
COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DOS AFLUENTES MINEIROS DOS RIOS POMBA E MURIAE

COMPE

"Dispoe sobre a cria.;ao, a institui.;ao, a
composi.;ao e as competencias da Camara

Tecnica de Outorga do COMPE."

o Comite da Bacia Hidrognifica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriae -
COMPE, criado pelo decreto n° 44.290, de 03 de maio de 2006, do Governador do Estado, no
uso de suas atribuiyoes e,

Considerando que 0 art. 3° da Lei nQ 13.199, de 29 de janeiro de 1999, estabelece no seu
inciso III 0 reconhecimento dos recursos hidricos como bem natural de valor ecol6gico, social e
economico, cuja utilizayao deve ser orientada pelos princfpios do desenvolvimento sustent<ivel;

Considerando 0 disposto no Capitulo III, Artigo 6°, inciso XVIII do Regimento Interno
do Comite da Bacia Hidrognifica dos Afluentes Mineiros dos rios Pomba e Muriae - COMPE,
aprovado em 26 de Outubro de 2010, que estabelece a competencia deste Comite de criar
Camaras Tecnicas ou outras formas organizacionais de apoio aos trabalhos do Comite,
definindo, no ato de sua criayao, a composiyao, as atribuiyoes e 0 prazo de durayao;

Considerando que a Deliberayao Normativa n° 31, do Conselho Estadual de Recursos
Hfdricos, de 26 de agosto de 2009 estabelece no seu Artigo 7° que os comites de bacia
hidrognifica terao prazo de ate 60 (sessenta) dias corridos para deliberar sobre a aprovayao das
outorgas de que trata esta norma, definindo em seu paragrafo 1° que 0 prazo estipulado no caput
se inicia a partir da data do aviso de recebimento dos Correios referente aos processos de outorga
no comite de bacia hidrografica, ou por outro meio formal equivalente, e em seu paragrafo 2° que
o comite, ap6s a reuniao de deliberayao, tera urn prazo de 3 (tres) dias uteis para encaminhar
oficialmente ao IGAM, ou a respectiva SUPRAM, a sua decisao.

Considerando que a Deliberayao Normativa n° 31, do Conselho Estadual de Recursos
Hidricos, de 26 de agosto de 2009 estabelece no seu Artigo 8° que expirados os prazos
estabelecidos em seu artigo 7°, os processos de outorga do IGAM devera ser pautado para
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deliberayao do Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH, conforme art. 43, inciso V, da
Lei 13.199/99, em reuniao imediatamente posterior a data do vencimento.

Considerando decisao da plenaria realizada em 20 de setembro de 2011 que aprovou a
criayao da Camara Tecnica de Outorga do COMPE;

Art. 2° - A Camara Tecnica de Outorga, designada CTO, sera composta de no minimo 08
(oito) entidades, nomeadas pelo CBH dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriae, que
indicarao seus representantes.

Paragrafo Unico - 50% (cinquenta por cento) dos representantes das entidades na Camara
Tecnica serao obrigatoriamente os mesmos representantes da entidade no CBH dos Afluentes
Mineiros dos Rios Pomba e Muriae e 0 conjunto devera preferencialmente guardar paridade
entre os segmentos.

Art. 3° - 0 mandato dos membros da CTO sera de quatro anos, concomitantes ao
mandato dos membros do CBH Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriae;

Art. 4° - Deverao ser indicadas como representantes das entidades na CTO,
preferencialmente profissionais que exeryam atividades na area de atuayao do CBH Afluentes
Mineiros dos Rios Pomba e Muriae;

I. Discutir e propor a inseryao da gestao de aguas subterraneas na Polftica Estadual
de Gestao de Recursos Hidricos;

II. Acompanhar legislayoes relativas a explorayao e a utilizayao dos recursos
hidricos;

III. Prop or mecanismos institucionais de integrayao de gestao das aguas superficiais e
subterraneas;

IV. Analisar, estudar e emitir pareceres sobre assuntos afins;

V. Propor mecanismos de proteyao e gerenciamento das aguas superficiais e
subterraneas;

VI. Propor ayoes Mitigadoras e Compensat6rias em consonancia e/ou
complementarmente as condicionantes do 6rgao licenciador;
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VII. Analisar e prop or ayoes visando minimizar os eventuais conflitos;

VIII. Acompanhar as outorgas dos usuarios na bacia hidrognifica dos rios Pomba e
Muriae;

IX. Aprovar a Outorga dos direitos de uso de recursos hidricos para empreendimentos
de grande porte e com potencial poluidor relevante; e

X. Seguir as competencias constantes do Regimento Interno do CBH dos Afluentes
Mineiros dos Rios Pomba e Muriae e outras que vierem a ser delegadas pel a sua
plenaria.

Art. 6°_ Fica estabelecido 0 prazo de 120 dias para apresentayao do Regimento Interno
desta Camara Tecnica para ser aprovado pelo plenario da Camara Tecnica e pelo plenario do
CBH dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriae;

Art. 7° - Esta deliberayao devera ser encaminhada aos 6rgaos competentes para as
providencias cabiveis:

I. Ao Instituto Mineiro de Gestao das Aguas - IGAM.
II. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel -

SEMAD.
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