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MEMÓRIA DA 113ª REUNIÃO 

Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos - CTCOB 

Atividade 

113ª Reunião da CTCOB do CRH 

Ata: 

10.03.2020 

 

Data: 10/03/2020 Coordenadora: Laura Stela Naliato Perez 

Local: SIMA Relatora: Ester Feche Guimarães 

Início: 10h:00 Término: 12h:30 

 

1. Participantes: 

Anexo lista de presença assinada. 

 

2. Assuntos Tratados: 

 

a. Aprovação da ata da 112ª reunião, realizada em 14 de fevereiro de 2020. 

A ata foi aprovada com ajustes, conforme anexo “Ata CTCOB nº 112”. 

 

2. Apresentação da análise jurídica referente ao Processo SSRH/1417129/2018 

O referido Processo trata de “Ofício Agência das Bacias PCJ – Limites de captação de 
águas subterrâneas consideradas isentas ou dispensadas de outorga de uso de recursos 
hídricos e da cobrança pelo uso de recursos hídricos. 

Foi apresentado resumo do Parecer da Procuradoria Geral do Estado demandado pela 
Agência PCJ, no qual ficam vinculadas outorga e cobrança, sendo que nas bacias onde os 
decretos específicos de cobrança determinam o valor do uso insignificante, estes devem 
ser obedecidos e, onde isto não ocorre, deverá ser seguida a Portaria DAEE nº 1.631/17. 
Assim sendo, o Parecer apresenta posicionamento do Estado para o questionamento 
levantado pela Agência PCJ, e sua decisão estende-se aos demais comitês. 

Foram apresentados ainda os valores definidos para uso insignificante nos decretos de 
cobrança das UGRHI.  

Como encaminhamento, a CTCOB elaborará uma nota técnica para o CRH informando 
sobre a análise realizada e a não necessidade de alteração dos instrumentos vigentes 
sobre os valores definidos para uso insignificante, em decorrência da conclusão do 
Parecer CJ/SIMA nº 4/2019, referendando o Parecer PJU/DAEE nº 263/2018, constantes 
dos autos do Processo, e disponíveis no link http://tiny.cc/CTCOB-2020, Folder 112_14-02-
2020. 

 

3. Apresentação do desembolso e projetos financiados com recursos da Cobrança. 

http://tiny.cc/CTCOB-2020
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A pedido da CTCOB o Sr. Bruno da Coordenadoria de Recursos Hídricos da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente fez apresentação (disponível em ppt) dos recursos 
arrecadados e rendimentos obtidos com a cobrança pelo uso da água nas UGRHI, bem 
como da aplicação dos recursos arrecadados em projetos/estudos definidos nos Plano de 
Bacias, referentes a esgotamento sanitário, drenagem, perdas, monitoramento, etc, desde 
o início da cobrança até dezembro de 2019. 

Esse tema de financiamento de empreendimentos com recursos da cobrança pelo uso da 
água, se aprovado pela FENASAN, será apresentado pelos Comitês de Bacias em um 
encontro específico durante o evento. 

Os arquivos estão disponíveis no link abaixo. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTAwZjM1NGYtZTBjYi00MjY5LThmNjgtODc2MjcxOTg2MT

IyIiwidCI6IjUyMDZjNjI2LTg5YzktNGRkNC1hZjEzLTZhNjY3Y2VhNjAwMiJ9 

 

4. Programa Plurianual de Aplicação dos Recursos da Cobrança dos 21 Comitês 

Foram apresentadas a Deliberação CRH 227/2019, que referenda os “Programas 
quadrienais de investimento” para aplicação dos recursos da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos para o ano 2019 das UGRHIs 01, 15, 17, 20, 21 e 22,. e a Lei Estadual 

12.183/2005, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado de São 

Paulo, os procedimentos para fixação dos seus limites, condicionantes e valores e dá outras providências. 

Como determina a legislação, os comitês terão até 31/03/2020 para apresentar o plano 
plurianual – Período 2020-2023 de aplicação dos recursos arrecadados pela cobrança, 
com base em suas previsões.  

A CTCOB elaborará minuta de deliberação a ser apresentada ao CRH, quando os comitês 
encaminharem os referidos planos de aplicação, devidamente aprovados em plenárias dos 
comitês. 

 

5. Análise da Deliberação CRH nº 180/2015 

Foi reprogramada para a próxima reunião. 

 

d. Outros assuntos: 

− A engenheira Ester ficou de buscar definição da FENASAN para realização de 
workshop da CTCOB na Fenasan, a qual ocorrerá em São Paulo entre os dias 15 e 17 de 
setembro de 2020, e onde os Comitês apresentem os projetos financiados com recursos 
da cobrança e outros temas. 

 

Sem mais a acrescentar, a reunião foi encerrada pela coordenadora.  

 

3. Próxima reunião: 12/05/2020 às 9h:30 – Local a confirmar. 

 

Pauta da Próxima reunião: 

⮚ Aprovação da ata da 113ª reunião, realizada em 10 de março de 2020 – 9h:30; 
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⮚ Análise da Deliberação CRH nº 180/2015; 

⮚  Deliberação sobre o Plano Plurianual para aplicação dos recursos arrecadados com 
a cobrança. 

 

 


