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ATA REUNIÃO CTOC - Câmara Técnica Outorga e  Cobrança 1 

A reunião da CTOC no dia 24 de agosto de 2016, teve início às 9h40 após a 2 

verificação de quórum. Na pauta constaram dois pontos de discussão: Escolha 3 

da coordenação da CTOC e o planejamento dos trabalhos da referida Câmara 4 

Técnica.  1) Foi acordado que Sérgio Bastos coordenará a CTOC pelos 5 

primeiros 6 meses e depois Evilásio assumirá pelos próximos 6 meses. 2) 6 

Mariana explicou que a planilha com aqueles pontos de planejamento havia 7 

sido construída pela SECEX a partir de demandas anteriormente levantadas 8 

pelo CONERH e demandas apontadas pelas áreas técnicas da SEMA e 9 

INEMA. Essa planilha foi apresentada na plenária do CONERH e envida para 10 

os conselheiros fazerem sugestões até o dia 19 de agosto e que apenas um 11 

grupo havia envido sugestões de inclusão nas pautas para as Câmaras 12 

Técnicas. Mariana explicou que foi feito um cruzamento entre as demandas e 13 

as competências estabelecidas pela Lei ao CONERH para que se possa 14 

verificar o que é demanda consultiva e o que é demanda deliberativa dentro do 15 

Conselho. Sérgio comentou que o primeiro ponto da planilha trata da 16 

deliberação quanto à criação de agência de bacia e que isso só poderá ser 17 

tratado quando essa matéria for remetida à CTOC e que não tem como 18 

planejar, agora, o momento de sua análise na CT. No item seguinte Sérgio 19 

lembrou que há uma lacuna no que se refere à competência de número IX que 20 

diz “estabelecer critérios gerais para a outorga do direito de uso dos recursos 21 

hídricos estaduais e para cobrança pelo seu uso, inclusive pelo lançamento de 22 

efluentes”, pois é necessário um debate técnico e jurídico envolvendo CTOC e 23 

CTIL para definição dos critérios gerais para a cobrança que ainda não foi 24 

finalizado e precisará ser retomado dentro da CTOC. Eduardo Fontoura sugeriu 25 

que fosse feita uma apresentação de alinhamento conceitual e que ilustre um 26 

pouco o que a legislação trata sobre a cobrança, a mesma apresentação que 27 

Elba fez anteriormente para essa Câmara e para o CONERH na gestão 28 

anterior. Manoel Ailton comentou sobre a importância de se discutir os critérios 29 

para aplicação dos recursos do FERHBA como uma demanda dos comitês, 30 

assunto que tem sido muito discutido nesses colegiados. Evilásio especificou 31 

que é necessário que se compreenda como se dará a administração efetiva 32 

dos recursos da cobrança junto ao FERHBA e solicita que isso seja incluído no 33 

debate sobre a cobrança, aproveitar pontos já levantados nas discussões 34 

anteriores para avançar nessa questão. Sérgio falou da importância de que o 35 
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CONERH tenha informação suficiente para responder questionamentos sobre 36 

como se dá o fluxo financeiro da cobrança, entenda por quais secretarias esse 37 

recurso deverá tramitar até que seja disponibilizado para a gestão de recursos 38 

hídricos, caso contrário não há cobrança. É preciso que se saiba que o recurso 39 

vai chegar e vai poder ser utilizado. Mariana explicou que quando houver 40 

cobrança o dinheiro passará pelo FERHBA, mas que não será decidido pelo 41 

Conselho do Fundo como será sua aplicação, entretanto há outras fontes de 42 

receita para o FERHBA que quem fará a destinação é o Conselho deste Fundo. 43 

Existem diferentes fontes de receita para o FERHBA. Deixou claro que, 44 

atualmente, não há recurso disponível no FERHBA que há previsão de 45 

royalties para o FERHBA, mas que esse recurso não chega no Fundo porque é 46 

o mesmo para vários órgãos do Estado. Sérgio explicou que foi feita uma 47 

apresentação no CBH do Recôncavo Norte e Inhambupe com relação ao papel 48 

do FERHBA, do Comitê e do CONERH com relação ao recurso da cobrança e 49 

que foi dada uma interpretação de como a SEMA e o INEMA vêem essa 50 

relação, mas que isso não está escrito em nenhum lugar, é uma interpretação 51 

dessa gestão e que pode mudar num momento posterior. Há a idéia de que 52 

quem define a aplicação do recurso é o Conselho do FERHBA que deverá 53 

acatar a decisão do CONERH, mas quem decide é o FERHBA. Isso não está 54 

escrito dessa forma, mas é a interpretação que se tem. Evilásio entende que 55 

quando se diz que o FERHBA não tem recurso é uma interpretação dos fatos 56 

porque há cobrança pelo uso da água para geração de energia elétrica e que é 57 

necessário que a área jurídica do estado esclareça ao CONERH sobre esse 58 

recurso, se ele existe ou não existe, se existe ou se não chega ao Fundo. 59 

Sérgio também entende que é necessário consultar juridicamente a 60 

Procuradoria Geral do Estado quanto as interfaces de competências entre 61 

CONERH, FERHBA e Comitês no que se refere ao recurso do Fundo (da 62 

cobrança e de outras fontes do Fundo): suas origens e seus destinos, até 63 

mesmo porque o Fundo não está regulamentado e é importante que haja 64 

alguma segurança de que qual é a interpretação do Estado. Evilásio gostaria 65 

de compreender também se o recurso da cobrança pela geração de energia 66 

elétrica poderia ser aplicado nos Comitês visto que os mesmos necessitam de 67 

maior estruturação para seu funcionamento. Sérgio esclarece os presentes 68 

sobre a figura da agência de bacia como braço executor para aplicação dos 69 

recursos da cobrança e explicou que ainda é necessário que muitas questões 70 
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relacionadas a cobrança estejam equalizadas e que o CONERH precisará 71 

trabalhar com todas elas. Evilásio julgou importante que todas as dúvidas 72 

sejam traduzidas em diretrizes para orientarem os Comitês quando se 73 

depararem com essas questões. Sérgio se reportou a Resolução CNRH nº 48 74 

que trata das diretrizes gerais para cobrança e que diz que para ter cobrança 75 

precisa de inventário das outorgas, caso contrário não é possível iniciar a 76 

cobrança. Explicou que essa Resolução está em revisão atualmente no CNRH 77 

porque não era mais suficiente para tratar da cobrança na esfera federal. Murilo 78 

comentou que chegam muitos casos à FIEB de insegurança jurídica com 79 

relação às outorgas, principalmente outorgas do período de transição entre o 80 

antigo INGÁ e o atual INEMA. Processos que tiveram entrada dada no INGÁ e 81 

os processos de outorga ficaram parados, sem definição. Evilásio reforçou a 82 

observação de Murilo e lembrou que é necessário resgatar a produção e 83 

debate feito no GT formado após a aprovação da Resolução de Outorga e que 84 

tratou de vários passivos que não foram contemplados com a Resolução. 85 

Depois dos trabalhos do GT coisas caminharam e foram resolvidas, mas outras 86 

não e é preciso finalizar essa demanda dos passivos da outorga. Fez 87 

referência a Portaria do INEMA 3738/2012 que acabou não sendo suficiente 88 

para suprir o buraco deixado com a transição dos Órgãos. Comentou que essa 89 

questão vem gerando conflitos dentro do próprio segmento da agricultura 90 

porque processos iniciados no INGÁ foram dados como finalizados pelo INEMA 91 

sem a emissão ou renovação das outorgas e outras outorgas foram liberadas 92 

com a mesma disponibilização e para o mesmo trecho de rio para 93 

empreendedores diferentes. Com base nisso, ressaltou que é necessário que o 94 

CONERH dê as diretrizes para que o Comitê, que é quem arbitra em primeira 95 

instância sobre esses conflitos, possa deliberar. O Comitê deve ainda 96 

estabelecer as vazões outorgadas e os critérios de reduções temporárias das 97 

outorgas em caso de escassez ocasionada por alterações climáticas. 98 

Esclareceu que quando existia a SRH e, depois o INGÁ que tratavam 99 

especificamente da gestão de recursos hídricos, havia uma forma de 100 

funcionamento e que, na ocasião da junção dos órgãos de meio ambiente e de 101 

recursos hídricos, criou-se uma nova forma de procedimento e que houve “um 102 

limbo” até que se tomassem providências através de Portaria do INEMA para 103 

sanar essa falha entre os procedimentos entre um órgão e outro. Sérgio sugere 104 

que o INEMA explique o histórico desses casos e justifique a razão de ter se 105 
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posicionado dessa forma (finalizando e arquivando pedidos de renovações que 106 

foram formados no INGÁ sem conceder a renovação) e que se dê um parecer 107 

jurídico dizendo se a decisão do INEMA está fundamentada em bases legais e 108 

quais são essas bases. Sugere ainda que, de posse desses documentos, o 109 

CONERH se posicione se está de acordo ou não com a decisão tomada pelo 110 

órgão e também com relação ao parecer jurídico, funcionando como a Câmara 111 

Técnica Recursal do CEPRAM. Caso haja divergência a decisão deverá ser 112 

levada para decisão da plenária do CONERH que poderá decidir quanto a 113 

validade desses processos de renovação de outorga. Mariana explica que 114 

decidir sobre a renovação ou não de uma outorga não é competência do 115 

CONERH, é decisão do órgão ambiental com base em resolução do CONERH. 116 

O ato é do órgão ambiental. Sérgio explica que a decisão da plenária seria 117 

quanto a validade do processo, enquanto o INEMA considera esses processos 118 

“mortos”, o CONERH poderia dizer que esses processos devem ser reabertos 119 

e tramitados normalmente. Mariana explica que se não houve questionamento 120 

ao CONERH com relação a esses processos não há matéria para ser 121 

analisada e decidida. Não há nenhum objeto para deliberação, apenas se está 122 

exemplificando situações e de um ponto de vista. Também não se posicionará 123 

se é uma decisão acertada ou equivocada do órgão por não conhecer os 124 

argumentos técnicos e jurídicos desse caso. Marcelo questiona o papel da 125 

CTOC se não pode decidir sobre essas questões. Mariana explica que não há 126 

processo questionando ou remetendo a matéria ao CONERH, não há nada a 127 

ser deliberado porque não há solicitação de deliberação por nenhuma das 128 

partes interessadas. Evilásio comunica que a FAEB e a AIBA farão o 129 

questionamento. Evilásio afirma que é importante que se tenha clareza do que 130 

é competência do CONERH que não está sendo cumprida, o que o INEMA tem 131 

feito que não é competência dele e o que é competência dos Comitês e não 132 

está sendo cumprido porque não está sendo dada a condição adequada para 133 

que o comitê possa exercer o seu papel. Mariana ressalta, ainda, que é preciso 134 

entender o que o CONERH está querendo fazer e não lhe compete. Evilásio 135 

reforçou que é competência do Comitê e do CONERH decidir sobre os 136 

Conflitos e que o CBH Paraguaçu já materializou esse conflito sobre essas 137 

renovações de outorgas ao INEMA e não recebeu nenhuma resposta. Acredita 138 

também que o CONERH tenha que estabelecer as diretrizes para que o Comitê 139 

possa se orientar no momento de deliberar sobre um conflito. Mariana 140 
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argumenta que essa questão dos processos de renovação de outorgas do 141 

Paraguaçu está no âmbito do INEMA e não cabe decisão do CONERH se o 142 

conflito não foi remetido a ele. Todos concordaram que é papel do CONERH 143 

dar as diretrizes gerais para outorga e cobrança para evitar os conflitos e para 144 

orientar a decisão dos Comitês em casos que cheguem a ele. Evilásio lembrou 145 

que, atualmente, todos os recursos de atos de infração relacionados à recursos 146 

hídricos estão sendo encaminhados ao CEPRAM pelo INEMA e que deveriam 147 

ir para decisão do CONERH e que isso precisa ser corrigido ou todos os Atos 148 

deverão ser questionados. Sérgio lembrou que na Política de Recursos 149 

Hídricos há a determinação de que a instância de primeiro recurso 150 

administrativo é o Comitê e, somente, em segunda instância o processo deve 151 

ser encaminhado ao CONERH. Ou seja, em caso de conflitos ou recursos 152 

administrativos de atos de infrações devem ser remetidos primeiramente aos 153 

Comitês. Sérgio sugere que deve ter havido uma falha administrativa na 154 

transição entre INGÁ e INEMA é preciso que a PGE dê um parecer dizendo se 155 

há erro nessa transição, pois foi dado por decreto do Governador e depois por 156 

portaria do INEMA. Diante disso é importante que a PGE se manifeste sobre 157 

esses casos. Mariana sugere que seja resgatado o histórico dessa questão e 158 

também a produção do GT para que sejam verificados os gargalos para, então, 159 

se decidir sobre o próximo passo.  160 

No sistema de meio ambiente não existe a instância equivalente ao comitê no 161 

sistema de recursos hídricos. Evilásio pontuou que cabe ao CONERH definir 162 

diretrizes através de resolução para orientar os comitês em caso de conflitos. 163 

Mariana lembrou que não há resoluções para dar diretrizes para conflitos, o 164 

que é possível é que as diretrizes para cobrança e outorga podem orientar em 165 

casos de conflitos relacionados a essas questões. Mariana sugere que se 166 

resgate os trabalhos do GT criado no âmbito do CONERH para que se verifique 167 

o que ficou de pendência para que se veja como poderá ser resolvido. Sérgio 168 

concorda e sugere que, caso não haja êxito, que é necessário que se verifique 169 

junto a PGE se houve falha no fluxo de tramitação administrativa durante a 170 

transição INGÁ para INEMA. Eduardo comentou que no CBH do Recôncavo 171 

Norte e Inhambupe houve uma reunião com o INEMA sobre essas questões e 172 

naquela ocasião foi possível resolver os casos específicos destas Bacias. 173 

Evilásio argumentou que já houve esses esforços no Paraguaçu e, mesmo com 174 

a orientação expressa de Márcia Telles, a equipe técnica não faz. Evilásio fala 175 
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que é necessário resolver as pendências na outorga para que se avance na 176 

cobrança, pois entende que a regularização das outorgas é condição para que 177 

se faça a cobrança. Lembrou que o Governo já sugeriu cobrar mesmo de quem 178 

não estava outorgado e nós fomos contrários. Sérgio concordou com os 179 

argumentos de Evilásio e Mariana disse que para o Governo não existe a 180 

mesma interpretação. Próximo ponto levantado pelo setor da agricultura para o 181 

planejamento dos trabalhos da CTOC se refere ao valor cobrado para as 182 

outorgas. Há um entendimento de que os preços são abusivos além de não 183 

haver base legal para o estabelecimento de tais valores. Sérgio pergunta se o 184 

questionamento a esses valores pode ser feito nessa esfera do Conselho e 185 

onde se deve fazer o questionamento pelos preços cobrados pelos serviços 186 

prestados pelo INEMA para poder dizer se houve ou não abuso de poder. 187 

Evilásio reforça o argumento de que há preços diferentes para o mesmo 188 

procedimento coisa que a lei não permite, que se cobre valores distintos para 189 

um mesmo procedimento, e explica que a análise do pedido de outorga segue 190 

um escalonamento volume outorgado e, no momento em que se vai renovar a 191 

outorga precisa pagar novamente o mesmo valor cobrado para a análise inicial, 192 

além do que acredita não haver razão para cobrar valor diferente a depender 193 

da área a ser irrigada ou mesmo o volume outorgado, afinal a análise é a 194 

mesma para 20 hectares ou 100 hectares, a análise é a análise de um 195 

processo. Marcello Nunes e Elias Marques Alves da SEAGRI concordam com a 196 

argumentação de Evilásio. Evilásio também se reportou a uma resolução do 197 

CNRH que determina que uma outorga tem que ser dada de maneira 198 

compatível com a atividade que vai ser desenvolvida e o Governo da Bahia 199 

estabeleceu que para atividade de agricultura e irrigação o prazo da outorga é 200 

de 4 anos enquanto que para abastecimento humano e setor de florestas é 30 201 

anos ou de acordo com o contrato de concessão. Fez ainda referência a 202 

legislação estadual que determina que a outorga tem que ser condizente com a 203 

licença ambiental e que você recebe licença de 8 anos e a outorga de 4 anos 204 

para renovar por mais 4 anos e afirma que o usuário já está pagando pelo uso 205 

da água quando paga pela outorga. Marcelo concorda com isso e argumenta 206 

que uma cultura de manga tem prazo de 30 anos e que a outorga deveria ser 207 

dada para esses 30 anos. Após o debate, Sérgio sugere que haja um debate 208 

do CONERH junto ao INEMA sobre os critérios para o estabelecimento desses 209 

valores e, caso não haja flexibilidade do órgão para rever essa questão sob o 210 



 

7 

 

argumento de que é uma decisão que está sob seu poder, é possível 211 

judicializar ou passar a questão para outro nível de decisão. Mariana lembra 212 

que o CONERH pode fazer recomendações ao INEMA, mas não compete ao 213 

Conselho obrigar o INEMA a mudar esses valores. Evilásio argumenta que o 214 

CONERH pode interferir porque o que define os valores são questões técnicas 215 

que orientam essa decisão do Governador expressa no Decreto. Por fim, foi 216 

solicitado um esclarecimento ao INEMA sobre a definição desses valores e 217 

sugerido que se não houver flexibilidade do órgão será dado um passo adiante. 218 

Marcelo questiona qual a razão para que a renovação de outorga tenha que ser 219 

solicitada 03 meses antes de seu vencimento e não no dia do vencimento. 220 

Mariana explicou que é preciso ter maior tempo porque estamos falando de 221 

disponibilidade hídrica, assim se a outorga não for renovada será 222 

disponibilizada para outro usuário e que será necessária análise dos pedidos o 223 

que demanda tempo.  224 

Marcello Nunes pede a palavra para incluir um tema que se discutia muito 225 

quando estava na Superintendência de Irrigação, que era uma reclamação 226 

recorrentes dos usuários de irrigação, tem-se uma malha hídrica extensa e 227 

nessa malha já se sabe onde tem e onde não tem disponibilidade hídrica. 228 

Antes de virar Inema, quando ainda é CRA, os usuários poderiam fazer uma 229 

consulta extra oficial. Atualmente vai ao Inema e o usuário tem que mandar o 230 

projeto, aí ele contrata topógrafo, agrônomo, pedólogo e paga R$ 15.000 para 231 

depois descobrir que não tem água. Marcello diz que a Secretaria de Infra 232 

estrutura Hídrica - Sihs está montando o Portal das Águas, colocando um mapa 233 

informando as malhas a fim de sinalizar onde tem e onde não tem 234 

disponibilidade hídrica e isso poderia ser feito em parceria com o Inema. Sérgio 235 

Bastos lembra que na última reunião do Conerh, Luiz Ferraro da Sema 236 

apresentou o Map e essa ferramenta tem como um dos capítulos recursos 237 

hídricos, então poderia ser inserido  essa orientação sobre a disponibilidade 238 

hídrica. 239 

Bruno Jardim pede a palavra e diz que existem duas naturezas de problemas 240 

um de caráter emergencial que precisa ser resolvido em um curto espaço de 241 

tempo, que impede de as coisas caminharem, diante disso a primeira coisa a 242 

fazer é identificar quais seriam esses problemas e com possíveis estratégias 243 

para resolvê-los e levar para análise e avaliação do Conerh. Com o tempo 244 

curto de 20 anos, com as limitações que o estado tem de equipe, diante disso 245 
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qual a estratégia que deve ser utilizada para sanar esses problemas? Por 246 

exemplo já se tem o critério de quanto outorgar, mas outorgar significa que se 247 

tem no caso da água superficial 90% de garantia daquela água, então na hora 248 

que acontece aquele 10% que não tem água garantida que procedimentos vai 249 

ser feito para ajustar o sistema. Então tem uma linha que recomenda para 250 

vocês ajudarem o sistema a ter uma fluidez mais rápida. Outorga e cobrança 251 

são dois instrumentos potentes, então assim quanto mais rápido agente 252 

conseguir que esses instrumentos possam ser aplicados, provavelmente vai ter 253 

uma chance maior de ordenar o sistema, então eu queria que vocês 254 

entendessem outorga e cobrança como a solução para resolver os  problemas 255 

do sistema.  256 

Evilásio fala que a Câmara técnica representa a composição do Conselho, aqui 257 

tem sociedade civil, usuários e poder público então os três segmentos estão 258 

aqui representados. Diante do tamanho das demandas que se tem, das 259 

dificuldades apresentadas e das urgências de algumas dificuldades eu acho 260 

que o coordenador eleito deve pensar em um calendário de reuniões 261 

compatível com o tamanho da demanda. Por conta da situação que me foi 262 

imposta pelo segmento que represento, eu tive que ler muito a lei federal e 263 

estadual de recursos hídricos, as resoluções, o regimento do Conerh e o que 264 

posso dizer é que o arcabouço legal tem fundamentos que irão nos orientar a 265 

como agir, desde que se leia. Outorga e cobrança são duas diretrizes de peso. 266 

Se você outorga, cobra mas não monitora efetivamente o que está sendo 267 

retirado você pode levar a uma situação de interpretação de que a base que foi 268 

utilizada para outorgar foi errada, mas não está errado, o que está errado é que 269 

a pessoa disse que era para tirar 100 e está tirando 500, por que não houve o 270 

monitoramento. 271 

Por uma questão de ordem Sérgio Bastos faz uma proposta de orientar por 272 

prioridade os pontos a serem discutidos e sugerir como trabalhar cada ponto e 273 

informar ao Conerh o que está sendo feito.  274 

Então ficou decidido que a próxima reunião da CTOC dia 23 de setembro de 275 

2016 às 14h e que é importante a presença do Inema.  276 

Membros da CTOC presentes: 277 

Enio Reis - Inema 278 

Elias Maques Alves - Seagri 279 

Marcello Nunes Abreu - Sihs 280 
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Claúdio Murilo M. Xavier - Fieb 281 

Cristiane Carneiro Patas da Cunha - Embasa  282 

Evilásio Silva Fraga - FAEB 283 

Eduardo Fontoura - Cetrel 284 

Jorge Luiz Farias Silva - Abenfac 285 

Maria Lúcia Góes Brito - ASSANCRI 286 

Manoel Ailton Rodrigues de Carvaho - Acomqst 287 

Sérgio Almeida Bastos - COFIC 288 

Tiara Barberino - Inema 289 

Convidados: 290 

Luciana Rosa Almeida - Copla/Sema 291 

Secretaria Executiva (SECEX) 292 

Mariana S. Mascarenhas  293 

Marília Nunes Gavazza 294 

Maurício Paim 295 

 296 

 297 


