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Deliberação CBH-MP/132/2010 de 13/12/2010 
Aprova Projeto de interesse do Comitê para 
obtenção de recursos de investimento do 
FEHIDRO 2011. 

 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, no uso de suas atribuições 
legais, e, 
 
Considerando o previsto nas diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos 
definidas no artigo 4º da Lei Estadual 7663/91 que preconiza que o SIGRH - Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos assegurará meios financeiros e 
institucionais para atendimento ao disposto nos artigos 205 a 213 da Constituição 
Estadual e, especialmente, para utilização racional dos recursos hídricos; 
 
Considerando que a outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos é um dos 
instrumentos da Política Estadual que contribui para o uso racional dos recursos hídricos; 
 
Considerando que as informações das outorgas são indispensáveis para a implantação 
da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e a gestão integrada de quantidade e 
qualidade das águas; 
 
Considerando que o CBH-MP está em processo de implantação da Cobrança pelo Uso 
dos Recursos Hídricos na UGRHI-17; 
 
Considerando a atribuição do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, órgão 
responsável pela emissão das Outorgas, a responsabilidade de realizar a Cobrança pelo 
uso da água, bem como, o Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos, que alimenta os 
Planos de Bacia e o Plano Estadual quanto a dados de demanda e disponibilidade dos 
recursos hídricos; 
 
Considerando que o Artigo 3º da Lei Estadual 12.183 de 2005, estabelece que a 
implantação da cobrança será feita com a participação dos Comitês de Bacia na 
organização de um cadastro específico de usuários de recursos hídricos; 
 
Considerando que para atender à necessidade de evolução tecnológica do sistema de 
informações de outorgas atual para um sistema georreferenciado, baseado nos padrões 
da Internet, permitindo agilizar a tramitação dos processos de outorga e o 
acompanhamento “on line” desses processos, o DAEE desenvolveu um estudo para a 
elaboração de um Sistema de Outorga Eletrônica, orçado em R$ 4.500.000,00 (quatro 
milhões e quinhentos mil reais); 
 
Considerando que o Sistema de Outorga Eletrônica, quando implantado, permitirá o 
compartilhamento de informações com outros sistemas estaduais e no âmbito federal, 
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com destaque para a integração com o Sistema Nacional de Informações de Recursos 
Hídricos - SNIRH, sob gestão da Agência Nacional de Águas - ANA, e com o Sistema de 
Águas Subterrâneas - SIAGAS, sob gestão da CPRM; 
 
Considerando que o Sistema de Outorga Eletrônica, quando implantado, permitirá maior 
rapidez na disponibilização de dados para a elaboração de Planos de Bacia, relatórios de 
situação e base de dados para a cobrança pelo uso da água; 
 
Considerando que o projeto para o desenvolvimento do Sistema de Outorga Eletrônica a 
ser contratado pelo DAEE foi apresentado na reunião de 27/09/2010 do Comitê 
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI que, para financiamento 
desse projeto, deliberou o valor R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para 
o exercício de 2010 e previu a liberação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o 
exercício de 2011; 
 
Considerando que restam R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para financiar o total 
do projeto; 
 
Considerando os percentuais de repartição dos recursos do FEHIDRO 2010 entre os 
colegiados do SIGRH constantes do Anexo I da Deliberação CRH/113/2010, de 08 de 
março de 2010, utilizados como parâmetro para a definição dos valores que cada Comitê 
de Bacia deve investir para totalizar os R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) restantes; 
 
Considerando a disponibilidade de recursos provenientes do orçamento de 2011 do 
FEHIDRO, a serem destinados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos CRH, à 
área de atuação do CBH-MP. 
 
Delibera: 
 
Artigo 1º - Aprova a aplicação de recursos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio 
Paranapanema provenientes do FEHIDRO 2011, como projeto de interesse do Comitê, no 
valor de R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais); 
 
Artigo 2º - Conforme estabelece o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, 
fica dispensada a apresentação de contrapartida, por se tratar de Projeto de interesse do 
Comitê; 
 
Artigo 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. 
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