
ENTIDADES EXECUTIVAS 
DOS COMITÊS DE BACIA CATARINENSES

XIX Encontro Nacional de Comitês de Bacia

Aracaju/SE

07 de novembro de 2017



SISTEMA GESTOR POR BACIA HIDROGRÁFICA

COMITÊ DE BACIA - Parlamento gestor das águas

Plano da Bacia

Enquadramento

Valores e mecanismos da cobrança

Agência (entidade executiva)

“O TRIPÉ DA GESTÃO” E SUAS ATRIBUIÇÕES

ENTIDADE EXECUTIVA - Órgão executivo 
VINCULADO aos Comitês

Secretaria executiva dos Comitês

Aplicação dos Recursos Financeiros

AUTORIDADE OUTORGANTE – Órgão público 

Outorga e fiscalização dos usos das águas

Arrecadação dos valores da cobrança

Sistema de Informações



ENTIDADES  EXECUTIVAS

➢ Santa Catarina sempre operacionalizou seus comitês estaduais por convênio;

➢ O comitê indicava uma entidade, que fazia um projeto. Aprovado o projeto, o repasse era
realizado;

➢ Com a nova legislação vigente (lei federal n. 13.019/2014) não se permitiu mais firmar convênios
para manutenção dos Comitês de Bacias. Em decorrência, fez-se necessário propor um modelo
que se adequasse e atendesse tanto a nova legislação vigente quanto às particularidades dos
comitês catarinenses: as Entidades Executivas;

➢ As Entidades Executivas atuariam em agrupamento de comitês – seriam selecionadas por
Chamamento Público e firmariam Termo de Colaboração com o Estado;

➢ Os Termos de Colaboração teriam duração de 3 anos;

➢ O repasse seria anual, condicionado ao atingimento de metas;

➢ A Entidade Executiva exerceria apenas uma parte das atribuições de uma Entidade Delegatária;

➢ A cada nova contratação, o rol de atividade seria ampliado, até que as Executivas se tornassem
Delegatárias.



- Debater questões relacionadas a recursos hídricos;
- Arbitrar conflitos entre usos e usuários;
- Articular a gestão de todos os agentes;
- Integrar a gestão com os comitês estaduais;
- Aprovar o Plano de Recursos Hídricos;
- Propor usos não-outorgáveis;
- Definir as prioridade de usos;
- Propor áreas sujeitas a restrição de uso;
- Acompanhar a execução do Plano;
- Definir metas quanto aos recursos hídricos 
(racionalização, qualidade e quantidade);
- Aprovar o Contrato de Gestão;
- Avaliar o cumprimento das metas do Contrato de 
Gestão;
- Aprovar a proposta orçamentária anual.

- Cumprir as atribuições do Regimento Interno;
- Organizar internamente o comitê;
- Operacionalizar ações para as reuniões;
- Manter e operacionalizar a comunicação social;
- Elaborar e executar o Plano de Recursos Hídricos;
- Manter o balanço hídrico atualizado;
- Manter o cadastro de usuários;
- Promover estudos sobre a gestão dos recursos 
hídricos;
- Elaborar os estudos sobre o enquadramento dos 
corpos;
- Analisar e emitir pareceres técnicos sobre 
investimentos;
- Propor o Plano de Aplicação dos Recursos;
- Elaborar estudos sobre a cobrança;
- Acompanhar a administração dos recursos da 
cobrança;
- Administrar os recursos financeiros recebidos;
- Celebrar contratos e parcerias;
- Elaborar o relatório de gestão e a prestação de 
contas;
- Elaborar a proposta orçamentária anual;
- Gerir pessoal e compras. 

Fonte: ANA, 2014.
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ATRIBUIÇÕES DOS COMITÊ E ENTIDADES  EXECUTIVAS



ENTIDADES  EXECUTIVAS DOS COMITÊS DE BACIA

Atividades e Obrigações (Operacional):

➢Promover e apoiar o assessoramento técnico ao(s) Comitê(s);

➢Realizar o gerenciamento administrativo, contábil e financeiro;

➢Organização interna (Ex: expediente, arquivo, elaboração de documentos);

➢Planejamento das atividades a partir das pautas e decisões do comitê de bacia (Ex: agenda
anual, relatórios, projetos);

➢Comunicação, articulação e mobilização social;

➢Assessoria Jurídica;

➢Capacitações;

➢Organização de Eventos.



ENTIDADES  EXECUTIVAS DOS COMITÊS DE BACIA

Resultados esperados:

➢arranjo legal e institucional dos dezesseis comitês de bacias fortalecido;

➢Processos de planejamento integrado e de gestão das ações ampliados;

➢Projetos para captação de recursos financeiros a partir das demandas dos comitês e dos Planos de
Bacia;

➢dinâmicas e processos de capacitação continuada para membros dos comitês e entidades parceiras;

➢visibilidade e reconhecimento do comitê perante o contexto social de sua área de abrangência;

➢processo participativo, integrado e descentralizado da gestão das águas do Estado de Santa Catarina.







ETAPAS  DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE ENTIDADES EXECUTIVAS

ETAPA Status Grupos
Centro / Itajaí

Status Grupos Norte / Sul / 
Tubarão / Oeste / Planalto

1. Lançamento do Edital Concluído Concluído

2. Análise das propostas Concluído Concluído

3. Seleção da entidade Concluído Concluído

4. Publicação do resultado no  Diário Oficial do Estado (DOE) Concluído Concluído

5. Cadastro da proposta da entidade vencedora no SIGEF Concluído Concluído

6. Coleta de Pareceres (consultoria jurídica, secretario de 
estado e governador)

Concluído Previsão Novembro/2017

7. Abertura de conta específica para repasse feita pelo Estado Concluído Previsão Novembro/2017

8. Assinatura do Termo de Colaboração Concluído Previsão Dezembro/2017

9. Início dos Trabalhos da Entidade Executiva Julho/2017 Previsão Dezembro/2017



Muito obrigado!

Eng.  Agr. César Rodolfo Seibt / Tiago Zanatta
Diretoria de Recursos Hídricos

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Telefone: (48) 3665-4212

E-mail: comites@sds.sc.gov.br


