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Resumo – Este trabalho mostra o processo de revisão e atualização da Lei nº 11.996/1992, que trata 

da Política Estadual de Recursos Hídricos do Ceará, realizado de forma participativa, integrada e 

descentralizada e analisa o conteúdo da nova Lei nº 14.844/2010 e suas alterações, comparando-a 

com a anterior e avaliando os efeitos dessa atualização em todo o Arcabouço Legal de Recursos 

Hídricos do Estado. A revisão da regulamentação já foi iniciada, também de forma participativa e 

descentralizada, devendo ser implementada a partir da aprovação dos novos Decretos. A sociedade, 

através de todos os entes do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH) 

participou e aprovou a Minuta da Lei, estando representada pelos 10 (dez) Comitês de Bacias 

Hidrográficas do Estado (CBH) e pelo Conselho de Recursos Hídricos do Ceará (CONERH). Este 

processo demonstra, mais uma vez, o pioneirismo do Estado no segmento dos Recursos Hídricos, 

pois esta foi à primeira Lei Estadual revista e atualizada de forma participativa, integrada e 

descentralizada com a Sociedade. 
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A NEW POLICY OF WATERS OF THE STATE OF CEARÁ (LAW Nº 

14.844/2010): A LAW BUILT  IN AN INTEGRATED, PARTICIPATIVE AND 

DECENTRALIZED MANNER 

Abstract – This paper shows the process of review and update of the law Nº 11.996/1992, which 

deals with the Water Resources State Policy, held in a participative manner, integrated and 

decentralized; and analyses the content of the new law Nº 14.844/2010 and their changes, 

comparing it with the previous one and assessing the effects of this update on all the Legal 

framework of water resources of the State. The regulatory review has been initiated, also in a 

decentralized and participatory manner and should be implemented starting from the approval of 

new decrees. The society, through all the beings of the Integrated Water resources management 

(SIGERH) participated in and approved the draft of the law, being represented by 10 (ten) river 

basin committees of the State (CBH) and the Water Resources Council of Ceará (CONERH). This 

process demonstrates, once again, the pioneering of the State in water resources, since this was the 

first State law revised and updated in a participative, decentralized and integrated way with society. 
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INTRODUÇÃO 

A Gestão dos Recursos Hídricos é um processo dinâmico e relativamente novo no Brasil. A 

Lei das Águas do país foi aprovada em 1997, entretanto, os estados de São Paulo e Ceará se 

anteciparam e estabeleceram suas Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, em 1991 e 1992, 

respectivamente. A partir de então, inicia-se no Ceará, uma nova fase de planejamento; estabelece-

se o ordenamento jurídico e institucional da Gestão das Águas do Estado do Ceará (a Lei Nº 

11.996/92), que cria a Política Estadual de Recursos Hídricos e institui o Sistema Integrado de 

Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH), que originaram os Comitês de Bacias Hidrográficas do 

Ceará (CBH) e, em 1993, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). 

Em 2010, após 18 anos de vigência da Lei Nº 11.996/92, o Estado do Ceará mais uma vez, de 

forma pioneira, aprova a revisão e a atualização da referida Lei, desta vez de forma participativa, 

integrada e descentralizada com a Sociedade. O presente artigo descreve este processo inovador e 

comenta as principais alterações realizadas. 

A METODOLOGIA UTILIZADA PARA A ATUALIZAÇÃO DA LEI 

Diante da necessidade de aperfeiçoamento do arcabouço legal dos Recursos Hídricos foram 

montadas diversas versões, durante quase 10 (dez) anos, na tentativa de viabilizar, junto ao 

SIGERH e ao Parlamento cearense, um texto que fosse consenso para revisão e atualização da Lei 

Estadual. Em sucessivas “aproximações”, o trabalho culminou com a proposição de um Projeto de 

Lei para Revisão e Atualização da Lei nº 11.996/92, com efetiva participação da SRH e suas 

vinculadas COGERH e SOHIDRA, com foco na legislação ambiental e democratizada através das 

contribuições dos Comitês de Bacia. Uma matriz comparativa de cada capítulo, artigo, inciso, 

parágrafo, seção e subseção da Lei original e do Projeto de Lei - Versão 9.1 (preparada pelo 

Sistema SRH, ao longo de vários anos, para revisão e atualização da Lei Estadual vigente) e, sobre 

ela, recebidas às contribuições que, uma vez sistematizadas, findaram na montagem de uma matriz 

comparativa, que serviu de base para discussões e análise conjunta, logo na 2ª Reunião do GT. 

O Estado do Ceará realizou no período de 2008 a 2009, através do Conselho de Altos Estudos 

e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Estado, um amplo diálogo sobre as questões 

relacionadas à água, utilizando o poder de articulação do parlamento. Este consenso, denominado 

“Pacto das Águas”, teve como objetivo principal o de construir uma visão social, política e 

ambientalmente estratégica, integrada e sustentável dos recursos hídricos do Estado, elaborada com 

base nas demandas apresentadas nas oficinas dos diálogos municipais e dos encontros regionais. 

Tais sugestões foram consideradas no processo de construção da Minuta do Projeto de Lei, 

atendendo, assim, sugestões da Assembleia Legislativa, através do Pacto das Águas, o que 

sensibilizou o Poder Legislativo quanto à necessidade premente da aprovação do Projeto de Lei da 

Revisão e Atualização da Política Estadual de Recursos Hídricos. 

Para a elaboração da Minuta do Projeto de Lei foram realizadas exaustivas atividades de 

análise, revisão e atualização de forma comparativa com a Matriz Sistematizada produzida pelo GT, 

sendo incorporadas às contribuições, pertinentes e de consenso, inovações importantes, a saber: 

inclusão de capítulos exclusivos sobre Águas Subterrâneas, Reuso de Águas e Segurança de 

Barragens, além de composição do CONERH, atribuições da Cogerh e inclusão no SIGERH. 



 

Nos dias 06 e 07 de outubro de 2010, foi realizada uma Oficina de Trabalho com a finalidade 

de discutir, ampla e exaustivamente a Minuta anteriormente citada, através da formação de Grupos 

interdisciplinares compostos por todos os entes do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos 

(SIGERH). Efetuou-se nestes dois dias, um rico e exaustivo debate entre Usuários, Sociedade Civil 

e Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipais sobre a Minuta, evidenciando, assim, 

transparência na análise, revisão e avaliação da nova legislação dos recursos hídricos. Ao final, a 

Minuta do Projeto de Lei aprovada em Plenário, foi encaminhada à reunião do CONERH, a qual, 

após criteriosa análise, foi aprovada – em Versão 10.2, em 18.10.2010, pelo CONERH, e 

encaminhada à Procuradoria Geral do Estado e, concomitantemente, à Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará. 

A APROVAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 14. 844/2010 

Em 07.12.2010, o Presidente da Comissão Especial da Assembleia Legislativa para “Elaborar 

a Revisão e Atualização da Legislação Estadual de Recursos Hídricos” anunciou, no Plenário, a 

conclusão dos trabalhos com a votação do relatório, que coincidiu com o envio, pelo Governo do 

Estado, de mensagem com semelhante teor, gestada pelos órgãos de gerenciamento de recursos 

hídricos do Ceará. As duas proposições seguiram para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação para sistematização das propostas e votação em Plenário. Assim, efetivados os trâmites 

naturais ao processo, em 15.12.2010 a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou a Mensagem do 

Executivo nº 72.228/10, que “dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o 

SIGERH e dá outras providências”, culminando com a sua publicação no Diário Oficial do Estado 

da Lei n° 14.844, de 28 de dezembro de 2010. Importante destacar o ineditismo da aprovação, o 

consenso entre os Poderes, Legislativo e Executivo, a rapidez na tramitação até sua aprovação, 

demonstrando, mais uma vez, o pioneirismo do Ceará nas questões hídricas e na participação da 

sociedade nas tomadas de decisão neste segmento. 

MATRIZ COMPARATIVA ENTRE A LEI Nº 11.996/1992 E A LEI Nº 14.844/2010 

Diante dos resultados de todo o processo de formatação da nova Lei e sua regulamentação, 

decidiu-se apresentar neste trabalho uma análise aprofundada do conteúdo da nova Lei nº 14.844, 

de 28.12.2010 e suas alterações. É feita uma análise comparativa entre as duas Leis, avaliando-se os 

efeitos dessa atualização em todo o Arcabouço Legal de Recursos Hídricos do Estado, indicando as 

principais alterações e inovações, sob o foco da Gestão Integrada, Descentralizada e Participativa. 

Dessa maneira, o presente trabalho busca oferecer a todos os usuários dos recursos hídricos a 

comparação dos dispositivos normativos próprios das mencionadas leis, observando-se as possíveis 

similitudes, dissociações, omissões e inovações, para que haja uma eficaz aplicabilidade desta Lei, 

garantindo, também, o tão almejado equilíbrio ambiental. Alguns itens foram inseridos na Nova 

Lei, tais como: “Da Fiscalização de Recursos Hídricos, Dos Planos de Bacias Hidrográficas, Do 

Sistema de Informações de Recursos Hídricos, Das Águas Subterrâneas, Do Reuso Das Águas, Dos 

Emolumentos Administrativos, Da Gestão Compartilhada dos Recursos Hídricos e Das Disposições 

Finais”. A Matriz Comparativa encontra-se, em anexo, na Tabela 1 e faz uma análise por capítulo, 

artigo, inciso, parágrafo, seção e subseção da Lei original e da atual e os comentários sobre 

alterações e inovações. 

 



 

CONCLUSÕES 

A Lei 14.844/10 é a primeira lei de recursos hídricos revista e atualizada no Brasil de forma 

integrada, participativa e descentralizada. A promulgação da nova Lei de Recursos Hídricos buscou 

não somente adaptá-la e reorganizá-la em consonância com os princípios e diretrizes da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97), mas, sobretudo, adequá-la à nova realidade 

institucional do Estado e incluir temas importantes como a segurança de barragens, o reuso de águas 

e águas subterrâneas. Outras contribuições se deram nas questões relacionadas à outorga de direito 

de uso, à nova formação e atribuições do Conselho de Recursos Hídricos do Ceará (CONERH) e a 

instituição do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNERH), como instrumento de apoio 

financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos. 

É válido salientar a importância do momento histórico dessa atualização, profundamente 

favorável à discussão e aprovação da Minuta do Projeto de Lei, em função da grande mobilização 

social promovida pelo Pacto das Águas, capitaneado pelo parlamento estadual, e com ampla 

receptividade por todo o Estado. 

Não obstante as contribuições sob o ponto de vista material serem importantíssimas, a forma 

participativa, integrada e descentralizada como se deu o processo é que constitui o grande avanço na 

gestão das águas do Estado. Integrar os Poderes Públicos e compartilhá-los com a Sociedade na 

formatação de uma Legislação de consenso, respeitando as especificidades do Estado, é realmente 

uma forma inédita e exitosa de regulamentar um marco legal de recursos hídricos. 
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Tabela 1 – Matriz comparativa entre as leis de recursos hídricos do Ceará - Lei nº 11.996/1992 e Lei nº 14.844/2010 (principais alterações) 

Lei 14.844/10 Lei nº 11.996/92 Comentários 

Capítulo I e II 

Dos Objetivos 

Capítulo I 

Dos Objetivos 

A Nova Lei prioriza o desenvolvimento 

social e sustentável em relação ao 

econômico, assegurando a oferta de água 

como item a ser planejado e gerenciado de 

forma integrada, descentralizada e 

participativa. (Segue Lei Nº 9.433/97). 

Capítulo III 

Dos Princípios 

Capítulo II 

Dos Princípios 

Introduz um parágrafo enfatizando o acesso 

à água como um direito de todos; Enfoca o 

desenvolvimento sustentável e não apenas o 

econômico e social; Não considera a 

cobrança como instrumento de viabilização 

da política. 

Capítulo IV 

Das Diretrizes 

Capítulo III 

Das Diretrizes 

A Nova Lei introduz a dessedentação animal 

como prioridade no uso, juntamente com o 

consumo humano, ficando a ordem dos 

demais usos a cargo do órgão gestor, 

ouvindo o Comitê da Bacia, entre outros 

pontos fortes. 

Capítulo V 

Dos Instrumentos 

 

 

Seção I 

Da Outorga de Direito de Uso de Recursos 

Hídricos 

Capítulo IV 

Dos Instrumentos de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos 

 

Seção I 

Da Outorga de Direito de Uso dos Recursos 

Hídricos 

A Nova Lei cita de forma clara todos os 

instrumentos de gestão e inclui novos 

instrumentos como: o enquadramento dos 

corpos de água em classes de usos 

preponderantes e a fiscalização de recursos 

hídricos. A nova lei define outorga de direito 

de uso e mostra qual é o seu objetivo, entre 

outros pontos importantes. 



 

Subseção II 

Da Outorga de Execução de Obras e/ou 

Serviços de Interferência Hídrica 

Sem dispositivo correlato A lei atual define outorga de execução de 

obras e/ou serviços em substituição ao termo 

Licença; e delimita as obras e serviços de 

interferência hídrica sujeitos à outorga. 

Seção III 

Da Cobrança pelo Uso dos Recursos 

Hídricos 

 

Seção II 

Da Cobrança pela utilização dos Recursos 

Hídricos 

A Nova Lei: Define os objetivos da 

cobrança; Define os critérios a serem 

obedecidos na cobrança do uso; Define o 

Decreto como forma de fixação das tarifas e 

estabelece a Instituição de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos como responsável pela 

elaboração do cálculo da tarifa, entre outros 

pontos importantes presentes na Lei. 

Seção IV 

Dos Planos de Recursos Hídricos 

 

Subseção I 

Do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

Capítulo VI 

Do Plano Estadual de Recursos Hídricos - 

PLANERH 

 

A lei atual define o conteúdo mínimo do 

plano e o período de atualização do mesmo. 

Também trata da necessidade de previsão de 

recursos financeiros para elaboração do 

PERH no PPA, na LDO e LOA.  

Seção V 

Do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 

FUNERH 

Capítulo VII 

Do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 

FUNORH 

A lei anterior não disciplinou sobre o assunto 

e revogou todas as seções; A sigla relativa ao 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos foi 

alterada de FUNORH para FUNERH; Na 

nova lei a finalidade do fundo é dar suporte 

financeiro à Política de Recursos Hídricos.  

Seção VII 

Do Enquadramento dos Corpos D’água em 

Classes de Usos Preponderantes 

Sem dispositivo correlato A lei atual destaca a finalidade do 

enquadramento; Não estabelece os 

procedimentos e mecanismos para 

enquadramento, mas indica que deverão ser 

definidos em regulamento; Não estabelece as 

classes dos corpos d’água, que serão 

definidas por legislação ambiental. 



 

Capítulo VIII 

Do Sistema Integrado de Gestão dos 

Recursos Hídricos – SIGERH 

Seção I - Dos Objetivos 

Capítulo VIII 

Do Sistema Integrado de Gestão dos 

Recursos Hídricos – SIGERH 

Seção I- Dos Objetivos 

Na Nova Lei o objetivo do SIGERH é 

implementar a Política e tornar mais claras as 

diversas funções  executivas do Sistema. 

Seção II 

Da Organização 

Seção II 

Da Estrutura Organizacional  

A nova lei inclui no SIGERH a Instituição de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e de 

Execução de Obras Hidráulicas, as 

Instituições Setoriais correlatas com recursos 

hídricos e envolvidas com a gestão do clima 

e recursos naturais. 

Subseção I 

Do Conselho de Recursos Hídricos do Ceará 

CONERH 

Subseção I 

Do Conselho dos Recursos Hídricos do 

Ceará CONERH 

A nova lei inclui no CONERH uma 

representação dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas. 

Subseção II 

Da Secretaria Executiva do CONERH 

 

Subseção II 

Do Comitê Estadual de Recursos Hídricos - 

COMIRH 

O COMIRH da Lei Original fica extinto na 

nova lei, que por sua vez, vincula a 

Secretaria Executiva do CONERH ao 

Gabinete da SRH e detalha suas atribuições.  

Subseção III 

Dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

 

Subseção III 

Dos Comitês das Bacias Hidrográficas - 

CBH e do Comitê das Bacias da Região 

Metropolitana de Fortaleza - CBRMF 

A nova Lei inclui uma representação dos 

Comitês das Bacias Hidrográficas no 

CONERH. 

Sem dispositivo correlato Subseção IV 

Do Grupo Técnico DNOCS/Governo do 

Estado 

A Nova Lei difere da antiga nos seguintes 

itens: A antiga lei trata da relação do Estado 

com o DNOCS no capítulo referente ao 

SIGERH, enquanto a nova cita o DNOCS e a 

ANA no Capítulo XI – Da gestão 

compartilhada dos recursos hídricos. 



 

Seção IV 

Do Órgão Gestor da Política Estadual de 

Recursos Hídricos, das Instituições de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e de 

Execução de Obras Hidráulicas 

Subseção I 

Do Órgão Gestor da Política Estadual de 

Recursos Hídricos 

Seção IV 

Das Instituições com Poder de Polícia no 

gerenciamento dos Recursos Hídricos 

A lei nova difere da antiga nos itens a seguir: 

Não cita as instituições com poder de polícia, 

mas faz referências às três instituições do 

Governo Estadual que compõem o SIGERH; 

Não cita o nome dessas instituições e sim a 

sua função, para evitar problemas futuros em 

caso de troca de nome.  

Subseção II 

Da Instituição de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos 

Sem dispositivo correlato A Nova Lei inclui a COGERH como 

Instituição de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Sistema e especifica suas 

competências. Na Lei anterior a COGERH 

não existia, pois foi criada em 1993. 

Subseção III 

Da Instituição de Execução de Obras 

Hidráulicas 

Sem dispositivo correlato A SOHIDRA na Nova Lei tem uma subseção 

específica sobre suas atribuições, o que não 

aconteceu na Lei anterior.  

Capítulo IX 

Da Participação dos Municípios 

Seção V 

Da Participação dos Municípios 

A Nova Lei difere da antiga nos seguintes 

itens: Não faz referência ao incentivo à 

formação de consórcios municipais e nem os 

considera condicionantes para o 

estabelecimento de convênios entre Estado e 

Municípios; Não delega aos municípios o 

gerenciamento dos recursos hídricos em 

microbacias. 

Capítulo XII 

Das Infrações e Sanções 

 Na lei atual houve apenas uma mudança na 

compartimentação de item sobre o assunto. 

 


