
CTIL - CERH                           
Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2018

Minuta de Deliberação Normativa CERH-MG que altera
a Deliberação Normativa CERH-MG nº 04, de 18 de
fevereiro de 2002, e Deliberação Normativa CERH-MG
nº 52, de 30 de junho de 2016, para fins de ajuste do
prazo dos mandatos dos Comitês de Bacias
Hidrográficas.



NORMAS RELACIONADAS

A atuação dos comitês é regulamentada por intermédio de
Deliberações Normativas CERH/MG visando à integração
dos demais órgãos e entidades do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH. As
Deliberações que estabelecem diretrizes para formação e
funcionamento dos CBH’s são:

• DN CERH 04, de 18 de fevereiro de 2002;
• DN CERH 30, de 26 de agosto de 2009;
• DN CERH 52, de 01 de julho de 2016;
• DN CERH 55, de 07 de abril de 2018

CONTEXTUALIZAÇÃO



CONTEXTUALIZAÇÃO

Processo Eleitoral 2017-2021

-Dezembro/2016 -Encaminhamento à procuradoria Minuta Edital;
- Março/2017 – Publicação Edital;
- Dezembro/2017 – Ultimas reuniões de segmentos.

Após, aguardou-se as entidades enviarem as indicações e envio dos
processos à Casa Civil para publicação dos atos.

Atos publicados nos dias 7,8 e 9 de agosto e 2 de outubro de 2018.

11 meses em relação ao calendário inicial



OF FMCBH N.29/2018 de 18 de setembro de 2018

CONTEXTUALIZAÇÃO

• Posicionar-se sobre os mandatos dos conselheiros dos Comitês de
Bacias recém-empossados, bem como as Diretorias eleitas.

• Solicitação de prorrogação dos mandatos

OF IGAM/DGAS nº 18/2018 de 18 de outubro de 2018

• Entende ser pertinente a proposta do FMCBH de garantir 4 (quatro) anos de
prazo para nova gestão do Comitê, sendo 2 (dois) anos para cada Diretoria, ainda
que não mantenha a regularidade com os mandatos municipais.

• Para repactuação de prazos deverá ocorrer nova deliberação do CERH.
Encaminhamento procuradoria jurídica a solicitação de revisão das DNs 04/2002 e
52/2016.



NOTAS TÉCNICAS IGAM n.4/2018
CONTEXTUALIZAÇÃO

• Até 2013 os mandatos dos comitês tinha períodos diferentes, o que
dificultava o apoio e acompanhamento das atividades e do processo
eleitoral.
• Houve então por iniciativa dos CBHs, por meio do FMCBH e CERH, o
aperfeiçoamento desse regramento. CERH aprovou a DN 30/2009,
alterando então alguns pontos da DN 04.

- Prorrogação dos prazos (até 12 meses) dos membros e
diretoria até a posse dos novos membros;

- A prorrogação do prazo da gestão em curso implica em
redução do prazo do mandato seguinte;

- Mandato de 4 anos visando compatibiliza com os mandatos
das prefeituras.

2016 – Publicação da DN 52, estabelece diretrizes gerais para os
regimentos internos dos CBHs.



CONTEXTUALIZAÇÃO

Entendemos ser pertinente a propositura de garantir 4
(quatro) anos de prazo para nova gestão do Comitê, sendo 2
(dois) anos para cada Diretoria, ainda que não mantenha a
regularidade com os mandatos municipais.

Evidenciamos, porém, a importância da fixação de uma data
comum para mantendo o processo eleitoral global, uma vez
que há o limite das capacidades estatais frente a realidade de
36 Comitês no Estado, bem como colabora para a otimização
de recursos, há maior potencial de mobilização de entidades
(especialmente aquelas que atuam em mais de uma bacia) e
visibilidade dos Comitês de modo a contribuir
significativamente para o fortalecimento do sistema.

CONSIDERAÇÕES



CONTEXTUALIZAÇÃO

Sugerimos que a vigência das atuais gestões seja prorrogada
por um ano (prazo de atraso do processo) e passe a ser data de
30 de junho de 2022 e o mandato da primeira diretoria até 30
de junho de 2020.

CONCLUSÃO



Diante do exposto, concluímos que não há óbice sob a
perspectiva jurídica para a referida alteração/prorrogação de
mandato, tendo em vista que tal medida não afetará as
atividades desenvolvidas no âmbito dos comitês, buscando
corrigir atraso ocorrido no processo eleitoral do ano de 2017.

CONTEXTUALIZAÇÃO

CONCLUSÃO

NOTA JURÍDICA IGAM.PROC.SISEMA Nº 111/2018

Contudo, recomendamos reavaliar a modificação de mandato
proposta, uma vez que a solicitação feita pelo FMCBH se
refere tão somente a prorrogação do presente mandato,
devendo ser considerado o pedido formulado em 2009 para
que fossem alterados os mandatos dos conselheiros, de modo
que estes passassem a ser coincidentes com o mandato dos
prefeitos.



CONTEXTUALIZAÇÃO

CONCLUSÃO

Nota Técnica nº 5/IGAM/GECBH/2018

À luz do exposto nessa Nota Técnica mantemos a sugestão de
que a vigência das atuais gestões seja prorrogada por um ano
(prazo de atraso do processo) e passe a ser considerada a data
de 30 de junho de 2022 e o mandato da primeira Diretoria
seja finalizado até 30 de junho de 2020. Para que haja a
repactuação dos prazos deverá ocorrer nova deliberação do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos sobre o tema. Nesse
sendo, além da revisão das Deliberações Normativas do CERH
que dispõe sobre funcionamento dos Comitês (DN CERH-MG
04/2002 e DN CERH 52/2016), posteriormente os Comitês
deverão também alterar tais dispositivos em seus respectivos
Regimentos Internos.



MINUTA DN CERH 

Minuta de Deliberação Normativa CERH-MG que altera
a Deliberação Normativa CERH-MG nº 04, de 18 de
fevereiro de 2002, e Deliberação Normativa CERH-MG
nº 52, de 30 de junho de 2016, para fins de ajuste do
prazo dos mandatos dos Comitês de Bacias
Hidrográficas.



MINUTA DN CERH 

Minuta de Deliberação Normativa CERH-MG que altera
a Deliberação Normativa CERH-MG nº 04, de 18 de
fevereiro de 2002, e Deliberação Normativa CERH-MG
nº 52, de 30 de junho de 2016, para fins de ajuste do
prazo dos mandatos dos Comitês de Bacias
Hidrográficas.

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o disposto no inciso XII, do art. 1º, do
Decreto n° 46.501, de 5 de maio de 2014,



MINUTA DN CERH 

DELIBERA:

Art. 1º O Art. 17 da DN CERH-MG nº 04, de 18 de fevereiro de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17 Os mandatos dos membros da Diretoria serão de 02
(dois) anos, podendo cada um de seus membros ser reeleito uma
única vez consecutiva na mesma função.”

Art. 2º O Art. 22 da DN CERH-MG nº 04, de 18 de fevereiro de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22. Os Comitês de Bacia Hidrográfica deverão estabelecer,
em seu regimento interno, duração do mandato de seus
membros por período de 04 (quatro) anos”



MINUTA DN CERH 

Art. 3º O Art. 22-B. da DN CERH-MG nº 04, de 18 de fevereiro de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22-B. Os Processos Eleitorais dos Comitês de Bacias
Hidrográficas deverão ocorrer concomitantemente.
Parágrafo único. Os Comitês de Bacias Hidrográficas que
tomaram posse no ano de 2018 terão seus mandatos
prorrogados até 30 de junho de 2022”



MINUTA DN CERH 

Art. 4º O Art. 8º. da DN CERH-MG nº 52, de 30 de junho de 2016,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º O mandato dos membros titulares e suplentes do Comitê
terá a duração de 04 (quatro) anos.”



MINUTA DN CERH 

Art. 5º Os Comitês de Bacias Hidrográficas deverão adequar seus
Regimentos Internos aos procedimentos estabelecidos nesta
Deliberação Normativa, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da data da publicação.

Parágrafo único. Transcorrido o prazo a que se refere o caput
deste artigo sem que tenha sido promovida a adequação do
Regimento Interno, esta será incluída para deliberação em
regime de urgência do Comitê de Bacia Hidrográfica,
sobrestando-se a pauta para a deliberação de quaisquer outros
assuntos.



Obrigado!

Obrigado!

gecbh@meioambiente.mg.gov.br


