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RESUMO --- As funções de Agências de Água pela Lei Federal nº. 9433/97 poderão ser exercidas 
por entidades jurídicas de direito privado, entre outras, com autonomia financeira e administrativa, 
que atuarão como unidades executivas descentralizadas de apoio a um ou mais Comitês de Bacia 
Hidrográfica e responderão pelo seu suporte administrativo, técnico e financeiro, e pela cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos. É a arrecadação da cobrança que suportará as despesas de 
implantação, custeio para manutenção técnica e administrativa. No caso das bacias PCJ, que tem 
rios de domínio da União, do Estado de São Paulo e do Estado de Minas Gerais, vem sendo 
discutido uma formatação jurídica para Agências de Água para que possa existir a viabilidade de 
uma proposta aglutinadora, para que uma Agência Definitiva atenda os Estados de São Paulo, 
Minas Gerais e a União. 

ABSTRACT--- According to Federal Law 9433/97, the functions of Water Agencies may be 
carried out by legal entities under private law, among others, with financial and administrative 
autonomy, which will work as executive and decentralized unit to support one or more Committees 
of Watershed and accountable for its administrative support, technical and financial, and by 
charging the use of water resources. It will be this charge, the responsible to pay the implementation 
and the technical maintenance and administration as well. In the case of the PCJ basins, that has 
rivers whose fields belongs to the Union, to the São Paulo state and to the Minas Gerais state, there 
is a discussion going on about a legal format to fit the water agencies, to make possible a unification 
so this Definitive Agency could care of even the state rivers (SP and MG) until the union ones. 
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1- INTRODUÇÃO 

As bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (bacias PCJ) possuem 15.503 km² que estão 

em sua maior parte no estado de São Paulo (92.6%) e o restante (7,4%) no Estado de Minas Gerais. 

As bacias PCJ são compostas por 76 municípios, dos quais 61 têm sede na região. Desses, 57 estão 

no estado de São Paulo e 4 em Minas Gerais.  

O conjunto de instrumentos previstos em leis, através da ação conjunta de organismos 

públicos privados, visa implementar as políticas das águas, denominado sistema de gerenciamento 

de recursos hídricos. A Lei Federal n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, denominada Lei das Águas, 

permite que, temporariamente, Associações de Usuários, Consórcios Intermunicipais ou entidades 

afins exerçam as funções de Agência de Água em apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Os Comitês das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Comitês PCJ) aprovaram 

internamente e junto ao Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, em 2005, a Cobrança pelo Uso 

dos Recursos Hídricos em rios de domínio da União nas bacias PCJ, estabelecendo valores a serem 

pagos para captação, consumo, transposição e poluição (DBO), baseado na Lei Federal nº 9.433/97, 

que permite a atribuição de um “preço público” para a água captada e utilizada sem custos pelos 

usuários. Anteriormente, pagava-se apenas o custo do tratamento e da distribuição, tratando-se de 

serviços públicos. 

O Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(Consórcio PCJ), desde sua fundação em 1989, atua nas bacias PCJ como Associação de Usuários, 

tendo praticado, inclusive, a cobrança voluntaria da água (1999/2005). Os Comitês PCJ optaram por 

indicar o Consórcio PCJ para exercer as funções de Agência de Água. Tal fato motivou a assinatura 

do Contrato de Gestão nº 30/05 entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Consórcio PCJ, em 

2005, baseado na Lei Federal nº 10.881/2004 que dispõe sobre os Contratos de Gestão entre a 

Agência Nacional de Águas - ANA e a entidade delegatária das funções de Agência de Água, 

relativa à gestão de recursos hídricos de domínio da União. 

Passou a existir para as bacias PCJ uma entidade delegatária das funções de Agência de Água, 

organismo e instrumento necessários para promover a recuperação e a preservação dos recursos 

hídricos, para arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com recursos hídricos e 

planejar e regular o uso da água, entre outras funções. 

Em 2007, a cobrança foi implantada no Estado de São Paulo e, em 2009, há articulações para 

que a mesma ocorra na porção mineira das bacias PCJ. Inicialmente, em dezembro de 2005, a 

Agência de Água PCJ/ Consórcio PCJ ficou responsável pela administração apenas no que tange os 

rios de domínio da União das bacias PCJ (Atibaia, Camanducaia, Jaguari e Piracicaba).  
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Pelo fato das bacias PCJ, abrangerem dois estados e a União, com legislações diferentes, o 

Consórcio PCJ ficou com a incumbência de estudar a formatação jurídica que pudesse atender as 

legislações paulista, mineira e da União. 

A Lei Estadual Paulista nº 10.020/98, estabelece que o Poder Executivo está autorizado a 

participar da constituição de Fundações Agências de Bacias Hidrográficas dirigidas aos corpos de 

água superficiais e subterrâneos de domínio do Estado de São Paulo, embasando a criação das 

Agências de Bacias Hidrográficas. Por sua vez, a Lei Estadual Mineira 13.199, de 29/01/1999, 

dispõe sobre Agências de Bacia, apontando para alternativas, semelhantes à Lei Federal nº 9433/97, 

aceitando a delegação para consórcios ou as associações intermunicipais de bacias hidrográficas, 

bem como as associações regionais e multissetoriais de usuários de recursos hídricos, legalmente 

constituídos, permitindo o exercício de Agência de Bacias Hidrográficas na condição de Entidade 

Equiparada.  

Nesse contexto que o conceito de Agência de Água foi estabelecido, com ações de 

gerenciamento, como uma forma de se alcançar a racionalização desses recursos hídricos, finito e a 

geração de recursos financeiros para realização de ações nas bacias, orientadas pelo plano de 

recursos hídricos. 

Este trabalho apresentará os processos de discussão e os resultados da formatação jurídica, 

que estabelecem um arcabouço jurídico que permita a uma Agência de Água atender os Estados de 

São Paulo e Minas Gerais e a União, na condição de Agência de Água ou de Bacias única.  

 

2 - METODOLOGIA 

2.1 - Estudos de alternativas para a formatação da Agência de Água dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí  

Tendo como hipótese que a elaboração da Lei Federal nº 9.433/97 contemplou com grande 

abrangência as possibilidades de sustentabilidade para algumas regiões, os 7,5% dos recursos 

arrecadados pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos, conforme previsto na Lei Federal nº 

9.433/97, serão suficientes para a manutenção da estrutura da Agência de Água e suporte geral ao 

Comitê ou Comitês de Bacias Hidrográficas por elas administrados e se especialistas conseguem 

estabelecer um arcabouço jurídico que permita a uma Agência de Água atender a dois Estados e a 

União será possível o estabelecimento de uma Agência de Água única. 

Realizaremos uma abordagem que nos permita verificar a exeqüibilidade ou não do acima 

proposto, partindo-se de que desde a elaboração da nova Constituição Brasileira, finalizada em 

1988, discutia-se a mudança do modelo de gestão dos recursos hídricos, culminando em 1991 com a 

publicação da Lei Paulista nº 7.663, que definiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e criou o 
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Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, onde se previa que o novo sistema 

estaria calcado no tripé Comitê de Bacia – Agência de Bacia – Cobrança pelo uso da Água e que tal 

formatação foi inspirada no modelo francês, país que possui afinidade cultural com o Brasil. 

No âmbito federal a Lei nº 9.433/97 também consagrou o modelo anteriormente citado, ou 

seja, descentralizando as ações de planejamento e execução de obras e ações para as bacias 

hidrográficas através dos Comitês de Bacia. Na sua primeira reunião Plenária o CBH-PCJ aprovou 

a criação da Agência de Bacias - Deliberação CBH-PCJ/05/93 de 18 de novembro de 1993 que 

aprova a proposta de criação de Agência das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para ser 

submetida ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH, conforme disposto no artigo 29 da 

Lei Estadual Paulista nº 7663/91, bem como a criação no âmbito do Comitê de Grupo de Trabalho, 

com participação dos três segmentos representados, com o objetivo de estudar e propor a 

caracterização jurídica e institucional dessa Agência. 

O assunto foi discutido no decorrer dos anos seguintes, culminando com a aprovação da Lei 

Estadual nº 10.020, de 1998, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a participar das 

Agências de Bacias em todo o território paulista e define também a figura jurídica da Agência como 

Fundação de Direito Privado. 

Em 1998, foi criada, no âmbito do Comitê de Bacias Hidrográficas PCJ (CBH-PCJ), uma 

Comissão Tripartite através da Deliberação CBH-PCJ/060/98, de 21/08/98. Com os trabalhos desta 

Comissão foram elaborados vários estudos e documentos como o Estatuto, modelo de leis 

municipais de adesão, etc., tudo embasado na figura jurídica de Fundação de Direito Privado. 

Porém, a partir de 2002, com a entrada em vigência do novo Código Civil Brasileiro, a figura 

jurídica de Fundação, em uma primeira avaliação jurídica, não pode ser mais utilizada para 

entidades ligadas à área de meio ambiente. 

Desde então, a região, que decidiu em 1998 criar a Agência somente após a implantação da 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, vinha aguardando a definição sobre a cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos para retomar a discussão sobre a figura jurídica da Agência de Bacia, 

definição esta que foi retomada após a renovação da outorga do Sistema Cantareira (2004) e vem 

sendo discutida pelo Grupo Técnico da Agência de Bacia – GT-Agência, criado pela Câmara 

Técnica de Planejamento – CT-PL, do CBH-PCJ. 

Com a retomada da discussão sobre a cobrança pelo uso da água nas bacias PCJ outra 

necessidade reaparece, isto é, a definição da implantação da Agência de Bacia que está prevista nas 

leis paulista e federal, porém, enquanto no âmbito estadual paulista tem a Lei nº 10.020/98 que 

estabelece a figura jurídica de Fundação de Direito Privado às Agências de Bacia e no âmbito 

federal a Lei nº 10.881/04 estabelece que qualquer entidade participante do Sistema Nacional de 
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Gerenciamento dos Recursos Hídricos poderá receber delegação da Agência Nacional de Águas – 

ANA para atuar, por tempo determinado, como Agência de Bacia. 

Assim, levantou-se a necessidade da execução de estudos para a compatibilização das 

legislações estaduais (paulista e mineira) e a federal para definição da figura jurídica, bem como os 

estatutos, leis autorizativa, etc., para que a região possa de fato implantar a Agência de Bacia e a 

cobrança pelo uso da água. 

Para atender tal demanda, o Consórcio PCJ, em dois momentos (2005 e 2008), contratou 

consultoria especializada em recursos hídricos para o estudo de alternativas para a formatação da 

personalidade jurídica da Agência de Bacia para as bacias PCJ. Entre as atividades previstas o 

trabalho exigiu revisão das legislações especificas dos estados de São Paulo e Minas Gerais e a 

legislação federal sobre os Sistemas de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, Agência de Bacia, 

cobrança pelo uso da água, Fundos Estaduais de Recursos Hídricos, dentre outras. 

A contratada teve como incumbência propor o maior número de alternativas possíveis para a 

figura jurídica desejada. Ressaltamos que a primeira etapa dos trabalhos (2005) foi pioneira e não 

contava ainda com a novidade, já com experiências de implantação, da figura do Consórcio Público. 

A metodologia proposta pelo Consórcio para a primeira etapa foi: 

 

a.  A contratada deveria elaborar e  apresentar uma revisão das legislações dos estados de São 

Paulo e Minas Gerais e legislação nacional sobre recursos hídricos e demais legislações que 

interagem com o assunto e com base nelas apresentar as alternativas possíveis para a 

compatibilização dessas legislações quanto à figura jurídica da Agência; 

 

b.  Elaboração de Parecer: a contratada deveria elaborar parecer contendo o maior número de 

alternativas possíveis para a personalidade jurídica que uma futura Agência de Bacias PCJ 

poderá ter, baseado e compatibilizado com as legislações estaduais de São Paulo e Minas 

Gerais e legislações nacionais que tratam do assunto. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da análise efetuada sobre Agências, as figuras jurídicas previstas na legislação 

Brasileira, entendida como passíveis de constituir Agências de Bacia ou Agências de Água e das 

normas em vigor sobre as políticas e sistemas de gerenciamento de recursos hídricos, que fixam as 

regras para a criação e funcionamento dessas entidades, algumas considerações foram efetuadas, 

antes de se partir para a proposta de alternativas. 
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3.1 - As possibilidades jurídicas – Resultados da primeira etapa dos estudos (2005) 

Tanto a Política Nacional como a Política de Minas Gerais de Recursos Hídricos permitem 

dois modelos para as Agências: 1º a Agência propriamente dita, instituída especificamente para 

tanto e 2º a adoção de outras entidades de direito privado, existentes ou a serem criadas 

especificamente, que recebem delegação do detentor do domínio dos recursos hídricos, para assumir 

funções das agências. 

Há que esclarecer que, nesse último caso, a entidade de direito privado não poderá efetuar a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos, tendo em vista que se trata de recursos públicos. Qualquer 

delegação nesse sentido há que ser entendida como uma delegação para cobrar, sempre em nome do 

outorgante. 

Já no Estado de São Paulo, o modelo institucional adotado é mais rígido, pois restringe a 

figura da Agência de Bacia a uma fundação de direito privado, em que o Poder Executivo Estadual 

participa da respectiva constituição.  

O modelo institucional da Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí restringiu-se, na época em duas: 1º a fundação de direito privado e 2º associação civil sem 

fins lucrativos.  

 

3.1.1 – Fundação de direito privado 

A Fundação de direito privado é o modelo institucional definido pelo Estado de São Paulo, 

por meio da Lei nº 10.020/98. Evidentemente, é adequado à legislação paulista. 

Essa figura se caracteriza por: 

 

a. Criada a partir da ratificação de leis de 35% dos municípios com, no mínimo, 50% da 

população da bacia, e a doação de patrimônio por parte destes; 

 

b. Essa figura não permite que o Estado de Minas Gerais a institua ou mantenha e não está de 

acordo com a previsão legal de Minas: associações de usuários ou organizações não-

governamentais;  

 

c. O Conselho Deliberativo é definido na Lei e possui 18 membros (5 Secretarias já nomeadas 

na Lei e uma representação de usuário, todos do Estado de São Paulo e com poder de veto; 

12 representantes indicados pelo Comitê dentre prefeituras, usuários e organizações civis); 

este modelo configura-se em um “espelho” do Comitê, porém, com uma participação 

determinante do Estado de São Paulo; 
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d. A diretoria-executiva é indicada pelo Comitê, aprovada pelo Conselho de Administração, 

técnica, profissional e remunerada; o controle da ação da diretoria é realizado pelo Conselho 

de Administração – não há previsão de controle por resultados; a diretoria tem mandato fixo 

de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzida, dificultando o controle por Contrato de Gestão 

quando do não atendimento das metas sem a ruptura contratual com a entidade;  

 

e. Operacionaliza a arrecadação dos recursos de São Paulo, mas como é de direito privado, não 

possui poder para “exigir” o pagamento dependendo, assim, de ação subsidiária do poder 

público do Governo de São Paulo; administra aqueles recursos recebidos e contabilizados no 

Fundo Estadual dos Recursos Hídricos – FEHIDRO – SP e, por isto, submetidos a todas as 

regras impostas a este Fundo; as regras do FEHIDRO são feitas para a administração de 

recursos públicos oriundos de um imposto e não para recursos da cobrança pelo uso cujo 

tratamento é considerado diferenciado pela ANA; 

 

f. As normas de contratação não são flexíveis o quê inviabilizaria a aplicação das normas 

editadas pela ANA, conforme previsto na Lei nº 10.881, e, possivelmente, a eficiência da 

ação da entidade; 

 

g. Há possibilidade de designação de servidores da ANA por tempo limitado – 1 ano, porém 

sem previsão para isto no Estado de Minas Gerais; os empregados devem ser contratados 

por concurso público. 

 

Caso possível para Minas Gerais (com ajustes legais neste Estado), o controle é  feito pelos 

Tribunais de Contas de todas as esferas – três controles independentes. 

A Lei nº 10.020/98, alterando a Lei no 7.663/91, admite a sua instituição por municípios e 

entidades da sociedade civil, desde que tais municípios sejam em número equivalente a 35% 

daqueles localizados na bacia hidrográfica e correspondam a 50% da população. 

Nessa hipótese, o Estado de São Paulo, devidamente autorizado pela Lei nº 10.020/98, 

participa da instituição. No entanto, o patrimônio a ser destinado à consecução das finalidades da 

fundação poderá ser doado por um município, devidamente autorizado por lei para tanto, assim 

como os demais municípios, que participarem da instituição. 

Coube verificar a compatibilidade da fundação de direito privado com as normas federais e as 

de Minas Gerais. Com a implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a Lei nº 10.881/04 

prevê a possibilidade de celebração de Contrato de Gestão entre a ANA e organizações civis de 
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recursos hídricos previstos no art. 47 da Lei nº 9.433/97, entende-se que a fundação de direito 

privado insere-se no disposto no inciso V, que admite “outras organizações reconhecidas pelo 

Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos”. 

A dificuldade que se impõe, nesse modelo, refere-se ao Estado de Minas Gerais, pois a Lei no 

13.199/97 admite apenas “os consórcios ou as associações intermunicipais de bacias hidrográficas, 

bem como as associações regionais e multissetoriais de usuários de recursos hídricos, legalmente 

constituídos”, como passíveis de equiparação às agências de bacia, por ato do CERH-MG, para o 

exercício de funções, competências e atribuições a elas inerentes, a partir de propostas 

fundamentadas dos comitês de bacias hidrográficas competentes (art. 37, §2º). 

A única forma de viabilizar o modelo da fundação de direito privado como entidade única nas 

bacias hidrografias seria a inclusão da fundação de direito privado no rol de entidades que podem 

ser equiparadas à Agência de Bacia, nos termos da Lei de Minas Gerais. Nessa hipótese, deve ficar 

claro que o Estado de Minas Gerais, por vedação de sua Constituição Estadual, não participaria da 

instituição da fundação. Todavia, nada obsta, que representantes desse Estado participe da gestão da 

entidade, conforme artigo 37º da Lei de Minas Gerais. 

Nessa hipótese, deve ficar claro que o Estado de Minas Gerais, por vedação de sua 

Constituição Estadual, não participará da instituição da fundação. Nada obsta que representantes do 

Estado participem da gestão da entidade. 

A Lei nº 10.020/98 não prevê a participação de representantes de outros Estados na gestão da 

Agência, mas tão somente a União, que dispõe que, “no caso da União vir a integrar a Agência e a 

delegar-lhe ou atribuir-lhe competência para atuar no campo das águas do seu domínio, o número 

de componentes do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal poderá ser alterado, 

inclusive quanto aos membros permanentes”. 

A norma legal não estabelece como condição para que a Agência atue no campo de águas de 

domínio da União, que a União participe dos seus Conselhos ou da Diretoria. No entanto, se for o 

caso, é prevista a alteração do número dos componentes, para acomodar a participação da União. 

Para que o Estado de Minas Gerais possa participar Conselhos ou da Diretoria da Agência, 

cabe acrescentar, no § 1o do art. 3o da Lei no 10.020/98, a participação de Estados que 

compartilham os recursos hídricos das bacias hidrográficas. Ao final de 2005 foram essas as 

argumentações da Assessoria contratada, sobre a figura “Fundação de Direito Privado”. 

 

3.1.2- Associação civil sem fins lucrativos 

Trata-se de figura que, qualificada pelo CNRH ou pelo Conselho de Recursos Hídricos de 

Minas Gerais, como entidade delegatária, ou pelo Ministério da Justiça – como OSCIP, passa a 

exercer funções de agência de águas. A associação civil sem fins lucrativos atende perfeitamente à 
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regra fixada na Lei Federal nº 10.881/04, assim como à legislação de Minas Gerais nº 13.199/99, 

desde que se trate de consórcio ou associação intermunicipal de bacia hidrográfica, ou de 

associações regionais e multissetoriais de usuários de recursos hídricos, legalmente constituídos. 

Todavia, é incompatível com o modelo institucional paulista, conforme já mencionado. 

Essa figura se caracteriza por: 

 

a. Associação civil sem fins lucrativos previstas dentre aquelas do art. 47 da Lei nº 9.433 

(organizações civis sem finas lucrativos): associações de usuários ou organizações não-

governamentais;  

 

b. Sua Assembléia geral será de livre provimento de seus associados; a diretoria-executiva é 

técnica, profissional e remunerada; o controle da ação da diretoria pode ser previsto pelo 

Comitê;  

 

c. Não pode arrecadar os recursos, mas administra aqueles transferidos por intermédio de 

Contratos de Gestão (União e MG) e por Termo de Parceria (OSCIP); estes instrumentos 

podem ser integrados, com indicadores idênticos e metas compatíveis com os recursos 

transferidos; 

 

d. É controlado por resultados e tem normas flexíveis para aplicação dos recursos – conforme 

Norma editada pela ANA; 

e. Há possibilidade de designação de servidores da ANA por tempo limitado – 1 ano, porém 

sem previsão para isto no Estado de Minas Gerais e na legislação da OSCIP; 

 

f. O controle é feito pelos Tribunais de Contas de todas as esferas – três controles 

independentes.     

 

Há que considerar que, com a implantação da cobrança nos rios de domínio da União e 

estadual, nada impede sob o aspecto legal, que, num primeiro momento, transitoriamente, se 

qualifique uma determinada associação das bacias, que pode ser, inclusive, o próprio Consórcio 

Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, como entidade 

delegatária, para assinar contrato de gestão com a ANA. 

Iniciando-se a cobrança no Estado de Minas Gerais, a associação civil poderá ser  equiparada 

às Agências e Bacia, por resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH-MG, que 

deverá detalhar esse procedimento. 
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Todavia, implantada a cobrança no Estado de São Paulo, a associação, por natureza, não 

poderia transformar-se em fundação e, portanto, estaria criado o impasse para a continuidade da 

gestão dos recursos hídricos, com base na premissa da agência única. 

Na linha das alterações legislativas, com vistas a garantir a unicidade da gestão das bacias 

hidrográficas, cabe citar a alternativa de modificar a Lei nº 10.020/98, que passaria a admitir, 

também, a possibilidade de delegação, pelo Estado, a uma associação civil sem fins lucrativos, das 

funções de Agência de Bacia. 

Nessa hipótese, paralelamente às disposições em vigor da Lei nº 10.020/98, poderia ser 

adotado uma sistemática similar aquela objeto de Lei nº 10.881/04, nas bacias hidrográficas cujo 

comitê opte por essa alternativa. Nesse caso, caberia a cada comitê de bacia hidrográfica definir o 

modelo da agência. 

Cumpre ressaltar que essas questões devem ser avaliadas com maior profundidade, pois os 

modelos diferem na essência: as fundações são entes permanentes, instituídas com a finalidade 

especifica de atuar como Agência de Bacias. Já o modelo que prevê delegação de competências a 

entidades de direito privado, sem fins lucrativos trabalha na linha da contratualização, com a 

renovação dos respectivos contratos, condicionada ao cumprimento das metas estabelecidas, 

podendo haver substituição da entidade delegatária. 

Os dois modelos não se excluem. Juridicamente, é possível admitir essa coexistência. Será 

necessário verificar, todavia, se institucionalmente cabe a essa possibilidade, o que somente será 

verificada ao longo do tempo, à medida que forem vivenciadas essas experiências, o que não ocorre 

no presente. 

Em face dessas questões, conclui-se que a premissa do estudo, de uma única entidade 

constituir a Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, somente 

poderá viabilizar-se mediante alteração na legislação vigente. 

 

3.2 - A tomada de decisão após os estudos de 2005 e os acontecimentos  

Os Comitês PCJ decidiram convidar o Consórcio PCJ para exercer as funções de Agência de 

Água, como Entidade Delegatária (Lei Federal nº 9433/97) gerenciando os recursos arrecadados 

com a cobrança pelo uso de recursos hídricos e rios de domínio da União das bacias PCJ, iniciada 

em 2006, apoiando os Comitês na condição de braço executivo. Estabeleceu-se que, conforme 

previsto na Lei Estadual Paulista nº 7663//91, quando fosse iniciada a cobrança, também, nos rios 

de domínio do Estado de São Paulo das bacias PCJ (Capivari, Corumbataí, Jundiaí e outros) quem 

gerencia os recursos arrecadados seria o organismo Estadual Gestor, no caso o Departamento de 

Águas e Energia Elétrica – DAEE. 
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O fato acima foi consolidado em 2007 e para garantir uma administração conjunta dos 

recursos no âmbito dos Comitês PCJ o Consórcio PCJ/ Agência PCJ firmou Termo de Cooperação 

com o DAEE. Na prática a parceria DAEE/ Consórcio PCJ vem funcionando bem e os recursos de 

Royalties /Compensação Financeira (FEHIDRO) que já eram distribuídos desde 1995, foram 

somados aos da Cobrança Estadual-SP e Federal PCJ e são oferecidos através de “critérios técnicos 

de distribuição”, de forma conjunta. A gestão integrada e os encaminhamentos são realizados pelos 

entendimentos entre DAEE/ Consórcio PCJ. 

Os recursos arrecadados pela cobrança desde 2006 são distribuídos aos tomadores 

credenciados para atendimento a projetos de tratamento de esgotos, racionalização pelo uso da 

água, conservação da água, entre outros, conforme estabelecido nos Programas de Duração 

Continuado (PDC’s) do Plano de Bacias. 

A tabela abaixo retrata a arrecadação e distribuição de recursos da cobrança: 

 

Tabela 1: Arrecadação e distribuição de recursos das cobranças PCJ 

Ano Arrecadação 

Cobrança Estadual 

Paulista 

Arrecadação 

Cobrança Federal 

Arrecadação 

Fundo Estadual dos 

Recursos Hídricos – 

FEHIDRO 

Projetos 

Atendidos 

2006 - R$10.724.111,01 R$ 5.100.075,23  

2007 R$ 11.255.202,64 R$ 12.779.237,63 R$ 4.768.525,75  

2008 R$ 12.800.000,00 R$ 17.211.880,46 R$ 4.669.301,65  

2009 R$ 17.900.000,00 R$ 40.715.229,10 R$ 3.021.258,50  

Total R$ 24.055.202,64 R$ 40.715.229,10 R$ 7.559.161.13 121* 

*Projetos atendidos nos anos de 2006/2007/2008 

 

3.3 - Retomada dos estudos (2008) 

Em 2007, o Consórcio CJ renovou o Contrato de Gestão nº030/05 com a ANA, permitindo a 

entidade o exercício como “Agência” na condição de Entidade Delegatária até 2011. Na seqüência, 

em 2008, o Consórcio PCJ solicitou aos Comitês PCJ a retomada das discussões sobre a figura 

jurídica para a “Agência Definitiva”. O Grupo Técnico Agência de Bacias dos Comitês PCJ foi 

reconstituído e após um delicado debate foi apresentada a possibilidade da Figura Jurídica do 

Consórcio Público. 

O Consórcio Público conforme Lei Federal nº 11.107, de 2005, permite o atendimento aos 

Estados de São Paulo e Minas Gerais e a União, para o exercício como “Agência de Água” ou 

“Agência de Bacias”. Para essa modalidade a adesão somente pode ocorrer com entes de direito 
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público, excluídos os demais representantes da sociedade civil ou as empresas. Certo que pode ser 

uma entidade de fomento regional, porém não terá o direito de voto e a ampla participação que se 

vê costumeiramente nas associações, já que consórcio público somente é formado por órgãos da 

administração pública. 

Recomenda-se esta modalidade para as entidades que não tenham condições financeiras de 

auto-sustentabilidade com a contribuição de seus associados e que necessitem buscar convênios 

com o Governo Federal ou seus órgãos de fomento.  Em relação ao Consórcio Público, como já 

explanado, não existe qualquer restrição por parte do Decreto n.º 6.170/07, uma vez que este 

diploma legal cita apenas as “entidades privadas sem fins lucrativos” como passíveis de proibição. 

Para a formação do Consórcio Público deverão os municípios e/ou Estados firmarem 

protocolo de intenções com a ratificação dos respectivos legislativos, uma vez que o texto do 

protocolo tem força de lei. Os objetivos dos consórcios públicos serão aqueles determinados pelos 

consorciados no protocolo de intenções; faculta-se para a realização de seus objetivos: firmar 

convênios, acordos de qualquer natureza, contratos, receber auxílios, subvenções e contribuições 

sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo; ser contratado pela administração 

direta ou indireta de qualquer dos consorciados com dispensa de licitação. A dificuldade verificada 

para a criação do Consórcio Público é a necessidade da aprovação de Projeto de Lei nas Câmaras de 

Deputados de São Paulo e Minas Gerais e na Câmara Federal. 

 

3.4 - Situação emergencial  

Quando da conclusão dos estudos sobre figura jurídica da Agência, em sua segunda etapa 

(2008/2009), surgiu a novidade que a equipe do DAEE- Regional Piracicaba, que realizava as 

funções de Secretária Executiva dos Comitês PCJ e gerenciava os recursos da Cobrança Estadual 

PCJ, foi transferida, internamente para atendimento ao Projeto “Água Limpa” da Secretaria de 

Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. 

Para cobrir essa necessidade o Grupo Técnico e, posteriormente, o Plenário dos Comitês PCJ 

optaram por criar uma fundação de Direito Privado para substituir o DAEE nas funções de 

equivalência a uma Agência. Em 2008, foi criado o Comitê Piracicaba Jaguari (Comitê PJ), para 

atender a parcela mineira das bacias PCJ. O mesmo pretende iniciar a cobrança pela Água no 

segundo semestre de 2009. Para atender as necessidades gerenciais geradas, por indicação dos 

Comitês PCJ, o Consórcio PCJ firmou Contrato de Gestão com o Governo de Minas Gerais e 

exercerá as funções de Agência para os Comitês PJ, como Entidade Equiparada, conforme 

denominação da Legislação Mineira. 
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3.5 - Situação futura 

Num futuro próximo teremos a Fundação Agência de Bacias PCJ, com processo final de 

criação, exercendo as funções de Agência pertinência dos recursos da Cobrança pelo Uso Água 

Estadual PCJ e o Consórcio PCJ dando cobertura para a Cobrança Federal PCJ e Mineira PCJ 

(Comitê PJ). 

Com certeza, a Fundação Agência estabelecerá forma de cooperação com o Consórcio PCJ 

permitindo que a gestão dos recursos hídricos e a administração dos recursos da cobrança tenham 

continuidade. Ficou acordado no Grupo Técnico de Agência que concomitante ao arcabouço criado 

a figura de Consórcio Público continuará na pauta e terá encaminhamento para sua criação e como 

se trata de um processo demorado, mantém-se o sistema funcionando até que a figura de Agência 

Definitiva seja possível de ser implantada.  

 

4 - CONCLUSÕES 

Podemos constatar, na primeira etapa dos estudos realizados, que para termos uma estrutura 

jurídica que atenda os estados de São Paulo, Minas Gerais e a União, permitindo a criação de uma 

Agência de Água única, existe a necessidade de alteração na legislação do Estado de São Paulo, já 

que a legislação de Minas Gerais aceita que Consórcios Intermunicipais ou outra entidade 

exercendo as funções de Agência de Água em suporte aos seus Comitês de Bacia. 

Em face das questões abordadas na segunda etapa dos estudos, a implantação de uma única 

entidade para constituir a Agência de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 

somente poderá viabilizar-se através da figura jurídica do Consórcio Público (Lei Federal nº 11.107, 

de 2005). 

A questão que se coloca é a necessidade de dotar os três Comitês das Bacias Hidrográficas 

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí de uma estrutura técnica administrativa e financeira, com 

personalidade jurídica própria, para operacionalizar as suas deliberações e que venha a 

desempenhar funções de Agência de Água nas bacias hidrográficas objeto deste estudo. Na pratica 

está sendo possível através de um arranjo institucional pactuado regionalmente que inicialmente 

envolveu o Consórcio PCJ e o DAEE e futuramente envolvendo a Fundação de Direito Privado 

PCJ. 

Na adoção do Consórcio Intermunicipal de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí – Consorcio PCJ, para desempenhar, por prazo determinado, as funções de 

Agência de Água ou Agência de Bacia, sendo associação civil sem fins lucrativos, sua natureza 

jurídica enquadra-se nas disposições tanto da legislação federal, como das normas do estado de 
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Minas Gerais, no que se refere aos recursos hídricos. Tanto a União como os estados de São Paulo e 

de Minas Gerais já implantaram a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 

Com bases nas ponderações proferidas, onde os três modelos (Associação Civil de Direito 

Privado, Fundação de Direito Privado e Consórcio Público) não se excluem, conclui-se que o estudo 

de caso das bacias hidrográficas PCJ é um bom modelo de “como integrar a gestão das bacias 

federal e estadual nas suas diferentes escalas”. 

Para supri a necessidade de atendimento das legislações estaduais e federal renovou-se até 

2011 o Contrato de Gestão nº030/05 entre a Agência Nacional de Água e o Consórcio PCJ, 

permitindo assim o exercício das Funções de Agência de Água, atendendo assim a Legislação 

Federal. 

Esta sendo assinado junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, Contrato de 

Gestão, instituindo as funções de Entidade Equiparada ao Consórcio PCJ, atendendo a legislação 

mineira. E a implantação da Fundação de Direito Privado, esta em fase de conclusão criada a partir 

da ratificação da assinatura de Projeto de Lei onde os 35% dos municípios da bacia com, no 

mínimo, 50% da população da bacia, estão quase em um todo assinados. 

Embora se trate de um arranjo institucional complexo, vem logrando êxito e espera-se que a 

Fundação de Direito Privado, em fase de criação, venha a substituir  DAEE no gerenciamento dos 

recursos da cobrança estadual paulista, que no Consórcio PCJ mantenha bom desempenho na 

condução da cobrança federal e mineira no âmbito das bacias PCJ. 

Mantido o Sistema em funcionamento tornar-se possível aguardar a criação do Consórcio 

Público, figura que atenderá a todos os conceitos envolvidos, na condução da “Agência Definitiva” 
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