v,111 o vi• 
lar d• U~ldade rlic11 do E,tado de Slo Paulo, ou qu1lqu1r ou, 
tro titulo pübllco Qut o 5ub1tltulr •tdl1nte con11r,1ç10 de 
Vl)Qf~i; 

UI • lntervençlo 1dialnlltr1t1va, por Pruo 
d•t•r•lnado, par, ••ecuçlo dt 11rvlço1 • obra, n1c111Arl11 10 
,retl•o ~u~Prlmento das condlçOes de outorga ou par, o cuaprl• 
•ento dt nor••• r,r,rentc1 10 uso, controlt, con11r,1ç10 

,proteçla dos r1cur101 hl,~d~r~l~co;:.:.•~i ••••••••••...•••••••• ~----------~ 

1 IV• 1•b1rgo dtílnltlvo, coa r1vog1çlo cta 
1 outorg1, 11 ror o c1101 para ropor lncontln,ntl, no 1,u tntlgo 
1 estado, a, recurao, nldrlco,, leito,• ••rg1n1, not t1rmo1 do1 
, 1111901 5$ t 5? do Código dl Agu11 DU tlffiponar OI POÇOI de ••• 
tr1çlo dt ,Qua 1ublu rlnea, 

5 ,. - No CISO dos lncl101 li!. IY, lndt• 
pendente•onte d1 p1n1 de •u\lt, serio cobr1d11 do lnlrator as 
d11p111s •• Qu1 Incorrer I Ad•lnlstraçlo p1r• tornar •'•tivas 
u •Jdlctn prevlatu no1 cH1do1 1nchos, 111 ror•t dos 1rtl• 
gos l6, 5l, 56 • 50 do Código dt Agu11, ••• pr1Jul10 dt 111, 
pond•r p1l1 lnct,nlraçlo doa dtno1 1 qu, dar c1us1, 

1 2• - SeQprt que d1 1nrraçlo coM1tld1 rt• 
sultar pr1Julzo • 11rvlço público o, ab1sl1cl•tnto da 6qu1, 
riscos , 11~d1 ou à vida, p1r,cln1nto dt ben1 ou 1nl•1l1, ou 
pr1Julro1 de qualquer n1ture11 • terc1lro1, • •ull1 1 ,~r 
ap11c•d• nunç1 11r6 Interior• ••t•dt do valor •6~1•o coalnado 
111 1bllr11to. 

J 'º - O•• 11nç011 101~1 cab1r6 r1cur10 
autoridade ao~lnlslratlva c0Mp1tent1, nos t1r•o1 do r1gul1atn• 
to duta 11 l. 

1 
j •• • $trio ratoru llonuantu 

q~ar clrcvn1tincl1, n, apllclçlo da pen1lld1d111 

1. 1 lnnht6nch dt a4.r4; 

Z, 1 c1r1c11r1r1çlo da 1nrr1ç10 co•o d1 
pequena •ont1 • l~portlncl• s1cund,rl1, 

ArUgo 1;; - ·Ai TnrraçOci -ii,· dhpo1lçau 
a11t1 ltl , a,, ~or••• dtla d1co;rrnt11 11rlo,, cr11•r10 da 
1utorld1d1 l•po11tou, chutr1c1dÍl1 111 hvn, guy11 • gu·. 
vl111•11, ltv1odo •• cont11 

1 - 1t clrcun1Urici11 1tenu1ntn • 1gr1- 
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11 • o• 1nt1c1~1nt11 do tnfr1tor, 

n • •• •ul\11 sl•Pllf ou dlhln, • 
crH•rto de 111torld1d1 tpllç1don, flce• ut1belecldu d•nlro 
dU ngulntn r1 L "" 

1 • do IOQ (c••l I iOO (dui,nt••l y11,a o 
v,lor no•ln11 d1 vr~sP, n,, lnrr,ço,, l1v11; 

1 • d, ZOO (du11nt11), ,oo (qulnh1nt11) 
v1111 o ~,,,o v1lor, n11 1ntr1çc,, gr1,11; 

, • dt ~QO (quinhentas) , 1000 (~li) ver,, 
o ••••o v11or, n,, lntr,ço,, qr1vt11I•••• 

'2, • E• CIIO dl r1lnçldtnçl1, 1 •ult• 
nr4 1pUç1d1 p11o vllor coni,pond,nt, 10 dobro d1 ,ntn1or• 
•1nte bpoate, 

SEÇÃCI lll 
61 Cobreoç, pelo Vso doa Reçurso1 H(drlcos 

Artigo 14 • A.uUl1nçlo. doa .r,cuno, hl• 
drlco1 str4 cobr,dÍ n1 ror•• ,,t1~111old1 n,,t, lrl, •• 1,u 
r1qu11•1nto, ob1d1;ldo1 01 ,,oulnt,, or1t•r101: 

l. cobr1nç1 p11o u,o ou d1rlv1çlo, con1l 
dtt1r4 • çl1,1t dl u10 prtpond1r1nt1 ••'qu, ror tnqu1dr1do o 
çorpo d1 i9u1 onde so loc1Ll11 o uso ou d1rlY1çlo, '1 dlsponl• 
bllld1dt ~tdrlo• loc1I, o 9r1u d, r,gvl1rlr1çlo t11,gur1do por 
o'orn hldr,ullu,, , vulo 01pt141 , nu reghc dr v1rl1çlo, o 
con1u•o ,t,t1Yo t • r1nalld1dt, que,, d1stln1; , 

n - cobança poli dllulçlo, tr1n1port1 , 
1111•111çlo d• ,r1u1nt11 do 1l1tt••• d• 11gotos, de outro, 
UqyU011 • .'d1 qu1lqun n1tvr111, consld1nrá • claut d• 1110 e• 
que for tnqvtdrulo o corpo d'•gu1 receptor, o ouu d• nguh 
rli1çlo 11119vr1do por obras nldriulic,s, • c1rg1 lançtd•, 
11u regi•• dt verL,çlo, pond1r1ndo-s,, dentr, outros, os Ptr4• 
••tros or9lnlco1 rfslco.qul•loos dos etlu,ntes,, n,tvr,,r de 
1tlvld1d1 ra1pon1,v1l polos ••••01, -- . 

S lt • Ho ciso do 1ncl,o 11, a, r,spon1i 
•tl1 pelo, l1nç••ento1 nlo rtca• d1sobrlg1doa do cu•prl•1nto 
dn nor•u • p1dr011 leq1h11nt1 ntlbelocldos, r1htlvo1 10 
contrai• d1 polulçlo dt• iqu1s. 

,, • tio cuo do uso de recursos h{<lrlco, 
PUt rins d1 Q•nçlo dl 1nergh 1lftrlç1 1pl1ctr•U•' hghh, 
çlo r1drr,1 11p1clr1c,. 

S(ÇAO IY 
~o R,t,lo dr custo, o,, Qbr11 

Artl~o 1> - 41 obra, do u10 •vlllPlo, ou 
de IM•ruu co•u• ov col•I ho, 001 recurao, r,ldr Iço,, \trio 
ltUI CUtlQI rl\11001, direta Ou lndlrl\fetnlr, 1C9undO crltf• 
rio, , nora,,• ,,r,a a11,~1l•cl~11 •• r,9vl1•1n10, 1ttndldo1 
01 ,,gulnt11 proc1Gl•rnto,1 

1 • 1 conc11s10 ou autorl11çlo d1 obr1, dr 
n~ulnlnçlo dt •ulo, coa potrnchl <11 aproultaqnto •úlU· 
pio, d•••rf 11r Pr1c1<1ld1 dr n19ocl1çlo sobre o r1t,10 <11 cu,. 
toa ,ntr1 01 btntrlclaoos, Lnclusl•• 11 dr 1pro,1ll1t11nto hl• 
Ortl•trlco, e1011nt1 artlcul,çlo co• , Unllo; 

li ·, coostruçlo do obr,, o, lnter1111 co. 
•y• o~ cal•~~o ,d!f•~•. ~'\."d..~ vl1bll l~1do Ucnlc1, 
econõalca, ,ocl1l , 1•bl1nt1J, coa provltlo de roru, do r,- 
lorno dos ln•11tl•1nto1 públlco1 ou Ju1tlflc1tlv1 •clrcun1t1n° 
c110, de <lullneçlo ?• r1cuuo1 • rundo Ptrdldo; 

Ili• no ro9ul1a1nto dt1t• ltl, serio 11t1• 
b1l,cldo1 dlr1tr1,,1, ,rlt4rlos p,r, r1n,ncl•••n10 ou cone,,. 
110 01 suD1ldh1 gu, rui lnçlo on obro o, qo lfllt nlt 
,11190, 1tndo Qut os 1vb1ldlo1 10•,nl1 1,r10 çoncedLdo1 no ç1. 
10 dt lntuuu P~bllco ui,.enu t n• l•pouLblllóad, prHlc• 
01 ldtntlflc•~lo do, D,n,tlcl,do1, p1r1 o ~onseq~tn\t r,t,lo 
dt cu1to1, 

Pu,grdo ~lco - D ntelo o, c11nu ou 
obre, d• que trito ,,t, ortlgo ,,r, ,r,tued1 1,9vndo çrlt,rlo 
1oçhl • p,no1I, , gud111do d1 1coroo co• • c1p1c100 econ6• 

• •lc, oo çontrlb11lnt,1 r,cult•Oo 101 6r~lo1 t rnt10,o,1 co•P•• 
\rnt,, ld1ntlflc1r, rtap1lt1do1 01 Olr1lto1 JnOl•I0111l1, • 
orlge• dt ••u pttrl•Onlo • o, 11111 r1ndl•1nto1, dt •odo • qve 
1111 p1rtlclp1çlo no r1t,10 nlo l•pllqut I d11po1lçlo o, 1,u, 
b1n1, 

CAl'fJ"'-0 lU 
Oe Plano ,,t,oual d• R1cur1oa Hidrlco, 

Artigo 1, • O E1t•Oo lo1t1tu1r,, por lrl, 
co• ltutlluçO,s p,r16ó1cu, o'l'hno El\101111 dt 11,curso1 Hi 
drlco1 • Pt~" • \o•,noo por b111 01 Plano, o, b1çl11 hldrogr,. 
r1c11, n11 nor••• r•l•tl••• • pro\1ç10 Oo ,,10 111111,nt,, 11 
dlrttrln1 Oo pllnoJ1•1nto , genncla•ento 1•b1tnt111 • conte• 
rf, orou, outro,, 01 ugulntu ,1,.,nto11 

• obJ1tlvo1, dlr1trlzt1 g,r,11, •• nl• 
,,11 ,,11cu1l, ln1,r•r1glon,1, Oef1nldo, ••Olant, proc,110 o, 
Pl•n•J••ento lt1r1tlYO out con1ldrr1 owtro, pl1no•, grr1J1, 
r1glon111 1 1•torl1l11 devld•••nt, coep1t1bll111do coe 11 pro. 
po1t1s de r,cuPtr1ç10, prot,çlo, con11r,eçlo do, r,cvr101 hf. 
dr1ços ~o t1t1do; 

ll • dlr,tr1ir,, crltlrlo, g1r1l1 p1r1 o 
g,r,ncl1a,nto dt recurso, hldrlcos; 

111 • dlr,trli••, cr1t•r101 par,• p1rt1CI• 
p1çlo fln1nc1lr1 do t1t,oo no fo•ento 101 progr1•11 r•;1on111 
r1l1tl•o1 10, r,cur,01 hfdrlco,, qu1noo couo,r, o,rtn1do1 ••· 
dl1nt1 1rtlcul1;10 tfcnlc•, tlnanc1Jr•, ln1tllucJonal co• 1 
UnJ&o, t,11001 v1,1nno1 • ,ntlo,o,, lnt1rn1clon111 o, cooo,r,. 
pi1i:iu fJn1111nctua o,, ••.• ,~ •1(.1 tu •• ,.,.l'-' ••. ~ "roçr•11•~ rcgl9n,ls. 
r1l1tl,os oos r1cu1101 nlorlcos, quonoo coubrr, d1flnJ001 ••· 
dhnta tr\lçultçlo Uc'n10, tlnançrlr• , Jn1tltuclon1l co• t 
Unllo, t1t1dos wlrlnho1 • tntl01d11 lnt1rn1clan,l1 dt coop1r1° 
çlo; 

IY • co•p1t1b11111ç10 o,, que,to,, ln• 
t1rbac1,, 1 con1olld1çlo ao, progr1•• 1nutl1, plurl1nu1J1 d11 
b1cl11 hldrogr,r1c,,, Pr1vl1t11 no lncl10 11 do 1rtlQo 1eguln 
t1; 

Y • progr1•11 de 011t1wohl•1n"to llutltu• 
clon,1, t1cnoldglco t g1r1ncl11, o, ,,1orl11çlo prorlttJon,1, 
dt co1unJç1çlo 1ocl1I, no Cl9'>0 oo, r1cur101 hldrlco,, 

4rtlgo 17. 01 Pl1no1 d1 b1cl11 hldrogr,. 
r1c11 cont1r10, o,ntr, ovtro11 01 ,,gulnt,, •l1•1nto1: 

1 • 01r,trl1t1 g1r1111 • nlvtl rrglon1J, 
ç1p1r11 d, or11nt1r 01 plono, d1r,tor,, 1unlclp1l1, no1101,,n. 
tt no, 1,tor,1 dt cr,scla1nto urb1no, loc1ll11ç10 lndu1ti1~1, 
prottçlo do1 11n,ncl1l1, ••Plor1çlo •lnrr11, lrrlg1çlo , ••· 
n, •• ,oto, ngundo 11 necn1l01<111 o, nc,..p1nçlo, proUçlo , 
~on11rv,çlo do, r,cur,o, ntorlco, da1 b1cL11 ou r1gl~11 ntoro• 
gritlc11 corr11pond1n1,,1 

li. •rt,, dt curto, •IOlo t longo praro, 
p1r1 11 ttlnglr {nolc11 progr1111vo1 dt r1cup1r1çlo, proteçlo 
, Cl!fltorv,çlo 001 r1cur101 hldrlco1 dt D1cl1, tr,ouildot, ,n. 
tr, outrll, ••1 

•> Pl1no1 or.vt1llz•çlo prlorat,rJ•, pro• 
po•t•• d• tnqu1drt•1nto 001 corpo, d',9u, •• cl1,1, dt uso 
pr1pond,rant•; 

b) ~1ogr1•11 1nu1I, e plurl1nu1ls df rrcu. 
per,çlo, proteçlq, cc~1,rv•çlo, vtllli•çlo 001 reçur,01 nt. 
orlço1 o, bacl, ~ldro9rAr1c, corre1pono1nt1, lncl11sl•1 coa,,. 
pec1r1c1ço,1 do1 rrcursos flo1nc1lro1 n1c,11irlo1; 

e) progr1•1s dt Ot11nvol•l•1nto r1glon111 
lntogr1do1 • qu1 •• r,r,r, o 1rtlgo s, de1t1 ltl; 

Ili. orogr•••• o, 6•~1to r1~lon,1, rtl1tl• 
,o, 10 1nc110 V do 1111~0 16, 411t1 1,1, 1Jutt1001 '• con~I• 
ço,, • Ptc~ll1rlo1Q,1 o, r,,p,ctlv1 b1c11 ~l<1rogr,r1c1. 

dilee·o~ l •86/1 ,l .o-Haubaté 
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~rtl90 li• a Pl•n~.cst1du1I o, R,cur101 
Hfdrlco, ,,r, 1prov100 por 1,1 t~Jo projeto,,,, ,nça•lnnado à 
~,,,.~1,1, ~tQl1la\lv1 11, o r1n,1 do prl•elro 1no do •tnd1to 
do Cov,rnador do tstaoo, to• pr,,o dt v!Qtnc11 o, Quttro ano,. 

Parí911ro,unlço • A, dl11trlr1s e nece11l• 
o,oc, 11nanc,lr1s p1r1 cl1~011çao • l•Pltnt•çlo do Pl,no t1\1• 
dual o, ~rcuuo, ttlor lco• oe•ulo con1 L • r ou 1, 1, soQre 
plano Plurianual, olrrlrlus orç •• cn\hlu • orç,~rnto ,nv,I 
oo tst,oa, 

~rtloo 1,. P111 ava111çJo da ,rtc4cl, do 
Plano t1l1du1I oc A1cur10, Hlarlcos e dos Planos dt B•cl11 Hl• 
orogrHlçn, Q P..:ln tatcutho ru, Pvtillcar nht4rlo anud 
10Qr, a •s11u,çlo do, ~rcur,o, Hldrlcos no tst,oo o, Slo P•u• 
lo• , r1l1t~rlos 1o~rc, "$1\uaçlo ao, R,cursos Hldrlcos o,, 
G1olu tildro9rfrln1•, dt c1da ~1cl1 /1ld1ogrirlc1 obJ1tlv1ndo 

l dar l1tn1partncl1 , •o•Jnlun,•o públlçJ r s~ostdlo1 h •çDn 
- dOI PodttU C•tcutlvo r u9l1htl,o a, hbl\P -unlclp1l, UII• 
ou,I , ftdtnl. 

t 1•. o r,11,órlo sobre• •511u1ç10 do, 
R,cuuo• 1t1<1rJco, no Utldo o, Slo P•ulo• <1onr, ur thbondo 
10 •• ndo•H por bu, o conJunto o, 11l&tdrlo1 10011 1 •s1tu1çlo 
001 Rrcurtot NSdrlco, dt e,c1, Hldro9rjrlc,•, 

1 71 • o, nlUórlo1 dtrlnl'dot no •ç1pu\• 
<1,,1, 1rtlQo d1v,rlo çonler no efnl•o1 

• , ••tl ltçlo d1 qu1l ld1dt ou l911u; 

U • o Q1hnço ,nu, dl1ponlbllldtd1, a,. 

li(•• a••lltçlo do cu•prl•tnto 001 pro9r1• 
••• pr,,11101 no1 ,lrloi pl1noJ d• 61cl11 ~ldro9rlr1ca1 1 no 
d1 hcuf\OJ tHdr\co11 

IY •, 9ropo1lçlo dr ,v,nlu•ls 1Ju1t11 001 
pro9r••••, crono9r101s d• o~r,1 • ••r•lço, e o,, n1c1,1ld1d11 
rlnanc,1~11 pr1vlst11 r,os •hlo, Phnos dt 6telu Kldroor4'1· 

Y • u otíciióu to •• dU- pilo Conselho ti• 
t1dual, gtlos r11p1ctlvo1 Co•ltt, dr e,c111, 

$ >r • o, nftr lóo1 nh\6rlu o,vorlQ ter 
conlt~do co•P•tl••l ço• 1 rtr,1lld1d1 • ço• 01 ,1,•,n101 ou, 
c1nçUrln• o, glfnos dt nc"not ~1ar1co,, 

r: 
\ 

i ~'•o, r1l,tOrlo1 pr,vl1to1 no •caput• 
o,,,, 1rtlgo con1olld1rlo o, 1v,ntuel1 eJutt11 101 pleno, d•· 
eldldOI pelos Co•ltt1 de B1çl11 NIOrogr,rtc,s, pelo Conselho 
Est1du1l d• R1cur101 HldrlcOI, 

i ~'•O re9ul1•en\o do1t1 lei c1t1b1l1c1• 
,, 01 cr1t•r10, • pr,,os o,r, ,l1bcr1çlo • 1prov1çlo dos relt• 
tOrlo• d1llnldo1 n9 •c1put• oe,se artigo, 

"Hl9q 20 - ConH1r, do Phno h\lQijtl de 
Recurso, Hldrlco, e Ol•lslo Hldro~r,rlc1 oo t,t,do qut o,r1n1. 
r4 un101d•• hldro9r,r1c11, co• dl•tn1011, c1r1ct1rl1tlç11 qu, 
Ptr•I\H , Ju1tlflqua• o g,unch•u•ta ounntullnoo do• r•• 
curso, hlor leu. 

r1r49r1ro único. o Pleno (1l•óu1l d• A•· 
curso, Hlórlco,, 1,us re9ul•••ntos dovc• proplcltr, co•p1tl• 
01111,,10, consolld1çlo e lnte9r1çlo 001 Pltnos, pro9run1 

nor•u I oroc"H•tntos t6cnlcos , ao•lnls\r,\1101, 1 nrc• 
for•ul,001 ou adot1do, no proc,110 de ç1rcncl1•ento 011centr1• 
11,,ao dos r1cur101 h!or1co1, 1e9unoo 11 unld1Q11 nloroor,r1. 
e,, por ,1, ,1t1b1l1cld11. 

fhVLO li 
~• PolfUc• hUdud do liorenchnnto do, 11,c:unos Nldrlc:01 

CAP!JUI.O 1 
Po $l1t••• lnleQ<•do de Cerenol••cnto oc 

llecuuo1 Hf~rlco, - Slli!IH 

~ÇÃO 1 
~ OIIJethu 

ArUgo 11 • a SIHn1 lnU9ndo o, C:tnn, 
ch•1nto da hcuno1 Hfdrlcoa - SICIIH, viu • uccuçlo dt Po, 
lttlce t1\1duel de R1cur10, H!drlco,,, for•ulaçlo, 1tu111,,. 
çlo, apllctçlo do Pl1no t1t1du1I dt A1cut101 Hfdrlco,, con. 
gr,g1noo 4rglo, 11\1du1l1 • •unlclpth • • 1ocltd1d1 t·hll, 
no, ltr•o1 oo 1rll90 iO) d• con1111ulçlo oo t,1100. 

-- ~ 
Dol Orglo, de Coordsn1çlo • de lnUgraçlo ParUc:1p1Uu 

~rUgo n - nc:- •• crlldo1, cooo drgloa ee 
logl1Qo11 consultlvot • dellber1tl•o•, dt nlvtl 11tr1tlglco, 
co• co•poslçlo, 11rg1nl11çlo, co•p•Unch • runclon1•ento defl, 
nldo1 •• r19ul1••nto dost, t,I, 01 11Qulnt1,1 

, • Conselho E1t1du11 de A1çur101 Hfdrlc:01 
• CIIH, dr niv1l çentr1l1 

11. Co•lt61 d• aa;Jat Hldrogr,rlc11, co,a 
1tu1çlo •• 11nldadt1, nldrogrHlçu uhbrhddn pelo Phno ta. 
ltdull de R1çur101 Hldrlcoa. 

Artigo 2> • O Con11lno [1t,ou1l d1 Aecur• 
101 Hldr1co,, 111,gur,01 e p1rtl;to1çlo p1rlt6rl, oo, Hunlçf. 
pio,•• r1l1çlo 10 t~taoo, ,,,, co•oo,10 por1 

l • Sec:11t6rlo1 o, hhdo, ou nus npn• 
senttntu, cuJu ti hld1du u nho1on •• ço• o gennch •• nto 
ou un dos r1c:uno1 hfdrlco11 • prollçlo do ••lo 1•bhnt11 o 
pl1n•J•••nto ,,tretfglco, 1 g,1110 r1n,nc,1r1 do t,t,oo; 

u • reorn1nt1otu 001 •ur,lc!plot contJdo1 
n11 Q1çl11 hldro9r4flcas, ol1lto1 1ntr1 ,,u, pires. 

t 11. o CRH ,,,, pre,1dldo pelo S1cr1t4- 
rlo de t1t1do H çuJo l•blto H d' e outorg1 do dlnlto de uso 
doa r1çur101 hldrlco,, dlret1•1nte ou por •110 o, 1r,tld1de • 
,h vlncuhdt, 

t 2•. 1nt19r1rlo o Con,elho c,tedu•l dr 
Rtcur,01 Hldrlço,, n, rar•1 co•o dl1pu11r o rcgul•••nto d11t1 
lei, rcprc11nt1nt,, dt ur,lvcr1id1d1s, ln1titu101 de ,n,lno ,,.. 
p,rlor I d1 PlfQijl••, do Mlnlstlrlo Público, do 1oclcd1d1 çl. 
vil org1nlrtd1, 

Artigo 21. Os co,11,, de B1cl11 Hldrogr6. 
rsc,s, 11,19ur1d1, p1rtlclp1çlo p1r11,rl1 do• Munlc!plo, •• 

1. repr1s,nt1nt11 d1 S1cret1rl1 de c,t1do 
ou de drglot 1 ,ntld1des o, ea•1n1,traç10 direto • tndlr1t1, 
ouJ•• 1tl•Jded,1 ,e rcl1çlon1• co• o g1r1ncl1•1nto o~ u,o de 
recurto, hldrlcos, orot1ç10 10 •elo 1•bl1ntc, pl1noJ1•rnto ••· 
lr1lt9lco, ge,tlo r1nancelr1 do (1t1do, co• 1tuaçlo n, ~acle 
hlorogr,r10, corr,1pond1nt1; 

li • repr11cnt1nt11 do1 •unlcfplos contidos 
na bacia hldro9r4rlc• corro1pond1n1,; 

111 • r1prc,cnt1nt11 dt enlldadts dl 1ocl•· 
dtdt clvll, 11dl1d11 na D1;J1 hldrogr4flca, r••P•lt1do o 11•1· 
t, •'•l•o o, u• ltfço do nú•tro lot,I dt voto,, por: 

ai unlnnldl01, sn,Ututu a, entll\O ,u. 
ptrlor • tnlld1d11 d1 p11qul11, dtsenvolvl•onto t,cnol4glço1 

,nt101dn ,uochthu; ,. _ 

ç) 111ocl1çOea e1p1cl1llltd1t •• rtcurao, 
hldrlco,, 1ntld1dr1 d1 cl•••• • 111ocl1ço,, çoaun11,rl111 • 

outr,s 111ocl1ço1, nlo govern1•cnlal1. 

•• ,10 
r•1, 

11r10 ucolnlao, 
upnunttntu, 

S li - 01 •r1pr1i,nt1nt11 doa tOUnJçlplos 
•• r,unllo 01,,.,,,1, de pr,r,110, ou de teus 
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Ar\lvo n • Co•petH 10 C~H, d1ntu eu 
tr1,, ,, 11911lnt,1 1trlbulço,,1 

l • ól1cutlr • 1prov1r propott11 d, proJ•· 
\Q1 dt 1,1 r.ru1ntu ,o Phno Eal 1du1I ó, Recunu Hldrlcos, 
,111• ço•o 11 qu, d•r•• ,,r lncl11ld•1 no• proJ,tos o, 1,110, 
br• Q pl1no plurl1n111I, 11 dlr,trlr,1 orç•••nttrl•t, orç1•1n• 
to ,n111l do tt U do 1 

11. 1prov1r o r111t6rlo 1obr1 • "$lt111çlo 
óo1 R1c11r101 Hldrlco1 no t1t1do d1 510.P1ulo•; 

JJI. •••rctr r11nço,,.nor•1tlv11 • dellb;,,. 
ilv11 r11,t1,-.: • ror•11l1ç10, l•Plontoçlq, 1co1p1nh1•1nto d• 
Polltlç1 t1t1du1I o, R1cur101 ~1drlco,; 

IV • vateoo; 

V• 1st1b1l1c,r cr1t,rios, nor••• r,11tl• 
,11 ~o r1t1lo, 1ntr1 o, b1n,rlcl1dot, do1 cu,to, d11 obr11 do 
usa lllllUPIV dOl ncuuo, nlorlcot ou dt ln\erun co•u• 011 
col,tlvv; ' 

,,,-.. 
1 

YI • ,1t1b1l,c1r dlr,trlr,, p1r1 • ror•ult• 
ç,o d1 proçr•••• 1nu•I• o plurl1nv,11 ~' 1pllc1çlo o, reçvr101 
do fundo ttt1dy1l o, ~•cvr1os Hfdrlcos - ftHIORO; 

' Yll • ,r,tu1r o 1nqu1dr•••nto o, corpo, o•,. 
gu1 •• cl11111 dt uso prcponderant,, co• b11, nas propostas 
do1 Co•ltt1 o, B1cl1, Hldro9r,r1c,1 - CBHs, coapatlblllr,n. 
00.11 •• r,l1ç10 •• r1p1rcu,sa11 lot1rb1cl11, 1rbltr1ndo o• 
•••ntwtls conflito, dtcorrcn1,1; 

Ylll • decidir, orl9ln1rl1acnte, 01 confll\01 
1ntr, 01 co1l\t1 dt eacl11 Hldrogr4ílç11, co• recurso 10 Chtr1 
oa Poder t,1cu11,a, •• úlll•o 91111, cooror•r dlspv11r o roçv• 
lutnlo, 

gr4 Ileu, 6r9101 
ntl I CtlePIIHI 

Arllijo i,. Ao, co,1te, o, B1cl•• Hldrô 
con1vlt1,01 o dtllbtratlvos d• nt,,I r19IO• 

rica, Port ln\tgror 
suu HualinçOUí 

• 1prov1r, propost, da b1cl1 nldrogri• 
o Pleno E1t1dv1I de R1cur101 Htdrlco, 1 

li • 1pro,1r, proposlt ~, Pro9r1•11 1nv1lf 
• plurllnuals o, 1pl1c1çlo o ncurso, flntncrtros u urvlço, 
, oor11 d, lnter,111 ~,,, o 9111ncl1•ento do, 11cur10• hldrl• 
COI •• PU\lculn º' 11rer14oJ no •rll90 u ~•H• ltl, QUIMO 
rtl1çlon1001 co• r,cur101 hldrlca,; 

r: 

111 • 1prow1r, Propo111 do pleno de utlll• 
ltçlo, conserv,çlo1 prol1çlo • r1cupor1çlo dos r1cur101 nSOtl• 
ços d• b1cl1 nloro9r4flc1, •• ,1Ptcl1J o cnqu1dr1•1nto do1 
corpo, d',9u1 •• cl1111s d• uso orcpo~dor,ntr•, co• o •Polo de 
1vdUncl11 piíol leu 1 

IV• Yt\1Qo; 

V. prooovrt 1nt1ndl•tntos, cooper,çlo , 
1v1ntv1I çonçlll1çlo entro os ~,u,rlo1 aos recur~s hídrico,; 

YJ • oro•ovtr 11tudos, dl•ul91çlo , dtbt• 
1,,1 do1 pro9r1011 Prlor1t,rlo1 d1 ••rvlços I obr1, 1 s,r,, 
r11ll11ao1 no lnt1r1s,, dt col1tlvld1d1; 

VI 1 • IPrtCI 11, ,11 )1 a, •,rço dl Cldl ,no, 
r•lttdrh ,obre ·~ Sltu1ç10 001 R1çvr101 ~ldrlcos de hei• HI• 
dro9rHlç1•, 

Artlvo 27 • O Con11lho t1t1du1I a, Rtcur- 
101 Htdrlcos. Cijtt o os coaltts de !•eles Hldro9r4flc11 
C8Ks, cont,rlo co• o opolo do Co•lll Cooro,nador do Plano (1• 
t1ou1I d, Recurso, HIOrlcos. CO~HI, quo ltr4. dentre outr,, 
n u9ulntts Htlbulç0111 

l . coor1anu 
Pl1nq t111du1l a, Rccur10, Hfdrlço11 lnco1oor1ndo es propost11 
ao, Co•llh o, B•cl u Hldro9rHlcu • CSH, e sub•et,ndo•n ,o 
tonstlho [1t1dv1I de •ecur1os H(drlcos. CRH, 

li. çoord1n1r, el1bor1çJo de rel11drloa 
1nu111 sobre• •lluoçlQ dQs recursos nldrlco, do tsttdo a. Slo 
Poulo, a, ror•• dlscrl•ln1d1 por becle hldro9r,r1c,, 

111 • pro•onr • 1~1r9,.çao enlre 01 CO"i'O• 
n,niu do SIÇRH, • Hllculaç;o co, o, do1h •l1tu11 do tsu 
do ,,. •ll~rl, corr,11u, co• o utor ptl••do e , socltd1d, cl• 
vil; 

IV • 11ro•ov1r a 1rtlcullçlo co• o Sh~H~ 
Nacional o, c1r1ncl1•1nto doa R1curso, H!Orlco,, co,1 01 tat•• 
001 vlrlnnos eco~ os Munlctplos oo Estado de $lo Paulo. 

~rtlgo 21 - O Co•ltt ~oordtn1dor do Pl•no 
Esttdual de Recursos H(drlcos • CORNI, ter6 or91nl11çlo r1t1• 
bcl,clo• •• rc9ul1•cn10, o,,,noo con11r e~ 1pvlo 1,cnlco, Ju· 
rldlco, fd•lnlalrellvo oo, dr910,, entlo10,1 ••t•Ôlltl• co•• 

j pon1nte1 do Sl•RH, çoe c111lo o, funclonirlos, ,,r,ldort1, 
ln1hl1ç0'1, 

li 1• • AOI 6r;loa e 1n1 ldodu d1 aóelnlt• 
\loçlo dlT1I• ou lndlrote do talado, ro1pon16•1l1 pelo v-rtn• 
cl1•ento dol ccc~r,o• hfdrlço,, no qu~ ,~ rer,re 10, ,,pe,clo• 
o, qu1ntldod, • d~ quolld•dc, c1b;,, ~ dlrtçlo 1•1cutlv1 09• 

estudos t~cnlcos concernente,\ 1l1bor1çlo do Plono ~st1du1l 
do R1curso1 H!drlco1, con1tl\ulndo-s1 011 1ntld1d11 b,11c11 do 
CORHJ p1r1 1polo td•lnl1tratlvo, t~cnlco e Jur!dlco. 

li 2a • Pau • h1p6teH de conncuçlo dt 
recuuos r1n,ncelro1, 01 drglos e tntldadn rororldot no i 10 
poderio 1\uu sob • for•• dt consdrclo ou çonvlnlo, reoonu. 
~lllnndo,se 1olldorl1ment1 em r1ce de terceiro,. 

)9. o apolo do CORHI, 101 Co~ltls d• 
e1clas Hldro9r4r1cas, ,,ri •••rcldo d1 for•• d11contr111z1d1.' 

li•• - 01 "un1ctp101 poderio d1r 1polo 10 

CORHI n, sua 1tu1çlo dtscentrallz1d1, 

Artigo ~7 - N11 b1cl•1 h1drogr4rsc,,, ond, 
01 probho• relaclontdos 101 recurto, nldrlcos 1111• o juUI• 
'lc,re,., oor declUo ao resp1ctlvo co11IU de eecli Hldr~grHI. 
e• , aoro,,çlo ao Connlho de R1cur101 tt(drlco1, podar, ser 
crlióe ~m• entld~de Nrlólc1, co11 ntrutura adm1n1Hrath• e 
tln1ncelra oróprle, dcnomln1da Aglncla do B1cl1, 

S 10. A A9fncl1 do Bacia •••rc,r, as run 
çou de secr1t,rh executivo do Coodtl de each Hldrogr.,lc1, 
1 tor4 as ngulntu 1trlbulç0111 

1 • el1bor1r oerlodlc1•,nt, o plano d1 bl• 
ela hldroqr,r1c1 suo~etendo-o 101 Co11ltf1 de B1ci1, enc•~l 
nhando-o oa1terlormen11 ao CORHI, co~o propost• 01r1 Integrar 
o Pl•no t~t~d~al de Rcc11r101 H!drlcos; 

li. elabor1r os relatdrlos 1nu1i1 sobro 
•sltu1ç10 do> Recursos H!drlco1 do Bicio Hldrogrãtlc1•, 1ubme0 

t•oôo-Q 10 Com1t6 ~e 01c1•, ,nc1•1n~ao~o-o 001t1rlor~ent1, ,o. 
~o proposl•, 10 co~~l; 

Ili • g,re~clu os recursos r1n1ncelros ao 
íEttlOHO oer11~e,.ln l bacia hldrogrHlc1, g11ados pela cooran. 
ç, ~elo uso da á9u1 e os outros ~,rlnldos no art. l6, e• con 
ror•ldade do CAH e ouvido o CORH1J 

lV. pro•ov,r, n, bacia hldrogr,rlca, 1 1r 
\lcul1çlo entre os co~ponentos do SICRK, co• os outros alsto• 
••s do E•lado, co~ o sator produtivo o• 1ocl1d1d1 clvll. 

5 79 • AI Aglnclu do OICIU IOOltn\t urlo 
crlaô1ts • nart1f c,n- 1n.tr1a de cobranç1 pe,lo uso dos r~cutsos 
~!dt lcoo ~ ter lo lUI vlnculaçlo ao Estado o org•nl nçlo idfflj. 
nlHtAti,a, alt,. d• •u• per•onalldade JurJdlca, dl1clplln1dn 
na lol Que aulorlur su1 crhçlo. 

·SEÇÃO 111 
001 Orgias de Outorgo do Oliolta de Uso ~01 Ãgu11, de 

~lcencla•ento de Atlvld1d1• Poluldar1s o Deaals 
Or9lo1 Estaduais Partlc1pant•• 

Artigo ,o• Ao1 Orglo• dl Admjnlstraçlo 
Olret1 ou :ndj re\a ao Estado, rupons,•els pelo gerench•,nto 
001 recurso• h!drlco,, no qu, se nte.r• .•?.! .u.2ecto1. a, outn-· 
tidade • de qu1lld1dc, c•bn4 o oordclo du atrlbulçOu re• 
latlvu ~ outorgo do dlnlto dt u,o. e d1 r1sc11luçlo oo cu•· 
prl•onto da legl•l1çlo de uso, controle, proteçlo e cons,rv•· 
çlo d1 recur101 hldrlco1 ••sl• como o llcencl1•1nto dt 1t1~,. 
dedos 0011nçl1l~e~t• poluidor,,•• r1,c,ll11çlo do cu•prl~•~· 
ta~• le9l1l1çlo dt conlrol• do polulçlo ••bi•ntal, 
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f 1• • A ex1cuçlo du •ll•ld1d1S • qu1 11 

reten •H• 1rtlQO dever6 SH teHa de "ordo çom n dlrUrl• 
r•• e,t1bel1çld1s no Pleno t,t1du1I de ~•cur,os ~!drlcos • ••· 
dhntl compaUbUln,;lo • lnteguçlo dos orocedl•ientos t4cnl, 
co•, 1dalnl1tr1tlvos do, 6rglo1 e 1ntld1do• lntervenltnt,s, 

\ i• - 01 d1•1ls dr910, d• Ad•lnlstr•çlo 
Olr1t1 ou Indireta do Estado lntegr1rlo o SIGR~, •••rcendo 11 
1trlbulça,s qu1 l~ts slo deter•lnad11 por 1,1 • partlclparlo 
d1 1l1bor1çlo, l•olant1çlo do• plonos • proQra••• r1l1clon1- 
dos ~o· •• SUII ffSPICtl••• ,r,11 d• atu,çlo. 

CIIPflULO 11 
D01 Dlver101 Tipos de Psrtlclp1çlo 

SEÇÃO I 
01 Partlclptçlo doi MunlcSplo1 

Artigo JI. Q EsL100 !ncen\1var4 1 tor~a 
çlo de consdrçlos lntu•unlclo1l1, "U b•CIU ov 1'Q1Dn hl, 
arogrHI"' e r lt leu, nu qu1ls o 9erenc la•ento de r1curso1 
hldrlcos deve ur feito ngundo dlrotrlz •• • objetivo, up•· 
cllh • ntabehcor4 con•6nlo1 óe 11útu1 cooperaçlo e anhUn· 
cl, co~ OI POl•OS, 

Artigo ,2 • O Est1do poderé delegar 101 
Mun1cfPl01 oue 10 organizar•~ \icnlc1 • ad~lnl$tr1tlva•1nte, o 
9erenclamento o, recuaos hlorlcos de Interesse e,cluslva•ente 
local, co~prundtndo, Qentr• outro,. o, ót b~cl•s hldrogrírl• 
cas que se situe• ,,c1u1l•1mente no território do ~unlcfplo e 
os aqij!reros subterrlneo sllu100, em h•u urbon\,odu, 

P1r4g;1to ~nico. O regul1mento desta 111 
utlpuhr6 u cona1çau gerais oue deveria ser obsorvadu ph 
los convenlos entre o E1t1do, 01 Munlclplos, tendo co•o obJe• 
lo, deltgaçlo 1cl•1, cabendo ao Presidente oo Conselno Est1- 
oual dt Recursos 1ildrlco1 autorizar I celeHaçio aos mes,.os, 

stçÃii' 11 
.>a Auochçlo de Us11hlo1 dos Recurso, HJdrlcos 

~ Artlgo >>. O Estado lncentlvir,, org1n1. 
nçlo o o runclon,mento de UiOcllçOn de usu,r los co~o en.tl• 
d~dn au•lllares no gertncl.,.enLo do$ reçuf\u• h!drlcos e n, 
l•ola•(açao, cpor,çlo e manuttnç~o ae Qbr•• • ,er•lço,, co~ 
dlrtltos, obrlg,ço,s I sere~ der1ntao, em re9uLa~1nto. 

,si::çr.o 111 
Oi P1rtlclp1çlo 10$ ~nlversldades, d• Instituto, 
de Ensino $uporlor e do Entldgdes de Pesquisa 

1 Ouenvolvl,o•nto Tecnol6glco 

Artigo l• • ~•diante acordos, convfnlos ou 
contr1to5, os drg;o, 1 intldaa,, lntegranLrs do S!CRH contaria 
co• o apolo e cooperaçlo do unl,er1ld1des, Instituições de 1n- 
1lno s~prrlor e 1ntld1du up1çl1lludn e,, posQulu, ""'T.írn. 
volvl•en\o ltrnoldglco oubllcos e cao•cltaç~o dt recursei ~u- 
•1no1, no cHpo dos reruua1 hídricos, ' .. 

CAPfll,11.0 Ili 
Oa rundo EHodual do Rtcunos Hldrlcos .• íEHID~O 

SEÇÃD l 
~• c,stlo do Fundo 

Artigo,~• O Fundo Estadual de R1curso, 
Hldrlcos • FEMIDRD criado oara suporte r1nancelro di Pol!tlc~ 
E1tadu11 dr g,cursot Hldrlco•, d1s 1çoe1 corrr•oond•nte,, re- 
901.,,., gela• norma, ,stab1ltcld11 n,,t1 1,1 e e• 1,11 rrQul•• 

10. A suoervlslo do fEHIDRO ,,r4 ·telt1 
por u• Conselho d• Orl,nt1çlo, composto por ~,mbro, lndJc1do1 
1ntr1 01 coaoon,nt1s do C~~. ob1tr•1d1 1 p1rldode entre E1t1do 
t Nunlclplo•, ou••• 1rtlcul1r6 ~o• o Comltf Cooroon1dor do 
Pl1~0 Est1du1I dl Recursos ~IOrlco1 • CQRHI, 

S 20 • O íEHIQRO 5er, ed~lnlstrado, quinto 
iO especto r1n1nc1lro, por lnstltulçlo orlclal do slst••• de 
cro!dlto. 

SEÇÃO li 
Oo, Recur101 do rundo 
Artigo, ,6 - Constltulrlo recurso, do 

rEHIDRO: 

1 - recuuos do Estado t do, Hunlclpln a 
ele dettlnados por dlsposlçlo l1gal; 

u • tnn,rulnch da UnllQ ou de Estedo1 
vizinhos, destinados • u1cuçlo d• phno, t progr •• u de re: 
cursos hídricos de lnt1res11 co•u•; 

UI • compenuçlo rtn1nct1r1 qu, o Estldo 
receber e• decorrtncli dos 1prov11ta•1nto1 hldro1nergltlco, •• 

1 seu ttrrl1~1lo; 

1V • partt da co•pennçlo, flnanctln qut o 
E1t1do ncetler pela ••plor'1ç10 111 p1trdl•o, g" n1tunl t rt• 

1 
~urso, minerais•• seu território, dtflnldt pilo Conttlho Es 
tadual dt Geologl1 • Recursos Minerais. COCEHIH, p1l1 1pllc1- 
çlo e•çlu1lv1 e• levanta•,ntos, t1tudo1 1 proor•••• de lnt, 
re••• par, o qer1ncl1•rnto dos recur101 h(drlcos subterrlneoa; 

V. 11sult1do da cobrança pela ut11Ír~çlo 
d, rocur,o, hfdrlcos1 

! • 
Vl. •~pr,stl•o1, naclon,11 • 1nt,rneclO• 

n,1,, recursos prov1nlent1s d; 1Jud1, coop,raçlo 1nt,rn•o1o• 
nal e ó1 acordo, 1ntugovunHantah; 

VU • retorno dn 'op1nçh1 de crl111to con 
tr1.t1du, co11 4rglos I entld1d11 dl addnhtraçlo dlr1t1 e 1n. 
dlr1t1 do ,stado, do, Munlclplo11 cons6rclo1 lnter•unlclp1ls, 
conce,,lonírla, de serviços públlco1 t ••pr11~1 prlv1dts; 

VIII. produto de operaçoe, de cr6dlto e 11 
rendas provenientes da 1pllc1çlo dt 11u1 r1cur101; 

• IX • resultado• de 1pllceçOn de •ultn co 
' bradas dos lnrutorn d• hgllllçlo d• 6ouu1 

" • r,cunoa d1~orrentn do r,ü'iõ7. cu,: 
tos rererent,s a obra, dr 1provelt1•1nto •últlplo, de lnter,, 
se co•u~ ou coletivo; 

XI - doaçoes de p111011 rl1Jca1 ou Jur1dl 
c,s, públlças ou privadas, nacionais, ,1tr1ng1lr1s ou •ultln1- 
clon11s e recurso, •••ntuals. 

~ 
1 

Pu4gnfo único • S1rlo dnpendldoa aU 
lOX (doz por cento) dos r1cursos do rEHlDRO co11 d11p1111 de 

1 cu1t1lo e pessoal, d1stln1ndo-1e o rrst1nt,, obrlg1tor1,~1nt1, 

1
01r1 1 ,retive tlabor,çlo de proJ1tos • •••cuçlo dt obrai 1 
••r•lços do Plano Estaduil de Aecur,os Hldrlcos, 

' 
..: SEÇÃO UJ 

'18s ApllcaçD,1 do rundo 

1 

Artigo l7. A 1pllc1ç10 dt recurso, do 
FEHIC>RO daver• · nr orlent1d, pilo Pllno Eltadu1l d• Recurso's 
Hldrlcos, dt•ld•~ente compatlblll11ndo co• o Plano Plurl1nu1I, 

, 1 L1l do Olrotrl1n Orç, •• ent,rlu e co11 o orça•rnto 1nu11 do 
tstaoo, absorvendo-se: 

1. os plano, anu1l1 , plurlanual, dt 
1plic1çlo de recurso, fln1ncelro, 1,gulr•o 11 diretriz,,, 
Htnderlo o, obJ1tho1 do Pllno Utadual d• il,cursos Hldrlcoa 

o, obJ1tlvo1 t ••tas dos p11no, r progr1•1s 11t1btl•clóo, 
baclu hldro9rHlcu; 

l
por 

utlllraç;Q dos recurlO$ n!drlcos ser, ,pllcedo •• servl,os 1 
lobr11 hldr,u11c,, o de s,no,~ento, do lntere111 co~u•, previ•• 
(tos no P11no Esladual d• Recur,os Hfdrlcos e nos planos est1- 
~u111 do s1ne1~ento, n,les lncluldo1 os planos d• proteçlo 1 
do cootrole di polulçlo d1s ,gu11, obsorv1ndo~,,1 

%1 • o produto decorrente d• çobronçt pele 

1) prlorld1de p1r1 01 1,rvlço1 • obra, de 
lnloress, ço~u•, 1 ,,re• •••cut1dos n1 ••••• bacia hldrogr,fl• 
e,•• quo ror,~ arr1c1d1óos: 

bl a\4 ~o (c1nQÜen~al por c,ntg do valor 
arrecadado e• uma bec11 hldrogr,r1c, poder, s,r.1pllc1do •• 
outr,, desde Quo es~• ,plicação 11,ner1c11 • b1cl1 ond, rol 
1relt1 a arr,ced1çlo I neJ• 1prov1çlo pilo Co•ltl óe e,cl• HI• 
drogr,rlca respectivo; 
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Ili· os planas e programas aprovaaas pelos 
Ca~ltfs de Bacias H!droQr,rlca. C8Hs, a serem e,ecutaaos com 
recursas abl taos P•h cobr•nça pela ~t 111 ração das recursos 
nldrlcos nu ru~rcllvH baclu nldroQrHlcu, teria carltrr 
vlncul1nte PU3 a apl lcaç~a dou, roo.,r.os, 

IV prer,renclelmente, apllcaç~u do 
rt1110~0 urao r,Ltu pele •oa111a,a, de •~préstl~ai: 

Y. podrrlo ••r ••tlPenal1dos ~ conta aos 
r1cvr1os do rtHIORO I rorm1,ao e o aperretçoamento de ouadros 
ae pessoal•~ gerencl••ento de recursos h/drtcos. 

S 19. nu• atendt,.ento do utaooleçldo 
nos JnçJso• li• 111, dnl• •rtlgo, o rt>ilCRO ur• Qrqantado 
~eal1nte subcontas. nut por•lta• a qestlo avtõno•a dn, recur• 
,os r1n1ncelros portln~ntu • cada bac!;i n1aro9rHlc1. 

S 2v • Os Programas rererldos no ,rtlgo' 
>v, deste lel, Qulndo nlo 1e rel,clonero• dlr1t1•1nt1 co• r• 
cur10, hldrlco,, POdtrJo D1n1flcl•t••• de rocur101 do íEHIORO, 
•~ conror•ld1d1 co~ o Plano t1l1du1l de Recur101 Hldrlco1. 

Artigo l8 ~ E1l1 lei entrar,•• vl9or na 
o,t, de su1 guDllctçlo, revoç1d11 a, disposições e• conlr6rlo. 

(' 00AS 
DlSPOSIÇOEs TRANSITÕRIA$ 

Artigo 1v • o Conselho E1tadu1l do Recur• 
101 Kldrlcos • CRw, e o Co•lt~ Coordenador do Pl1no Estadual 
de ~,cvr~o, H!drlco,. CQijHf, 1ucederlo ao, criados Pelo oe. 
cr110 n9 17 ~76, dt 11 de nove~bro de li87, Que deverlP ser 
idlPltd01 1 e1t1 lei, f~ ate ~Q !noventa) dl1s ,ont1das d1 sua 
oro~vl91ç;o, oor Decreto oo Poder E,ecutlYO, 

Artigo 29 • rica desde J' crl1do o co~ltt 
du Baclu Hldro9rHku dos Rio, Plreclcao,, Caplvarl e Jun. 
dia! to Comltt dt e1cl1 Hldroor,rlc• do Alto r1et!, cuJ• or 
Q1n1z1ç10 ser, prooosta oelo Conselho E1tadu1l do Recur,os ~,. 
drlcos • CRK, u •Ir 110 Ccenio e vlntel dl•• da pro~~lgaçAo 
deu, l•I. 

ParáQraro únlçp • Ha Ptlm1111 reunllo dos 
Co•Hts acl•• rerendas, urao ,provados o, uv1 ut11utos oe• 
los reoruentantu do Ul1do e dos Munlc(plos, ltenllldo o OI• 
110,Jecldo nos art(901 1~. 26 e 21 dut1 IU. 

Artigo J9. A ad1ot1ç2o a ~ue se rerere o 
1rt, tV das Dhooslções ltan11tdrh, e a l,.pllnt1çlo dos Co•l· 
lh de aaclu acima reretidos urlo flltu por lnter~6dlo de 
Crvpo E•ecutlvo • >er du IQnado 01 lo Poder c,ecvtlvo. 

P1r,9raro ~nico - A 1~011n1açlo dos Comi• 
Ih d1 hchs cont.u6 com a oar\lclpaçlo dos •• unlcíplu, 

~rtlQo ,v. A crtaçlo dos de~als Co•ltfs 
ao Bacias Hldro9rHlcu ocorrer4 a oartlr de , lu•> ano de ••· 
PerUncl1 a1 .reth1 lnstalaçlo ao Co•IU du e,cln dos ~101 
~1r.clcab1, Caolvarl • Jundhl • do to<11lt! ~o Alto TleU, ln. 
coroo11nao u 1ol11çõrs do• resultados e ag revl1õ05 dos oro. 
ccdl,.en101 Jurldlco,aa~lnll\rHJvo, aconnthheh. no pruo 
~,,1~0 de~ lclncol •"P•, na 1eQütncl1 au, tor eslabelectao no 
Plano Uladvil de •ecursoi Hldr lee s , 

~rt lqo ~· • vetada. 

19 • vet1do. 

zv - Yet1c,o. 

~rtl~o 6V • o, Munlcípla, quo soítH r ••• 
trlções 10 ltv des1nvolvl•en10 e~ razio dl l•pl1nt1çio d1 
,uu de oroteçlo ,~b10~111, por decrtto, até I pro~vl9•çao da 

PIUt~H lfl, ttrH 'º'"º'""ºº' fln4nc1lrtn~t, pelo huao, 
e"' C~"'Pr~ldJdt ~om lei especfrlca, dosa, aur ,nu 4ren t,. 
nno~ como obJtto a pro\eçlc do r1cur,c1 oídrlcos e uJu dl•• 
crlmln1~11 no Pl1no tsladutl de ijecvrsos HJdrlco,. 

Artigo 7• • Co•pote ao oéo1rtamento de 
,9u11 e Energia tlétríc• • OAtE. no l•bltQ do Slst••• lnte• 
;rido de ~erencla •• nto de Aecunos 11ldrlcos • SICAH, eurcer 
u atrlbulçõn que lhe forcai çonterldas por lol, upeçhl•,n• 
UI 

l. 1utorlz1r I l•pl1ntaçlo d• 1apr11ndl• 

••ntos que d1•1nde• o u10·01 r1cur101 n1or1co1, •• conrv,~••w 
de co• o disposto no ,rt, 9• d11t1 1,1, ••• pr,Jutzo d• IJc1n° 
ça 1mbl1nt1l: 

II. c1d11tr1r os v,u,rlo1 1 outor91r o dl• 

1r1lto de u,o do• recursos nldrlcoa, n, conrormldadt eom o dla• 
oosto no 11t. 10 e 1pllc11 u nnçOn PUvhtu nos 1rtl901 li 
, 12 desta ltl; 

lll. 1r1tu1r, cobranç, polo uao dol r•cur• 
101 hJdrlco,, n11 condlçõ11 ,1tab1l,cld•• ni lnclao 11 ao art, 
1J duta lel 1 

Par6grafo único. Na r,orQanlzaçlo do OAEE 
Incluir-se.ao, entff 1s suas 1trlbulçõ•1, e1trvtvr1 e or91nl• 
11çlo, u ut1ldades t4cnlcu e da 11rvlço1 neceu,r 101 ao t•er• 
clclo d•• runçOtl de apolo 10 Conselho t1t1ou1l de Recvr101, 
t1ldrlcos • CRH e P•rtlclpaçlo no co~ltt Coorden1dor do Pltno 
Estadual de Rtcur101 HJdrlcos. CORHI noa moldts t n11 condl• 
çOes dispostas no1 1rtl901 'º e 60 do Otcrrto no 27 ,16, dt 11 
dr nove~bro dt 1987. • 

ArtlQo &• • A lr,p)lnt1çlo d• cobunça pelo 
uso da ,Qv• ser~ feita O• ror111 gr•d•tl•• atendenon.,e, abri• 
galorl,~ente, •• ScQulntes r1,1s: 

I • desenyalwlmenLo, i P•rLlr de 1991, de 
pfoQrBAi ae co~unléaçlo soc111•1obr• 1 nece1sld1dt econõ~lca, 
1oclal e aeolental 01 utllli•çlo r1clon1l e protrçlo o, ,gu,, 
co~ tnrase para a educaçlo ambl,ntal, dirigida P•r• o prl11eiro 
o se9unao clclo11 

ll. l11plant,çlo, em 19P2, do 11,tem, Lntt• 
grado de outorgo de direito de uso dos recursos h{drlcoa, de• 
vld111e,..l1 compotlblltuoo co11 sht•mu correhclon•do5, de 11. 
cencltmtnto 111blental o eetrooolltano; 

Ili. cad1str1m1n10 do1 u,u4rlos 011 lguas • 
reovlarlr•çlo oa, outorgas de direito de uso, Ounntt 1 1• 
plonÍaç•o ao prl~•Lro Plano E1t1du1I de Recursos H!drlco1 
1992/ 199~; 

IY • artlculaçlo co11 a Unílo e tsttoos •l• 
zlnhos tendo •• vista a l11pl1nt1çlo do cobr1nç1 P•lo uso ao, 
rocur101 ~rar!cos n11 bacias nldrogrtrJces de rios de do•lnlo 
redtlAI, dutanle o Dorloclo de 1992/199~; 

V• propo1lçao de c;rlt<ir!Qs e 'iior'"u pu• 
• Clx•çbo do• pr,çoa públicos, dtflnlçto ele lnstr~mentoa téc• 
nlcoo e juríd1co1 neceu~rl05 A ln,plant•çao da c:obunça pelo 
u10 d1 âgu•, no projeto de le1 t•f•r•nt• •o •e9undo Pl•no E•· 
Udu1I de Rec:u,uo, llíclncoa, a •• r aprovodc, •• UU1 

vr • Vet•do, 

Palácio dos Bandeirantes, 30 de dezembro de 1991. 
LUIZ ANTONIO FLEURY PILHO 
Carlos Renato Barnabé 
Respondendo pelo Expediente 
da Secrcf.:lria <12 Fazenda 
José M,moe/ de Aguiar Barros 
Respondendo pelo Expediente da Secrcf.:lria 

_ de: En_ergla e Sanc:amc:mo 
Walter Kufel Júnior 
Respondendo pelo Expediente da Secretaria 
de Plantjamcnto e Ga~o 
Ataor Ca/fd Alves 
Secretãrto do· Meio Ambiente 
Cláudio Ferraz de Alvarenga 
ScCI'CUrio do Governo 
Publicada na Assessoría ~cnicó-1.c:gislatlv;i, aos 30 de 

dezembro de 1991. 
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V I S 1': O D I A G N 6 S T I C O D A R E G I ,li;'. O o u 

2.1 - Caracterização do "Vale do Ribeira" e sua inserção no Estado de 

são Paulo 

A "Bacia do Ribeira e Litoral Sul - B.R.B.", foi caracterizada no 

Primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos, de 1990, como uma 

"Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRH) "TUR!STICA 

E DE PRESERVAÇÃO", cuja utilização dos recursos hídricos deve so 

frer restrições e controle, com incentivo ao turismo, ~ recreação 

e à agricultura controlada. 

obs , : "Preservação" aqui, como pode ser depreendi.do, não denota a 

intocabilidade colocnda por J.L. BELART no Bol. Geogr. de 

março de 1976. O correto seria "Unidade Turística e de Con 

servação" conceituada pelo mesmo autor no mesmo Boletim cita 

do pois, ao mesmo tempo que aquele Plano caracteriza are - 

gião como de "Preservação", prev~ usos para seus recursos hí 

dricos. 

A Bacia do Ribeira e Litoral Sul tem uma população de 300.429 hab. 

com um crescimento demográfico de 1,97 ao ano; urbanização de 53% 

em 1980; a mais baixa densidade demográfica do Estado, {17,6 hab./ 
2 

km. 

Chuva média anual de 1.800 mm/ano (transferência de 1~ a 40 m3/s 

nas cabeceiras da Bacia, para a vertente marítima paranaense, atr~ 

vés do aproveitamento hidrelétrico de Capivari-Cachoeira da COPEL) 

Abund8ncia do manancial superficial, com ocorrência de inundações 

peri6dicas em extensas áreas de várzeas na porção de jusante da ba 

eia e nas proximidades da barragem do Valo Grande em Iguape. 

l\quíferos de baixo potencial nas zonas de falhamentos geol6gicos; 

no cristalino melhoram as possibilidades de captação. Atendimen 

a pequenas demandas urbanas. Nestas condições, pode ser apresen 

tado o seguinte diagnóstico: 

- Abund8ncia de recursos hídricos superficiais e baixo potencial 

de exploração do manancial subterr!neo; ocorrência de inunda - 

ções em grandes áreas de várzeas ao longo do Rio Ribeira de Igu~ 

pe desde Eldorado até a foz, e do rio Juquiá e Jacupiranga. O 

fechamento do canal "Valo Grande" em 1978, agravou os efeitos 

das .inundações nas proximidades de Iguape. Assoreamento dos 

cursos d'água no Médio e Baixo Ribeira, provocado pelo elevado 

índice de erosão laminar em função das características físico - 

naturais da bacia agravado pela ação antr6pica. A qualidade da3 
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águas superficiais é boa, devido à grande disponibilidade e ao baixo 

potencial de cargas poluidoras de orígem doméstica e industrial. A 
guas subterraneas com teores de ferro excessivos e sujeitas à salini 
zação na faixa costeira. 

2.2.- Qual a vocação da região na perspectiva do DAEE 

Confonne explicitado no ítem imediatamente anterior, "Unidade de Co~ 

servação", obedecidas as normas de orientação à Política Estadual de 

Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos estabelecidas na Lei nQ 7.663, de 30/12/91. 

As condições físico-naturais ~esta UGRH impõem t~atamento diferen 

ciado dos recursos hídricos para cada uma das tres compartimenta 

ções geomorfo16gicas existentes na região, isto~. um para a 

porção da região com relevo extremamente movimentado e conseqtlente 

declividades dos cursos d'água de até+ de 4m/km,(zona serrana), o~ 

para a porção quase plana onde as declividades dos cursos d'~gua 

são quase nulas (zona sub-litorânea) e outre para o Baixo Ribeira 

em função das interferências de marés~ tendo sempre presente no en 

tanto a unidade existente na bacia hidrográfica em conjunto com a 

Vertente Atlântica. 

Nestas condições entendemos que a implantação de atividades nesta 

UGRH objetivando seu desenvolvimento econômico e social deveria tam 

bém obedecer estas características, corno segue: 

- ZONA SERRANA~ implantação de obras hidráulicas contemplando o uso 

múltiplo das áquas, isto é, simultaneamente a geração de eneroia, 

o abastPcimento público, o favorecimento da ictio-fauna (escadas 

para peixes), a navegação para transporte de cargas e principal w 

mente turística (eclusas), sem esquecer no entanto, o controle de 

inundações (volumes de espera e manobra de comportas) requerido 

pelas Zonas sublitorânea e litor&nea, sem o que se torna pratica~ 

mente inviável a implantação de atividades para o desenvolvimento 

de tais áreas; ecoturismo. 

- ZONA SUB-LITORÂNEA~ 

a) - industrialização~ definição, pelas Prefeituras Municipais que 

compõem esta porção da bacia. de áreas para a instalação de 

seus distritos Lndu s t r ã a.í s ; para a realização dos necessários 

estudos <los condicionantes ambientais envolvidos, a exemplo 

do trabalho multi-ins1:ituc1onal realizado "Estudo de Micro10 •.. 

calização do Distrito Industrial do Município ~e Registro no 

Estado de São Paulo". ,~ daee-041·86/1.1,0-1-taubaté 
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Tais Distritos deverão ter como eixo·a Rodovia Régis Bitten~ 

court, cuja duplicação está nos planos do Governo do Estado, 

desencadeando não apenas o desenvolvimento econ8mico e s@- 

cial da reqião mas também a concretização de uma p<!l1.Ítica 

de descentralização industrial de há muito requerida por o~ 

tras Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Esta 

do de São Paulo que, em função da falta de planejamento pré• 

vio de implantação, tiveram seus recursos hídricos degrada• 

dos pela poluição, impondo ações governamentais extremamente 

custosas. 

- b) -Agricultura: tratar-se-ia de agricultura convencional de sub 

sistência com raríssimas exceções, e de aql'.licuitu~a que, além 

de bio-indicador, é promissora para a região e economicamente 

atrativa aos investidores, empregando grande número de mão-de 

obra não qualificada. 

- ZONA LITORANEA: 

TUrismo e aqtlicultura. 

2.3 - Entraves e obstáculos para o desenvolvimento econômico e social 

,I""' 

o DAEE identifica como entraves para o desenvolvimento s6cio-e 

conômico da região os fatores físico-naturais aliados à questão 
de prioridade governamental, os quais, por outro lado, contri - 

buiram para a manutençã,J da Mata Atl~ntica e para o despertar 

da necessidade de sua preservação, através da imposição de vá - 

rias restrições legais. 

2.4 - Como o DAEE insere sua atuação na região 

o DAEE atua na região desde sua criação, no final do ano de 1951. 

No entanto, os "serviços relativos a melhoramento de rios" fica 

vam a cargo da Diretoria de Viação da Secretaria de Viação e o 
bras Públicas, até quanào foi criado, dentro do DAEE, o !serviço 

do Vale do Ribeira, através do Decr.eto n2 31.655, de 09/04/59,p~ 

ra atuar diretamente na região. 

Com relação à rede hidrométrica, ela foi implantada no Estado de 

São Paulo em 1886, pele. Comissão Geográfica Geol6gica,tendo como 

observadores empresas privadas como a Andersen & Clayton e a 
SANBRA, erri função de suas necessidades de conhecimentos hi- 
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drometeorológices para o sucesso de suas atividades empresariais 

no País; pelas companhias de estradas de ferro em fun- 

ção da facilidade de operação da~ estações de medição instaladas 

nas estações das estradas de ferro, em colabo7.ação com o Estado;p~ 

la Divisão de ~guas da Secretaria da Agricultura, pela necessidade 

do conhecimento do comportamento meteorologico e da disponibilida# 

de hídrica com vistas ao desenvolvimento da agricultura no Estado 

de São Paulo, a maior fonte de divisas para o País na época, etc. 

Com a criação do DAEE, ele herdou todo esse acervo de dados, ohje •• 

tivando a possibilitar o cumprimento de suas atribuições, isto é, 

o conhecimento da disponibilidade hídrica em qualquer ponto do Es~ 

tado de São Paulo. Quando não su f.iciente, desenvolveu f6:rmulas a .• 

nal6gicas empíricas e modelos marem~ticos para atingir ao seu ol:j~ 

tivo, através de seu corpo técnico e científico altamente especia. 

lizado. 

o conhecimento das demandas atuais e futuras, depende do cadastra. 

menta dos usos no passado~ no presente, para possibilitar proje - 

ções, para o que o DAEE está ápto. 

Para o retorno ,s condições iniciais de quantidade e qualidade das 

águas em qualquer ponto, há que se conhecer tais condições iniciais 

assim como as f6nnulas que·devem ser seguidas para que esse retorno 

se concretize. 

No &mbito dos recursos hídricos tem o DAEE se preoC'upado não apenas 

a nivel regional mas também a nivel de Estado, com todas as medidas 

necessárias para a ad,ministração de conflitos de uso, de combate à 

erosão, de desassoreamento, limpeza e retificação de cursos d'áÇJUa 

etc., estando ainda pendente uma definição por parte dos governan 

tes e da sociedade sobre o que se deseja para a região (desenvolvi 

mento econemico e social ou apenas preservação ambiental) para que 

este 6rgão possa concretizá-la. 

2.5 - Estão disponíveis todo o acervo documentário, conhecimento técnico 

científico resultantes inclusive desse acervo documen~ário e da# 

tradição do DAEE na região,e no Estado de São Paulo. 
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3. P O L Í T I C A S E D I R E T R I Z E S 

3.l - As políticas que o DAEE identifica como necessárias para a regi~o. 

são exatamente aquelas estabelecidas pela Lei n2 7.663, de 30 de 

dezembro de 1991, artigos 1~, 22 e 32. 

3.2 - As políticas que o DAEE aplica na região são as mesmas do !tem 3.1 

imediatamente acima, exceção às alíneas III, IV e VI que estão na 

dependência da regulamentação e da alínea VII que, além da quest~o 

da regulamentação, está na dependência da decisão sobre o que se 

pretende realmente para a região para seu desenvolvimento econômico 

e social. 

3.3 - As diretrizes definidas ~eio DAEE para a regi~o g~o t~elas ~efini 

das nos artigos 42 a s2 da citada Lei n2 7.663, em seus artigos n2s 

42 a 92 • ~uanto àquelas que implementa na região, são as mesmas, ex 

ceção às situações que estão na dependência de regulamentação. 

3.~ ~ O nível de participação da sociedade na formulação r.as políticas e 

diretrizes, tem seus princípios est-at:elecidos na alínea I do art.i 

go 3º da Lei n2 7.663 acima mencionada. Quanto à execução dessas 

políticas, algumas estão na dependência de regulamentação, que se 

fará a partir da experi~ncia a ser adquirida na "Bacia Piloto de P.! 
-racicaba, isto ~, na -OGRH do nédio Tietê, também previsto naquela Lei. 

3.5 - O Plano de Gerenciamento dos Recursos Hídricos não s6 para esta,mas 

para todas as UGRH do Estarjo de São Paulo, exceção ào para a UGRH 

do Médio Tiet~. ainda não está compatibilizado com o Plano Pluria~ 

nua~ do Governo, j~ que ésta compatibilização depende de regulamen 

tação de vários ítens da Le1 nº 7.663 que é muito recente que. por 

sua vez depende, em certos aspPctos, da experiência a ser adquiri - 

' da na Unidade Piloto de Gerenciamen·o de Recursos Hídricos do Médio 

Tietê. 

4. L I N H A S P R O G R A M ~ T 1 C A S E P R O J t T O S 

São em número de 10 (dez) os Pro.:rcarnas que deverão atender às necessida 

des impostas para o perfeito gerenciamento dos recursos hídricos no Esr.a ••. 
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do de são Paulo, dos quais alguns já estão em desenvolvimento e, outros, 

que serão desenvolvidos levando-se sempre em conta as especificidades d~ 

UGRH, (ver diagn6stico): 

1. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HfDRICOS: Sistema gerencial 

de outorgas; estudos e pesquisas, comunicação social, divulgação e edu 

cação ambiental, desenvolvimento institucional e de instrumentos de g~ 

renciamento e monitoramento hidrol6gico e ambiental, elaboração do Pla 

no da Bacia Hidrográfica, com as diretrizes para utilização dos recur 

sos hídricos; 

2. APROVEITAMENTO Ml1LTIPLO E CONTROLE DOS RECURSOS H!DRICOS: conclusão do 

vertedouro com comportas no Valo Grande; desenvolvimento de estudos e 

projetos dos aproveitamentos que poderão ser recomendados pelos planos 

da Bacia Hidrográfica do Alto Tiet~ e do Ribeira, tais como: aproveit~ 

mentes hidráulicos ao longo do Rio Ribeira, aproveitamento das águas 

do Juquiá para o abastecimento da RMSP, barragens do Guaraú e Jacupi - 

ranguinha; 

3. SERVIÇOS E OBRAS DE CONSERVAÇÃO, PROTEÇ~O E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE 

nos RECURSOS H!ORICCS: Vigilância sanitária e diagn6stico de doenças 

de veiculação hídrica; identiflcação de fontes de poluição; 

4. DESENVOLVIMENTO E PROTEÇ~O DAS ~GUAS SUBTER.RANE~S: Divulgação e aplic~ 

ção da Legislação Específica; cartografia hidrogeol6gica e de vulnerabi 

lidade dos aqtliferos; 

5. CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS SUPERFICIAIS DE ABASTECIMENTO UR 

BANO: Compreendendo as ações voltadas para proteger os mananciais atu - 

ais e os futuros; o plano de desenvolvimento das APA1s; e o uso racio - 

nal das águas, mediante desenvolvimento operacional dos sistemas desa 

neamento básico; campanhas de conscientização; cooperação com os muni 

cípios; 

6. DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA IRRIGAÇ~O: Cadastramento de irrigantes; uso 

racional da água e monitoramento. 

7. CONSERVAÇÃO DE RECURSOS H!DRICOS NA INDctSTRIA: Ações de conscientização 

para uso mais racional da água; orientação e localização das indústrias 

considerando os aspectos hídricos e planos de zoneamento. 

8. PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES: Ações voltadas para as várzeas 

rios Ribeira, Juquiá e Jacupir~nga e para os c6rregos urbanos; cadastra 

menta e zoneamento de áreas inundáveis; implantação de medidas estrutu 

rais, mediante cooperação com municípios. 

9. PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA A ER0SÃO DO SOLO E O ASSOREAMENTO DOS CORPOS 

D'~GUA: Medidas a serem implantadas nas áreas degradadas, ou com eleva 

do potencial de erosão, de acordo com os mapeamentos efetuados pelo con 

vênio DAEE/IPT. 
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10. DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC!PIOS A?ETADOS POR RESERVATÓRIOS E LEIS DE PRO 

TE~O DE MANANCIAIS: Ações por conta dos recursos garantidos pelos 

royalties do setor elétrico, prioritariamente para os municípios afeta 

dos por reservat6rios e destinadas, preferenciamente, para recuperação 

dos recursos hídricos e saneamente básico • 

. r 
11 I HVEST I MENTOS ( valores expressos er~ mil ;JS$) i; 
1/ 
;i 
~ 

'.nESEJAUEL; TRI~HIO 1993 - 1995 '.ORCANEHTOr 
PROGRAMAS PROPOSTOS NO : PROGRA~A ij 1 

DI:CíH IO ; llESEJ ÃVIL : p I se /u:co~SllDADO : DE 1993 il 
(D10) 1 (D3) 1 (?3) 1 (ll3) j (GP93) ~ 

íl01 - PlaneJ.Gerenc.R.H. 
1J02 - Aprov.Mult.Contr. R.H. 
11 ,103 - Cons. llecup. Q1ul . R. H. 
:!~14 - lles, l'rot, Ãguas Suli. 
li 1105 - Cons. Prot. Mane. Sup. 
//96 - Desenv. llac. Irrigado 
i/07 - Con&erv. ll.H. lnd.ustria 
/lea - Prev , Def. I nund.acões 
,j 
j,09 - ?reu. Def. Eroslo/Ass. i 
1i111 D M • " • ti 1 !! " - es , numc , nfet. neserv, 1 
11 1 
[i TOT~L : 

OBS:- Dependendo de revisão. 
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