
 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

MINUTA RESOLUÇÃO Nº ___, DE ___ DE ___________ DE 2015. 

Cria o Grupo Técnico de Acompanhamento das 

Ações mitigatórias e compensatórias de Politicas 

Publicas para Restauração e Revitalização integrada 

dos Corpos D’água da Bacia do Rio Doce, seus 

objetivos e composição.  

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, no uso das competências que 

lhe são conferidas pelas Leis n
os

 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 9.984, de 17 de julho de 2000, e 12.334, 

de 20 de setembro de 2010, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria 

MMA n
o
 437, de 8 de novembro de 2013, e 

 

Considerando que, segundo a Constituição Federal de 1988, art. 21, inciso XX, e 22 inciso VI que 

tratam da competência da União em assuntos pertinentes a gestão de recursos hídricos; 

 

Considerando que a Lei n
o
 9.433, de 8 de janeiro de 1997, art. 1º  incisos   III,IV,V que trata dos 

fundamentos da Politica de Recursos Hídricos.  

 

Considerando   a Lei n
o
 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que  estabelece no art. 2º os objetivos da Politica 

Nacional de Recursos Hídricos no que se refere a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos , 

críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado dos recurso hídricos.  

 

Considerando   a Lei n
o
 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que  estabelece nas suas Diretrizes disposta no 

Art. 3º nos incisos I,II,III,IV, V, VI,  

 

Considerando   a Lei n
o
 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que  estipula no Art. 32. A  criação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, do qual faze parte o CNRH e suas instancias. 

 

Considerando o disposto no Artigo Art. 35 da Lei 9433 no Inciso III onde compete ao Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos, deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas 

repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados;  

 

Considerando o disposto no Artigo Art. 35 da Lei 9433 nos Incisos XI, XII, XIII que trata das 

competências do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.  

 

Considerando LEI No 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010 - que Estabelece a Politica Nacional de 

Segurança de Barragens destinadas a acumulação de agua para quaisquer usos, a disposição final ou 

temporária de rejeitos e a acumulação de resíduos industriais e cria o Sistema Nacional de Informações 

sobre Segurança de Barragens e altera a redação do art.35 da Lei no 9.433, de oito de janeiro de 1997, e 

do art. 4o da Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000. 

 

Considerando o DECRETO No 4.613, DE 11 DE MARCO DE 2003 que Regulamenta o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos. 



Considerando que compete ao Conselho Nacional estabelecer diretrizes complementares para a 

Implementação dos Instrumentos da Politica Nacional de Recursos Hídricos, para a aplicação dos seus 

instrumentos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

 

Considerando o Decreto de 25 de janeiro de 2002 que Institui o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Doce, localizado nos Estados de Minas Gerais e Espirito Santo. (Alterado pelo Decreto de 1o/9/2010) 

 

Considerando que, em consonância com o art. 9o da Resolução nos 16, de 8 de maio de 2001 do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, as outorgas preventivas e de direito de uso dos Recursos 

hídricos relativos às atividades setoriais poderá ser objeto de resolução especifica; 

 

Considerando o disposto na Resolução nº 156, de 09 de junho de 2014 que Estabelece diretrizes para 

a educação, o desenvolvimento de capacidades, a mobilização social, a informação e comunicação para 

a percepção de riscos e vulnerabilidades, e a prevenção, mitigação e aumento da resiliência frente a 

desastres inerentes às questões hídricas 

 

Considerando que os recursos minerais são bens públicos de domínio da União, sendo seu 

aproveitamento regido por legislação especifica e que, nos termos do art. 176 da Constituição Federal, a 

pesquisa e a lavra de recursos minerais são autorizadas ou concedidas no interesse Nacional; 

 

Considerando a necessidade de integração de procedimentos e atuação articulada entre órgãos e 

entidades cujas competências se refiram aos recursos hídricos, a mineração e ao meio ambiente. 

 

Considerando que  cabe ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos acompanhar e avaliar a 

implementação dos instrumentos da Politica Nacional de Recursos Hídricos. 

 

Considerando a emergência de grave evento de grande criticidade que se abateu sobre o Rio Doce por 

ocasião do rompimento de barragem de rejeitos no dia ........que já tem causado grave impacto na 

qualidade e quantidade das aguas em toda a  Bacia com consequências ainda não mensuradas e e 

impactos em toda a biodiversidade da bacia Hidrográfica. 

 

Considerando que diante de tal cenário compete ao Conselho Nacional  de Recursos Hídricos assumir 

sua competência legal  como instancia do SINGREH, articulando todos os esforços e recursos para o 

cumprimento de metas e objetivos nos termos da legislação  pertinente. 

 

Considerando a necessidade de compatibilizar os diversos usos dos recursos hídricos no Rio Doce de 

forma articulada com os demais entes do SINGREH com o objetivo de resolver, minimizar e evitar 

conflitos de usos possíveis  em bacias submetidas a acidente hidrológico de grande monta. 

 

Considerando o risco de grave  situações de escassez ou alteração do balanço da oferta e disponibilidade 

hídrica que ora se constata na bacia do Rio Doce decorrente de  desastres  hidrológicos crítico que 

derivou graves consequências na qualidade e quantidade de agua disponível para diversos usos nessa 

Bacia. 

 

Considerando a necessidade de readequar e redefinir critérios, parâmetros e diretrizes do Plano de 

Gerenciamento Integrado da Bacia do Rio Doce aprovado pelo CBH Doce frente a situação grave em 

que se encontra as condições de qualidade e quantidade das aguas do Rio Doce em toda a sua extensão 

aprovado pelo CNRH nos termos da Resolução e, 

 

Considerando a necessidade de adequação de metas e procedimentos diante de novo cenário de 

criticidade do RIO DOCE e alguns de seus afluentes , de modo que, reveja-se o cumprimento das metas 
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dos Programas  Programas III, V, VI, VII, IX do Plano Nacional de Recursos Hídricos conforme Res.   , 

resolve. 

Art. 1º Instituir o Cria o Grupo Técnico de Acompanhamento das Ações Mitigatórias e 

Compensatórias para Restauração e Revitalização integrada dos Corpos D’água da Bacia do Rio 

Doce. 

 

Art. 2º – São Objetivos do Grupo Técnico de Acompanhamento das Ações Mitigatórias e 

Compensatórias para Restauração e Revitalização integrada dos Corpos D’água da Bacia do Rio 

Doce. 

 

I – Definir e apresentar a plenária no prazo de 60 dias, cronograma,  diretrizes e procedimentos  para 

acompanhamento e sistematização permanente  dos diversos fundos,  programas e projetos ora em 

execução ou que venha a ser executados pelas mais  agencias publicas ou privadas para Restauração 

das condições físicas-ambientais do Rio Doce sua calha e seus afluentes, 

 

II – Propor,  Cronograma, Metas, Propostas e diretrizes para avaliação e readequação da aplicação 

dos instrumentos da politica de  gestão Integrada de Integrada dos Recursos Hídricos na Calha em  

todos os corpos d’água  na Bacia do Rio Doce, 

 

III – Definir procedimentos e diretrizes para acompanhamento, avaliação  e divulgação das  ações 

integradas dos  entes estaduais e federais  para restauração e revitalização do Rio Doce e seus 

afluentes   envolvendo todos os segmentos interessados. 

 

IV – Encaminhar para deliberação do plenário do CNRH em regime de urgência, informações 

propostas que julguem  imediatas visando a eficácia e integração das ações desenvolvidas com vistas 

a restauração dos usos essenciais previstos na legislação e as demandas ecológicas na bacia do Rio 

Doce. 

 

V – Acompanhar os procedimentos de aplicação e readequação da aplicação dos instrumentos de 

gestão de recursos hidricos junto a projetos específicos de riscos de impactos na bacia do Rio Doce e 

encaminha-los para avaliação da CTAP. Do CNRH   

 

Art. 3 –  Considera-se prioritário para o desenvolvimento dos trabalhos do GRUPO a orientação da 

plenária do CNRH para que todas as CTs do CNRH concentrem-se em atender as demandas do GT 

aqui proposto,  e subsidie – o tecnicamente  para o êxito de suas atividades sem prejuízo das suas 

atividades órfã em execução. 

 

Art. 4º - O  Grupo Técnico de Acompanhamento das Ações Mitigatórias e Compensatórias para 

Restauração e Revitalização integrada dos Corpos D’água da Bacia do Rio Doce será composto por 

dois  representantes de cada segmento componente da plenária do CNRH indicado pelos seus pares , 

incluindo–se um representante da ANA e seus respectivos suplentes,   

 

Paragrafo Único – E vedado a participação de pessoa ou entidade representante de  organizações ou 

instituições afins que estão sob arguição ou questionamentos dos MPs estaduais e Federal ou em 

alguma ACP,   sobre a grave tragédia que ora se abate sobre o Rio Doce.   

 

Art. 5º - O Caberá ao Grupo Técnico de Acompanhamento das Ações Mitigatórias e Compensatórias 

para Restauração e Revitalização integrada dos Corpos D’água da Bacia do Rio Doce,  definir 

normas para seu funcionamento. 
 

IZABELLA TEIXEIRA 

Presidente 

MARCELO JORGE MEDEIROS 

Secretário Executivo 



 
 


