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RESUMO --- A Figura de Agência da Bacia ou de Água está prevista nas legislações federal, 

paulista e mineira, porém cada uma delas trazendo um tratamento diferente para o tema, a saber: 

enquanto nas legislações federal e mineira não existe a fixação de uma personalidade jurídica 

ficando para o Comitê de Bacia a escolha e indicação aos Conselhos Estadual e Nacional, conforme 

o caso, da entidade para exercer as funções de agência, firmando-se um contrato de gestão com o 

órgão gestor de recursos hídricos; na legislação paulista estabeleceu-se que a agência deveria ter a 

participação direta do Governo do Estado e que a figura jurídica deveria ser a de FUNDAÇÃO de 

direito privado. Nas Bacias PCJ foi deliberado a figura jurídica de Fundação de direito privado para 

a gestão dos recursos hídricos dos rios de domínio da União e de domínio do Estado de São Paulo. 

ABSTRACT---The Figure of Agency of the Basin or Water is foreseen in the federal laws, São 

Paulo and Minas Gerais, however each one of them bringing a different treatment for the subject, 

namely: while in the federal laws and mineira the the setting of a personality Legal does not exist 

being for the Committee of Basin the choice and indication to the Advice State and National, as the 

case, of the entity to exert the agency functions, firming itself a contract of management with the 

national water resources management; in the São Paulo legislation it was established that the agency 

must have the direct participation of the Government of the State and that the legal figure would 

have to be of FOUNDATION of private law. In Basins PCJ was decided the legal Foundation of 

private law for the management of water resources of rivers under federal jurisdiction and for the 

State of Sao Paulo. 
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1- INTRODUÇÃO 

As Leis Estaduais Paulista n° 7.663/91, Mineira nº 13.199/99 e Federal nº 9.433/97 que 

instituíram as respectivas Políticas de Recursos Hídricos, trouxeram como novidade a possibilidade 

da implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, que é um dos instrumentos de gestão e 

tem como finalidade incentivar a racionalização pelo uso da água e gerar recursos para a aplicação 

em projetos voltados à recuperação de bacias hidrográficas. 

Em relação à efetiva implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos a primeira 

experiência de cobrança vem acontecendo, no âmbito da legislação federal, ou seja, em rios de 

domínio da União na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, envolvendo os estados de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, desde 2003. A segunda iniciativa de cobrança em rios de 

domínios da União vem acontecendo nas Bacias PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí), 

especificamente no rio Piracicaba e formadores, desde 2006. 

No âmbito estadual paulista as primeiras experiências de cobrança vêm sendo desenvolvidas 

nos rios de domínio do Estado de São Paulo, nas Bacias PCJ e do Paraíba do Sul, desde 2007; e em 

âmbito estadual mineiro, nas Bacias PCJ, Araguari e Velhas, desde 2010. 

O objetivo do instrumento de gestão cobrança pelo uso da água é estimular o uso racional da 

água e gerar recursos financeiros para investimentos na recuperação e preservação dos mananciais 

da região. A cobrança não é um imposto, mas um preço público condominial, fixado a partir de um 

pacto entre os usuários e o respectivo comitê de bacias com o apoio técnico e administrativo das 

Secretarias Estaduais de Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH) de São Paulo, da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) de Minas Gerais e da Agência 

Nacional das Águas (ANA) no âmbito Federal, através de seus órgãos e de suas unidades regionais. 

A Bacia PCJ, que tem rios de domínio Estadual Paulista, Estadual Mineiro e Federal, é a 

primeira do Brasil a ter a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implantada em todos os domínios.  

A figura da Agência da Bacia, ou de Água, está prevista nas legislações federal, paulista e 

mineira, porém cada uma delas trazendo um tratamento diferente para o tema, a saber: nas 

legislações federal e mineira não existe a fixação de uma personalidade jurídica específica, ficando 

para o Comitê de Bacia a escolha e indicação de entidade para exercer as funções de agência, 

firmando-se um contrato de gestão com o órgão gestor de recursos hídricos; na legislação paulista 

estabeleceu-se que a agência deveria ter a participação direta do Governo do Estado e que a figura 

jurídica deveria ser a de FUNDAÇÃO de direito privado. 

Nas Bacias PCJ, a discussão sobre a figura jurídica da Agência vem sendo realizada desde o 

início do processo descentralizado e participativo de gestão de recursos hídricos (1991) e, mais 

intensamente, nos anos 1997 e 1998 tendo como resultado a Lei nº 10.020/98; sendo que, mais 
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recentemente, em 2009, com as cobranças pelo uso de recursos hídricos implantadas, retomaram-se 

as discussões, culminando com a criação, em 05/11/2009, da Fundação Agência das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Agência das Bacias PCJ) para administrar os 

recursos da cobrança pelo uso da água de domínio do estado de São Paulo, nas Bacias PCJ. 

Esse trabalho relata o histórico da criação da Fundação Agência das Bacias PCJ delineando 

toda sua trajetória, as dificuldades e conquistas encontradas no decorrer do percurso e empenho dos 

Comitês PCJ para sua efetivação. 

 

2 – OBJETIVO 

O principal objetivo da criação da Fundação Agência das Bacias PCJ é o de reforçar a 

estrutura de apoio aos Comitês PCJ na aplicação e no gerenciamento dos recursos financeiros 

arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do estado de São Paulo e da 

União, nas Bacias PCJ, estimada em R$ 35 milhões de reais por ano, conforme a Lei Federal nº 

9.433/97 e Leis Estaduais - SP nº 12.183/05. A Fundação não acarretará nenhum custo aos 

municípios, pois sua sustentabilidade está vinculada a essas cobranças e suas despesas, bem como 

os investimentos em obras, projetos e ações são deliberados pelos Comitês PCJ. Podendo também 

gerenciar os recursos da parcela mineira das Bacias PCJ. 

 

3 – METODOLOGIA 

3.1. Caracterização das Bacias PCJ 

A UGRHI 5, que abrange as Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - Bacias PCJ 

possui 15.503 km² e é compostas por 76 municípios que estão em sua maior parte no Estado de São 

Paulo (92.6%) e o restante (7,4%) no Estado de Minas Gerais. Envolvem, ainda, algumas macro-

regiões (Bragança Paulista-SP, Campinas-SP, Capivari-SP, Jundiaí-SP e Piracicaba-SP).  

As Bacias PCJ compreendem uma região que abriga o primeiro e segundo parque industrial 

do país, tornando-se uma das responsáveis pela garantia econômica do Brasil, valorizando o 

gerenciamento dos recursos hídricos. O consumo de água é bastante elevado nesta bacia em virtude 

das intensas atividades agro-industriais e abastecimento público, o que leva à escassez de água com 

relativa frequência. Para agravar mais ainda a situação, parte das águas do rio Piracicaba são 

revertidas para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), através do Sistema 

Cantareira (reservatórios: Jaguari/Jacareí, Cachoeira e Atibainha), localizados na cabeceira do rio 

Piracicaba e seus formadores, portanto, tendo a missão de abastecer 50% da região metropolitana de 

São Paulo-SP. 
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3.2.  Contextualização: Histórico da criação da Fundação PCJ 

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 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 nº 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. 

Através da Deliberação CBH-PCJ nº 14/94, de 21 de Dezembro de 1994 foi aprovada a 

minuta de anteprojeto de lei autorizando o poder executivo a participar da criação da Fundação 

Agência das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e em 12 de Janeiro de 1996 por meio 

da Deliberação CBH-PCJ nº 29/96, aprovou emendas ao Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder 

Executivo a participar da constituição de Agências de Bacias Hidrográficas proposto de CRH. 

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 para instituição da Agência 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, custeio, entre outros; tudo embasado na figura 

jurídica de Fundação de Direito Privado. Nesse mesmo ano em 08 de setembro o CRH aprovou a 

criação de Agência de Bacia Hidrográfica para atuar nos Comitês de Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí.  

Na 8ª Reunião Extraordinária do CBH-PCJ, de 02/07/1999 decidiu-se aguardar a aprovação 

da cobrança pelo uso da água para a Criação da Fundação Agência de Bacias. 
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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 foi 

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 

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 autorizativas, etc., para que a região possa de fato implantar a Agência de Bacia e a 

cobrança pelo uso da água. 

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

participa 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 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 Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos - 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). 
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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 participem da gestão 

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

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 dos 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.  

 

3.3. Tomada de decisão e os fatos  

Em Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 024/05, de 21/10/05 foi aprovado a indicação 

do Consórcio PCJ para desempenhar, transitoriamente, funções de Agência de Água dos Comitês 

das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí como Entidade Delegatária (Lei 

Federal nº 9433/97) gerenciando os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos dos 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. 

Em 29 de Dezembro de 2005 foi criada a Lei nº 12.183, regulamentada pelo Decreto nº 

50.667, de 30 de Março de 2006, 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. 
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Em 29 de Dezembro de 2006 o Decreto nº 51.449 aprovou e fixou os valores a serem 

cobrados pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo nas Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ. 

 

3.4. Retomada das discussões  

Na 2ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, em 12/12/2008 foram retomadas os 

encaminhamentos do GT-Agência: “sobre o fato de sendo que a fundação só não foi implantada até 

agora porque não havia a cobrança paulista, fato hoje concreto”. Após os debates, o Presidente dos 

Comitês PCJ propôs a manifestação de apoio ao prosseguimento dos trabalhos de efetiva 

implantação da fundação, com a consequente autorização para o envio das minutas de Projeto de 

Lei aos municípios, para adesão dos mesmos, conforme previsto na Lei nº 10.020/98. 

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Ações realizadas rumo à implantação da Fundação Agência das Bacias PCJ 

Quarenta e oito municípios aprovaram, em 20/05/2009, o Projeto de Lei que cria a Fundação 

Agência das Bacias PCJ. As populações dos municípios totalizam 4.756.081 milhões de habitantes 

equivalente a 95% da população total das Bacias PCJ, ultrapassando, portanto, os 2,5 milhões 

necessários para a criação da referida Fundação. 

Os dirigentes dos Comitês PCJ centraram esforços para a criação imediata da Fundação 

Agência das Bacias PCJ, permitindo assim, que o padrão de excelência de atendimento aos Comitês 

PCJ e tomadores de recursos da Cobrança pelo uso da água seja mantido. 

Para isto, em 21/05/2009, por meio da Deliberação dos Comitês PCJ nº 033/2009, foi 

aprovado o Estatuto da Fundação Agência das Bacias PCJ e outras providências. 

Na reunião, em 24/08/2009, entre: Secretários de Estado do Meio Ambiente (SMA) e de 

Saneamento e Energia (SSE) de São Paulo, Secretário de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) de Minas Gerais, Diretor-presidente da Agência Nacional 

de Águas (ANA) e o Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL; sobre Convênio de Integração 

PCJ: decidiram pela implantação da Fundação como a “Agência das Bacias PCJ”. 

Os Comitês PCJ, em 28/08/2009 através da Deliberação nº 045/09, aprovaram os 

procedimentos para indicação dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e indicou o 

Diretor-presidente da Fundação Agência das Bacias PCJ; e em 21/10/2009 na Deliberação dos 

Comitês PCJ “Ad Referendum” nº 048/09 indicaram os representantes dos segmentos Estado, 

Município e Sociedade Civil para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação Agência das 

Bacias PCJ. 
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Foi aprovado em 05/11/2009, em Piracicaba, em reunião com representantes dos Comitês das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – CBH-PCJ, o Estatuto de instalação 

da Fundação Agência das Bacias PCJ, composta por representantes dos órgãos do governo do 

Estado de São Paulo, dos municípios e da sociedade civil. O objetivo da Fundação é apoiar os 

Comitês na aplicação e no gerenciamento dos recursos financeiros, arrecadados com a cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos, conforme a Lei Federal nº 9.433/97 e a Lei Estadual nº 10.020/98. 

Após a apresentação sobre o histórico da instalação da Fundação Agência das Bacias PCJ, realizada 

pelo secretário Executivo dos Comitês PCJ, Luiz Roberto Moretti, foram eleitos e empossados o 

Diretor-presidente, os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da Fundação 

Agência das Bacias PCJ. Em seguida os Comitês PCJ indicaram a Fundação Agência das Bacias 

PCJ ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, como entidade delegatária para exercer 

as funções da Agência de Água PCJ para os rios de domínio da União nas Bacias PCJ. 

 

4.2. Ações realizadas após a implantação da Fundação Agência das Bacias PCJ 

4.1.1. Trâmites Institucionais da Fundação PCJ em março de2010 

I.  Escritura Pública registrada em cartório;  

II.  CNPJ ativo; 

III.  Conta-corrente aberta; 

IV.  Definido a porcentagem da cobrança estadual paulista para custeio da Fundação; 

V.  Entendimentos com a SMA/CRHi para o repasse dos recursos financeiros; 

VI.  Indicação, pelo Diretor-presidente, dos demais diretores da Fundação (Administrativo-

financeiro e Técnico). 

 

A equipe da Fundação PCJ e dos Comitês PCJ esteve presente na 115ª Reunião da Câmara 

Técnica de Assuntos Legais e Institucionais – CTIL, dias 12 de Março de 2010, onde foi apreciado, 

com parecer favorável da CTIL, o pedido dos Comitês PCJ de transferência das funções de 

Entidade Delegatária do Consórcio PCJ para a Fundação Agência das Bacias PCJ; 

Através da Deliberação Comitês PCJ Nº 074/10, de 19 de Março de 2010 foi aprovada a 

criação do Grupo de Transição, que tem por objetivo propor e acompanhar as atividades e 

procedimentos necessários para viabilizar a transição das funções de entidade delegatária (Agência 

de Água PCJ), do Consórcio PCJ para a Fundação Agência das Bacias PCJ. 

 

4.1.2. AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ: Outras Ações  

I. Estruturação da Fundação: material e concurso para contratação de funcionários; 

II. Delegação do CNRH para as funções de Entidade Delegatária; 
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III. Aproveitamento dos atuais funcionários da Agência de Água PCJ.  

 

4.3. Transição da Entidade Delegatária para a Fundação 

O Contrato de Gestão nº 030/2005, firmado entre o Consórcio PCJ e a ANA, permite que o 

Consórcio PCJ exerça as funções de Agência de Água, gerenciando o montante financeiro 

arrecadado com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União, nas Bacias 

PCJ, bem como ofereça apoio técnico e administrativo aos Comitês PCJ. Sua duração foi prevista 

até dezembro de 2011. 

Para tanto foram cedidos funcionários do Consórcio PCJ para que pudesse ser instalada a 

Agência de Água PCJ. Foram também realizados processos seletivos para contratação de pessoal 

para atendimento ao Contrato de Gestão ANA nº 030/2005. 

Preparou-se um mecanismo técnico e administrativo, permitindo que o Consórcio PCJ 

mantivesse suas atividades e programas normalmente, tornando possível deixar as funções de 

Agência de Água PCJ, tão logo as providências dos Comitês PCJ fossem concluídas 

A Fundação Agência das Bacias PCJ foi criada em 2009, e assumiu em de abril de 2010 as 

funções de gerenciamento dos recursos arrecadados com a Cobrança pelo Uso dos Recursos 

Hídricos em rios de domínio do estado de São Paulo nas Bacias PCJ. A partir de janeiro de 2011 a 

Fundação assumiu as funções do Consórcio PCJ como Agência de Água PCJ, através de delegação 

da Agência Nacional de Águas, aprovado junto ao Conselho Nacional dos Recursos Hídricos 

(CNRH) como Entidade Delegatária, por meio da Resolução CNRH nº 111/2010, para gerenciar os 

recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em rios de domínio da União nas Bacias 

PCJ. 

Como consequência foi assinado em 24 de janeiro de 2011 o Contrato de Gestão entre a ANA 

e a Fundação Agência das Bacias PCJ nº 003/2011, com anuência dos Comitês PCJ, para exercer as 

funções de competência de Agência de Água nas Bacias PCJ com vigência até 31 de dezembro de 

2020. 

Com o encerramento das funções de Entidade Delegatária em dezembro de 2010, os 

funcionários do Consórcio PCJ contratados por processo seletivo público e em cargos 

comissionados, que atuavam no exercício das funções de Agência de Água PCJ, foram 

automaticamente absorvidos pela Fundação Agência das Bacias PCJ. 

 

4 - CONCLUSÕES 

Considerando que é desejo dos Comitês PCJ que a execução e gestão técnica, administrativa e 

financeira das cobranças mineira, paulista e federal, nas Bacias PCJ, seja feita por uma única 
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entidade, conforme foi manifestado em reunião realizada no dia 24/08/2009, na sede da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, onde estiveram presentes os Secretários de Estados José 

Carlos Carvalho/MG, Francisco Graziano/SP, Dilma Seli Penna/SP, junto com José Machado, 

Diretor-Presidente da ANA e Barjas Negri, Presidente dos Comitês PCJ e Diretor-Presidente da 

Agência das Bacias PCJ. 

Considerando que a Fundação Agência das Bacias PCJ declarou seu interesse em passar a 

atuar como Entidade Equiparada das funções de Agência de Bacia Hidrográfica, do Comitê da 

Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari (CBH-PJ). 

Dessa forma comete aos Órgãos Gestores de Recursos Hídricos de Minas Gerais alterarem 

sua legislação e indicarem a Fundação Agência das Bacias PCJ para atuar como Entidade 

Equiparada das funções de Agência de Bacia Hidrográfica, do Comitê da Bacia Hidrográfica dos 

Rios Piracicaba e Jaguari (CBH-PJ), promovendo, desta forma, a integração de todo o Sistema de 

Gestão de Recursos Hídricos nas Bacias PCJ. 

 

BIBLIOGRAFIA 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (2008). Nota Técnica: Alternativas para a Criação de uma 

Agência de Água para as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. ANA 

Brasilia –DF, 7 p. 

 

BORTOLAZZO, V. C. (2007). As Agências de Água e suas Implicações para o Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. Graduando em Engenharia Ambiental. Escola de Engenharia de Piracicaba, 

Piracicaba-SP, 117 p. 

 

COMITÊS PCJ - Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

Quadro de Legislações Vigentes. COMITEPCJ, 2011. Disponível em: 

http://www.comitepcj.sp.gov.br/comitespcj.htm >. Acesso em: maio. 2011. 

 

GRANZIERA, M. (2005). As Alternativas para o Modelo Institucional da Agencia de Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari E Jundiaí. Consórcio Intermunicipal de Bacias dos 

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Americana-SP, 62 p. 

 

http://www.comitepcj.sp.gov.br/comitespcj.htm

