
DELIBERAÇÃO CERH/MG Nº XXX, DE XX DE JUNHO DE 2019. 

Aprova os Quadros de Metas do Programa de Consolidação do  

Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO –  

para o período de 2019 a 2023. 

 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/MG, no uso de suas atribuições 
legais e, 

CONSIDERANDO que o PROGESTÃO é um programa de incentivo financeiro aos 
sistemas estaduais para aplicação exclusiva em ações de fortalecimento institucional e 
de gerenciamento de recursos hídricos, mediante o alcance de metas definidas a partir 
da complexidade de gestão (tipologias A, B, C e D) escolhida pela unidade da federação; 

CONSIDERANDO que Minas Gerais aderiu ao Progestão por meio do Decreto nº 
46.465, de 27 de março de 2014, o qual definiu como entidade coordenadora do 
Programa no Estado o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; 

CONSIDERANDO que o Estado selecionou a tipologia D de gestão, aprovou o 1º 
Quadro de Metas junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, assinou e cumpriu o 
contrato com a Agência Nacional de Águas, definindo para a certificação o período de 
2014 a 2018; 

CONSIDERANDO a possibilidade de continuidade do Programa por mais 5 (cinco) 
anos, com vistas ao fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos; 

DELIBERA: 

Art. 1º Ficam aprovadas as metas estabelecidas no Quadro de Metas de Cooperação 
Federativa no âmbito do SINGREH, no Quadro de Metas de Gestão de Águas para o 
Sistema Estadual, com as variáveis de gestão que serão avaliadas e os respectivos níveis 
de exigência adotados para o processo de certificação, e o Quadro de Metas de 
Investimentos para o Sistema Estadual, Anexos I, II e III desta deliberação, referentes ao 
2º Ciclo do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - 
PROGESTÃO. 

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, XX de junho de 2019. 

Germano Luiz Gomes Vieira. 

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/MG. 
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