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Resumo - O artigo aborda a necessidade de criação de uma instância executiva transitória 

à Agência de Água com vistas à efetiva operacionalização do Comitê para Integração da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). Nesse sentido, apresenta uma 

proposta com base no seguinte: em primeiro lugar, o fato de que a regulamentação da Lei 

9.433/97 poderá demandar algum tempo, acarretando dificuldades operacionais para o 

Comitê no exercicio da gestão; em segundo lugar, o consenso quanto à necessidade de 

estuturar previamente as bases para o sistema de gestão, em particular a cobrança pelo 

uso da água, de modo a assegurar o custeio e a sustentabilidade da futura Agência. O 

artigo apresenta, ainda, o resultado da análise realizada pela equipe que elaborou o 

Programa de Investimentos para o trecho fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul, 

indicando a  alternativa de figura jurídica aparentemente mais viável para a constituição 

tanto da Agência transitória como da futura Agência de Água.  

 

Abstract - This paper deals with the need for the creation of a transitory executive unity 

prior to the  Water Agency to be established according to Law 9.433/97, with a view to 

the prompt and effective functioning of the Committee for the Integration of the Paraiba 

do Sul River Hydrographic Basin (CEIVAP).  In this respect, the paper presents a 

proposal based in the following: first, the fact that it may take long until the regulation of 

the above mentioned law is put into action, what may affect the Committee's operations 

regarding the basin managing activities; second, the consensus about the need to 

previously structure the basis for the management system, especially the charging for the 

right to use water, in order to assure the financing and sustainability of the future Agency.  

The paper also presents the results of the analysis conducted by the staff responsible for 

the elaboration of the Investments Program of the Rio de Janeiro State area within the 

Paraiba do Sul river basin, with regards to the likely most suitable proposal for the 

establishment of the transitory excutive unity, as well as to the Water Agency which will 

further be created. 
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INTRODUÇÃO 

A bacia do rio Paraíba do Sul abrange uma das mais desenvolvidas áreas 

industriais do País, refletindo o seu processo histórico de ocupação, que é caracterizado 

pela descontinuidade dos ciclos econômicos, os desníveis sócio-econômicos regionais e a 

degradação ambiental.  Nessa bacia vivem cerca de 5 milhões de habitantes, distribuídos 

numa área de 56.600km2 que se estende pelos Estados de São Paulo (13.500km2), Rio de 

Janeiro (22.600km2) e Minas Gerais (20.500km2). 

Na parte fluminense da bacia, além da população de 2,5 milhões de habitantes, 

dependem de suas águas cerca de 700 indústrias, diversas usinas hidrelétricas, a 

agricultura irrigada e outros usuários. Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ), aproximadamente 8 milhões de habitantes também se abastecem de suas águas 

por intermédio da captação de 44m3/s no rio Guandu e 5,5m3/s no reservatório de  Lajes, 

derivados de duas transposições da bacia do rio Paraíba do Sul  160m3/s retirados 

diretamente do rio Paraíba do Sul pela estação elevatória de Santa Cecília e 20m3/s da 

bacia do rio Piraí, através do túnel que conecta o reservatório de Tocos ao de Lajes e da 

estação elevatória de Vigário  utilizadas também para geração de energia elétrica pelo 

Sistema Light. Além do abastecimento de água e da geração de energia elétrica, 

beneficiam-se dessas transposições diversas indústrias situadas  nas proximidades do rio 

Guandu e na RMRJ. 

O rio Paraíba do Sul e seus afluentes que nascem no Estado de Minas Gerais 

chegam ao Estado do Rio de Janeiro com a qualidade de suas águas já comprometida 

pelos lançamentos de esgotos domésticos, efluentes industriais e grande carga de sólidos 

em suspensão.  No trecho fluminense da bacia, da mesma forma,  as contribuições de 

esgotos sanitários que chegam  in natura aos corpos hídricos e os despejos industriais 

avolumam a carga poluente, agravando a qualidade da água. O problema dos lixões, do 

desmatamento e da conseqüente erosão,  a retirada de recursos minerais para a construção 

civil sem a devida recuperação ambiental, os acidentes com o transporte de cargas 

tóxicas, a devastação da mata ciliar, a pesca predatória, o uso indevido e não controlado 

de agrotóxicos e a falta de consciência ambiental encontram-se também entre os fatores 

que contribuem para a degradação da qualidade ambiental da bacia.  

O Governo Federal, com o propósito de acelerar a implementação do novo modelo 

de gestão da bacia do rio Paraíba do Sul nos moldes estabelecidos pela Lei 9.433/97, 

celebrou convênio com os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, visando 

à elaboração de um Programa de Investimento para toda a bacia. A cada Estado partícipe 

do convênio foram destinados recursos do Projeto Qualidade das Águas e Controle da 

Poluição Hídrica (PQA), executado pela Secretaria de Política Urbana (SEPURB) do 

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) para elaboração de programas estaduais 

de investimentos que irão subsidiar o Plano de Recursos Hídricos da bacia. 
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O Programa Estadual de Investimentos da Bacia do Rio Paraíba do Sul no Estado 

do Rio de Janeiro está sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentado (SEMADS), nos termos do Convênio nº 04/96 celebrado 

com o Ministério do Planejamento e Orçamento em 30 de maio de 1996, e do Documento 

do Projeto assinado entre a SEMADS, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério 

das Relações Exteriores. O Programa foi elaborado no Laboratório de Hidrologia e Meio 

Ambiente do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), sob a coordenação da 

Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA). 

O Plano de Trabalho delineado em julho de 1996 para a elaboração do Programa 

de Investimento concebeu o desenvolvimento das atividades em etapas, compondo um 

conjunto de seis metas que abrangeriam todas as ações necessárias à composição do 

Programa. 

A meta III compreendeu a elaboração da "Proposta para Constituição de uma 

Estrutura Gerencial Apoiada em Modelo de Gestão de Recursos Hídricos". Para a 

consecução dessa proposta, o Plano de Trabalho previu o desenvolvimento dessa meta 

em três fases, a saber: elaboração do diagnóstico da matriz institucional vigente na bacia, 

definição do modelo de gestão a ser adotado e proposta de estruturação da agência 

técnica responsável pela gestão. 

Com a promulgação da Lei 9.433/97 em janeiro de 1997, que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, foram definidas as bases do modelo de gestão a ser 

implementado nas bacias dos rio federais, diminuindo, de certa forma, a amplitude do 

escopo de trabalho previsto para o desenvolvimento da Meta III, embora a referida lei 

ainda não esteja regulamentada. Também ainda não há, no Estado do Rio de Janeiro, lei 

sobre gerenciamento dos recursos hídricos de domínio estadual (na época da preparação 

deste artigo, junho de 1999, já havia um projeto de lei estadual de recursos hídricos em 

tramitação na Assembleia Legislativa). 

Em dezembro de 1997 foi oficialmente instituído o Comitê para Integração da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). A implementação, na bacia do rio 

Paraíba do Sul, do modelo de gestão previsto no Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos definido pela Lei 9.433/97 implica a criação da Agência de Água, que 

terá como função precípua ser o braço executivo do CEIVAP, com importantes e 

fundamentais atribuições nas ações de gestão. Sua implantação, entretanto, só poderá 

ocorrer após a regulamentação da referida lei e quando tiver assegurada sua viabilidade 

financeira mediante a cobrança pelo uso da água. 

O Governo Federal vem conduzindo discussões com a participação dos Estados, 

usuários e a sociedade civil organizada com vistas a regulamentar a supramencionada lei. 

Diante, porém, da complexidade do tema e do número de atores intervenientes no seu 

equacionamento, é provável e natural que a regulamentação demande ainda algum tempo 
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para ser efetivada e, por conseguinte, retarde a constituição e implantação das Agências 

de Água na bacia, bem como a estruturação do sistema de cobrança pelo uso da água que 

financeiramente a viabilize. 

Diante desse quadro, em que o arcabouço legal para respaldo do gerenciamento 

dos recursos hídricos não se encontra perfeitamente delineado, faz-se mister a proposição 

de um modelo transitório para a gestão da bacia do rio Paraíba do Sul que permita o 

fortalecimento do CEIVAP e o exercício de suas atribuições de forma plena, até que 

sejam implementadas as estruturas decorrentes da regulamentação da Lei 9.433/97.  

Nesse sentido, foi concebido um arranjo institucional que, adequado ao arcabouço 

legal existente, resulte na criação de uma estrutura executiva provisória para, por prazo 

determinado, exercer as funções de competência da futura Agência de Água, permitindo a 

operação e consolidação do CEIVAP como órgão gestor da bacia. 

A Lei 9.433/97 estabelece que "os consórcios e associações intermunicipais de 

bacias hidrográficas poderão receber delegação do Conselho Nacional ou dos Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos, por prazo determinado, para o exercício de funções de 

competência das Agências de Água, enquanto esses organismos não estiveram 

constituídos". Essa alternativa, embora prevista na lei, pode não ser a mais interessante 

no caso da bacia do rio Paraíba do Sul.  Isso porque a grande extensão da bacia e o 

número de municípios envolvidos nos três Estados, com interesses e visões políticas 

sobre a gestão da bacia não necessariamente convergentes, poderão demandar muito 

tempo para a constituição do consórcio ou associação intermunicipal e, ainda, para a 

capacitação técnica e administrativa  deste a fim de levar a efeito suas atribuições como 

Agência de Água. 

Sem desconsiderar tal hipótese, este artigo pretende explorar outras possibilidades 

para a estruturação do órgão antecessor da Agência de Água consoante a legislação em 

vigor, inclusive a referente à reforma administrativa do aparelho do Estado brasileiro. 

 

A GESTÃO NA BACIA 

A Lei 9.433/97, no art. 43, condiciona a criação da Agência de Água ao 

atendimento dos seguintes requisitos: prévia existência do respectivo ou respectivos 

comitês e viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos 

em sua área de atuação. Essa última condição cria, de certa forma, um paradoxo para a 

implantação do sistema de gestão. Antes que seja possível a cobrança pelo uso do recurso 

hídrico, é necessário o desenvolvimento, implantação e operacionalização de uma série 

de instrumentos, tais como um  sistema de monitoramento que permita melhor 

conhecimento da disponibilidade hídrica dos rios e da qualidade de suas águas, um 

sistema de suporte à decisão para o processo de cadastro, outorga e cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos e um sistema de informação e divulgação de dados aos usuários dos 
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recursos hídricos, dentre outros. Dessa forma, haverá um período de transição entre a 

estruturação do sistema de gestão e a geração de receita a partir da cobrança pelo uso da 

água. 

A alternativa proposta pela equipe que elaborou o Programa de Investimentos do 

Estado do Rio de Janeiro é a instituição de uma unidade executiva, de caráter transitório, 

que possa exercer por prazo determinado as funções de Agência de Água, indispensável 

para que o CEIVAP disponha das mínimas condições operacionais.  

Os recursos para o custeio dessa Agência transitória virão do Projeto Inicial que o 

Governo Federal está negociando com o Banco Mundial, mediante o qual deverão ser 

executadas algumas das intervenções previstas no âmbito do Projeto Qualidade das 

Águas e Controle da Poluição Hídrica (PQA/SEPURB/MPO) para a bacia do rio Paraíba 

do Sul.  

Uma das finalidades do Projeto Inicial será não apenas acelerar a consolidação do 

CEIVAP, por meio do seu fortalecimento e operacionalização, mas, também, obter a 

adesão dos diversos usuários dos recursos hídricos da bacia para poder implantar as ações 

destinadas a assegurar a qualidade e quantidade da água.  

Para a execução do Projeto Inicial serão utilizados recursos da ordem de US$ 804 

mil provenientes de um Grant do Governo japonês e para os projetos que deverão ser 

implementados com base no Projeto Inicial são estimados investimentos da ordem de 

US$ 40 milhões. 

A implantação do Projeto Inicial, em princípio prevista para o ano 2000, 

evidencia, ainda mais, a premência da instituição da unidade executiva transitória. Sem 

sua existência, fica dificultado o gerenciamento e integração das ações do projeto e 

faltará o suporte executivo ao CEIVAP, necessário ao seu fortalecimento e consolidação. 

Recentemente, foi promulgada a Lei 9.790/99, federal, que dispõe sobre a 

qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 

"Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público". Essa lei cria a possibilidade do 

estabelecimento de parcerias entre o Poder Público e as entidades credenciadas com tal 

qualificação para o fomento e a execução de atividades de interesse público. 

Como as atividades a serem exercidas pela unidade executiva transitória atendem 

aos dispositivos da referida lei, abre-se a possibilidade de essa unidade ter uma estrutura 

jurídica que a qualifique como "Organização da Sociedade Civil de Interesse Público". 

Esse fato é importante, pois amplia a gama de possibilidades para a estruturação jurídica 

da unidade executiva transitória, que já considerava as seguintes: (i) consórcio ou 

associação intermunicipal; (ii) fundação de direito privado; (iii) associação de usuários 

qualificada como organização social (OS); e (iv) empresa privada. 

Ademais, diante do atual entendimento de que a cobrança pelo uso da água não 

poderá ser efetuada diretamente pela Agência de Água (no caso, a agência da bacia), 

cabendo tal atribuição ao poder outorgante, não é necessário restringir a figura jurídica da 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

6 

Agência a fundação de direito privado, como previsto originalmente, podendo constituir 

qualquer figura jurídica, desde que sem fins lucrativos.    

O item subseqüente trata, de forma suscinta, das vantagens e desvantagens das 

alternativas anteriormente mencionadas. A fim de facilitar o entendimento e permitir a 

apreciação global das possibilidades estudadas, apresenta-se uma síntese das alternativas 

consideradas. 

 

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Consórcio ou Associação Intermunicipal 

 

Constitui a alternativa prevista nas disposições gerais e transitórias da Lei 9.433 

como estrutura da unidade executiva transitória, precursora da Agência de Água.  

Trata-se de alternativa interessante, sobretudo se sua estruturação se der na forma 

de associação, visto ser o consórcio uma solução jurídica de baixa consistência 

institucional, uma vez que sua instituição é sempre voltada para o alcance de metas 

específicas em prazos determinados, não tendo, a rigor, compatibilidade com trabalhos de 

natureza permanente. 

Por ser uma alternativa que envolve a associação de governos municipais, seu 

atrativo fica, de certa forma, diminuído. Isso porque, numa associação que congrega 

governos municipais, a gestão é pautada pelos ditames que regem a Administração 

Pública, estando, portanto, sujeita a todas as amarras burocráticas e seus conseqüentes 

inconvenientes. 

Além disso, em face da grande extensão territorial da bacia, haverá necessidade de 

ouvirem-se as assembléias legislativas dos muitos municípios envolvidos, onde 

possivelmente há interesses e visões políticas da gestão da bacia não necessariamente 

convergentes. Isso poderá demandar um lapso demasiadamente longo para a constituição 

do consórcio ou associação municipal e, ainda, para sua capacitação técnica e 

administrativa a fim de levar a efeito suas atribuições como Agência de Água. 

Outra desvantagem desse tipo de organização, no caso da unidade executiva 

transitória, é que sua desejável transformação em Agência de Água, que permitiria a 

continuidade natural das ações de gestão, será inviável, se não houver a completa 

reformulação de sua estrutura jurídica. 

Desse modo, embora prevista em lei, essa alternativa não se configura como a 

opção ideal para a totalidade de uma bacia como a do Paraíba do Sul. Se for a alternativa 

selecionada, o consórcio ou associação deverá ter seus estatutos previamente aprovados 

pelo CEIVAP e, em seguida, celebrar contrato de gestão com a União, com clara 

definição dos objetivos e metas a atingir. Caso algum consórcio ou associação já 
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existente, como, por exemplo, o do rio Muriaé ou mesmo outros em fase de estruturação, 

queira assumir o papel de unidade transitória, deverá prever a alteração de seus estatutos 

para conformá-los às diretrizes que vierem a ser estabelecidas, entre elas, possivelmente, 

a possibilidade de inclusão de novos consorciados ou associados, e levar sua pretensão ao 

fórum do CEIVAP. 

Fundação de Direito Privado 

 

O modelo previsto no anteprojeto de lei sobre as Agências de Água estabelece que 

elas tenham sua estrutura jurídica sob a forma de fundação de direito privado, sem fins 

lucrativos.  

A adoção de uma unidade executiva transitória com essa estrutura teria, assim, um 

apelo inicial, tendo em vista a facilidade institucional que isso poderia representar diante 

de sua futura e desejável transformação na própria Agência de Água da bacia, caso não 

ocorram alterações na letra da atual minuta do anteprojeto de lei quanto à natureza 

jurídica da agência. 

Por outro lado, essa estrutura jurídica que, de direito, lhe confere autonomia 

administrativa e financeira, de fato e em termos práticos, não deixará de situar a Agência 

na esfera da Administração Pública, haja vista as limitações impostas à sua gestão, as 

quais restringirão significativamente sua agilidade administrativa e operacional.  

Essa inegável limitação de agilidade, que já seria indesejável para a 

operacionalidade da futura Agência, seria ainda pior na fase inicial de sua implantação, 

quando, rapidamente, teria que se capacitar técnica e administrativamente para participar 

do gerenciamento do Projeto Inicial, em proposição. 

Assim, embora a fundação de direito privado possa vir a ser a natureza jurídica 

prevista para a futura Agência, esta não parece ser a melhor alternativa para a estrutura da 

unidade executiva transitória que deverá precedê-la. 

 

Associação de Usuários Qualificada como Organização Social (OS) 

 

A adoção de uma associação, congregando diferentes usuários de recursos 

hídricos originários da bacia, constituída como uma sociedade de natureza civil, sem fins 

lucrativos, apresenta grande vantagem para atuar como unidade executiva transitória. Sua 

gestão se daria fora das amarras burocráticas da Administração Pública, possibilitando 

maior eficiência operacional e apoio mais eficaz ao CEIVAP e permitindo, ainda, uma 

articulação orgânica com os usuários mediante uma forma compartilhada de gestão. 

Essa vantagem torna-se ainda maior, se a associação for reconhecida ou 

qualificada como organização social pelo Poder Público, de acordo com a Lei 9.637/98.  
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Essa lei estabelece a possibilidade de parceria entre o Poder Público e a 

Organização Social (OS). Essa parceria efetiva-se através de contrato de gestão para o 

fomento e execução de atividades específicas e de interesse social, definidas na referida 

lei, tais como as dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 

tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. 

Nesse novo modelo de gestão, a OS é dirigida por um conselho de administração, 

composto por vinte a quarenta por cento de membros natos representantes do Poder 

Público, sendo os demais representantes de entidades da sociedade civil, dos associados e 

de pessoas de notória capacidade profissional. O conselho escolhe os membros da 

Diretoria, responsável pela administração direta da organização. 

Embora as OS's sejam entidades, no plano jurídico, bastante semelhantes às 

tradicionais entidades privadas declaradas de utilidade pública, com elas não se 

identificam de modo completo. Não estarão sujeitas à supervisão ou tutela da 

Administração Pública, respondendo apenas pela execução e a regular aplicação dos 

recursos e bens públicos vinculados ao contrato de gestão que firmarem com o Poder 

Público. Se, por um lado, seria garantida a independência da mesma em relação ao Poder 

Público, por outro estaria apta a receber contribuições e bens de origem pública. Uma 

vantagem adicional seriam as isenções tributárias e a ausência da finalidade de lucro, que 

poderiam diminuir, consideravelmente, seus custos operacionais. 

Os associados, em número ilimitado, seriam pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

privado ou público, caracterizados como usuários, ou ainda outros que, embora não 

usuários, tenham assumido posição de destaque classificável como emérita pela 

associação em vista de algum benefício a ela proporcionado.  

A associação de usuários, segundo esse modelo, poderá ser gerida fora da 

burocracia que caracteriza a Administração Pública, sendo, portanto, dotada de grande 

agilidade e mobilidade administrativa e operacional, condições indispensáveis ao 

eficiente cumprimento do contrato de gestão. Um de seus inconvenientes seria o tempo 

requerido para sua capacitação técnica e operacional. 

O contrato de gestão a ser firmado entre a associação e a União, por prazo 

determinado, teria como objeto permitir que aquela, na qualidade de ente de cooperação 

na gestão da coisa pública, exercite as atividades concernentes à Agência de Água. À 

União caberia prover a associação dos meios e condições institucionais e financeiras 

indispensáveis ao início de sua operação, também por prazo determinado, até que a 

associação se estruture. 

A avaliação do desempenho da associação e dos resultados por ela alcançados 

seria realizada de forma sistemática ao longo da vigência do contrato mediante critérios 

objetivos de avaliação de desempenho, segundo indicadores técnicos de qualidade e 

produtividade. Igualmente seriam estipulados limites e critérios para despesas com 
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remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos diretores e 

empregados da associação. 

O não cumprimento das metas de desempenho e resultados, atendendo a critérios 

preestabelecidos, daria margem à rescisão do contrato de gestão e ao descredenciamento 

da associação de usuários, com retorno ao Poder Público das competências que lhe foram 

delegadas. 

A conjunção das características acima mostra ser o modelo da estrutura jurídica da 

associação de usuários, qualificada como organização social, uma opção interessante para 

a unidade executiva transitória e precursora da Agência de Água. Seu único 

inconveniente seria a demora para torná-la operacional. Essa demora decorreria da 

dificuldade de instituir-se a associação em face da exigência da presença do Poder 

Público em seu conselho de administração e, ainda, da necessidade de autorização 

legislativa para que as Prefeituras se filiassem como associadas. Sua capacitação técnica 

e administrativa seria também demorada.  

 

Empresa Privada 

 

A adoção de uma empresa privada como unidade executiva transitória para 

assumir as atribuições delegadas às Agência de Água teria que ser pautada por um 

contrato de gestão precedido de um processo licitatório, ou seja, um pacto contratual a ser 

estabelecido com o órgão público de caráter executivo e responsável pela gestão dos 

recursos hídricos, possivelmente pela SRH/MMA ou a futura Agência Nacional de Águas 

- ANA, que lhe conferisse a obrigação do desenvolvimento ou desempenho daquelas 

atribuições contra o recebimento da devida remuneração que viesse a ser pactuada.  

Essa alternativa seria, aparentemente, a de implementação mais fácil e rápida, 

pois, teoricamente, havendo disponibilidade de recursos, bastaria preparar os termos de 

referência com definição de escopo, prazos, metas e custos e contratar uma empresa 

privada mediante processo licitatório tradicional para a prestação dos serviços desejados.  

Em termos práticos, porém, isso não ocorre dessa forma. A ampla gama de 

atribuições das Agências de Água, por sua própria natureza, não permite a adequada e 

precisa quantificação dos serviços envolvidos, o que, embora não invalide a solução, cria 

alguma dificuldade para a avaliação do que seria o montante do valor contratual. 

Embora esse não seja um fator impeditivo, cabe lembrar que a legislação atual 

estabelece que os contratos com entidades públicas não podem sofrer aditivos de valor 

superior a 25% do valor inicial. Esse fato, naturalmente, conduziria a uma 

superestimação do valor dos serviços que, mesmo se contratados na modalidade de 

administração, implicariam um bloqueio ou "empenho" de verba a maior. 

Ainda no que se refere a valores e custos, seria desejável que a unidade executiva 

transitória pudesse efetuar algum investimento na bacia, como, por exemplo, adquirindo e 
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instalando sistemas de monitoramento ambiental. Como a definição e caracterização 

desses sistemas seria uma das atividades da própria unidade executiva transitória, não se 

teria, a priori, como definir os custos envolvidos para inseri-los no valor contratual. Se, 

por outro lado, fossem tais equipamentos fornecidos diretamente pelo Poder Público, este 

teria que adquiri-los atendendo à Lei 8.666/93, o que, sem dúvida, representaria um 

entrave à desejável agilidade requerida para a eficiente gestão da bacia.  

Além desses inconvenientes, cabe observar que a unidade executiva transitória, 

por ser empresa privada, não estaria apta a receber créditos e doações de origem pública 

ou mesmo de agentes financeiros internacionais, como o Banco Mundial, por exemplo. 

Finalmente, se não bastasse a natural rigidez da relação decorrente de um contrato 

entre um órgão público e uma empresa privada, o que por si só poderia dificultar o 

trabalho de gestão, cumpre mencionar que o capital privado tende a maximizar o seu 

lucro, não tendo como preocupação a mobilização social, pressuposto básico para a 

discussão dos conflitos referentes aos recursos hídricos e condição necessária para a 

eficiente gestão da bacia. 

Poder-se-ia buscar contornar esse aspecto negativo incluindo no escopo do 

contrato de gestão a obrigatoriedade da empresa privada de promover a desejada 

mobilização social. Serviços dessa natureza são, porém, de difícil quantificação, pois 

dependem, entre outros aspectos, da dinâmica dos processos interativos entre os 

diferentes atores envolvidos. Por outro lado, os resultados alcançados são também de 

difícil mensuração. 

As considerações acima levariam a se descartar, em princípio, a empresa privada 

como uma alternativa adequada para a unidade executiva transitória.  

 

Associação Civil Qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) 

 

A associação com natureza jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e 

qualificada como "Organização da Sociedade Civil de Interesse Público"(OSCIP),  de 

acordo com  a  Lei  9.790 de 23-3-99, em muito se assemelha às "Organizações Sociais" 

(OS), referidas anteriormente. Enquanto estas têm, obrigatoriamente, objetivos sociais 

com finalidades específicas definidas na lei que as instituiu e a sua colaboração com a 

Administração Pública se dá através de contrato de gestão, as OSCIP também têm o seu 

âmbito de atuação definido em lei, sendo a sua colaboração com o Poder Público prestada 

através de um "Termo de Parceria" com ele celebrado. Até mesmo as finalidades 

específicas passíveis de serem desenvolvidas por cada tipo de organização têm pontos 

comuns, como, por exemplo, o fomento às atividades sociais, incluindo-se aí, e em 

particular, a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável, como, também, estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 
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alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 

científicos, dentre outros. 

A característica fundamental e mais expressiva que as diferencia das OS é a 

obrigatoriedade imposta às segundas quanto à composição do seu conselho de 

administração, que deve ter de vinte a quarenta por cento de seus membros natos 

representantes do Poder Público, quando nenhuma exigência neste sentido é imposta à 

OSCIP. 

Essa diferença é importante, pois a presença do Poder Público na OS impõe a 

necessidade de autorização legislativa para a sua instituição, o que implica maior prazo 

para sua estruturação e capacitação, fato que não ocorre com a OSCIP. 

A adoção de uma associação, congregando usuários ou não dos recursos hídricos 

da bacia e estruturada juridicamente como uma organização não-governamental 

qualificada como OSCIP e tendo como finalidade social a defesa, preservação e 

conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável, parece 

atender de forma bastante satisfatória aos requisitos necessários à unidade executiva 

transitória para apoio ao CEIVAP, visto que a não participação direta do Poder Público 

em sua organização elimina a única desvantagem apresentada pela alternativa de 

associação qualificada como OS, que era o tempo requerido para a sua instituição e 

capacitação. 

 

O MODELO SUGERIDO 

 

Para cada alternativa estudada foram avaliadas as vantagem e desvantagens de sua 

adoção como unidade executiva transitória para a implementação da gestão na bacia. O 

quadro anexo apresenta uma síntese dessas conclusões.  

A análise realizada conduz a que se excluam in limine as alternativas de consórcio 

ou associação intermunicipal, fundação de direito privado e, ainda, empresa privada 

como as possíveis soluções adequadas em face dos inconvenientes apresentados. 

A primeira, consórcio ou associação intermunicipal, entre outros inconvenientes 

apresenta o de ser de difícil e demorada implementação em vista da amplitude da bacia, 

do número de municípios envolvidos e da necessidade de legislação municipal específica. 

Além disso, sua capacitação técnica e operacional não poderia ocorrer com a rapidez 

desejada.  

A segunda, entidade estruturada como fundação de direito privado, embora 

legalmente gozando de liberdade administrativa e financeira, apresenta inconvenientes, 

pois poderia ser reconhecida pela população como mais um órgão público e, mais do que 

isso, operaria com todos os entraves que cerceiam a agilidade da Administração Pública. 
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No que tange à alternativa de empresa privada, sua grande vantagem é a rapidez 

de implementação e capacitação, o que poderia ser interessante como apoio inicial ao 

CEIVAP. Os inconvenientes assinalados são, porém, tão expressivos que tornam sua 

adoção desinteressante. 

Nenhuma das três alternativas apresenta vantagens diferenciadas que pudessem 

contrabalançar os inconvenientes assinalados. 

Restam as duas outras alternativas de solução: a associação de usuários, 

caracterizada como OS, e a associação civil, caracterizada como OSCIP. 

A primeira, ou seja, associação de usuários caracterizada como OS, parece atender 

de forma bastante satisfatória aos requisitos das futuras Agências de Água no que tange a 

sua constituição e operacionalidade para atuar como braço executivo dos comitês de 

bacia. Todavia, sua estruturação e capacitação técnica e operacional para desempenhar a 

função de unidade executiva transitória de apoio ao CEIVAP poderá demandar um tempo 

demasiadamente longo, incompatível com o início da implantação do Projeto Inicial. 

Por outro lado, no que tange à alternativa de associação civil, caracterizada como 

OSCIP, as vantagens são comparáveis às da OS, acrescidas do relevante fato de sua 

rápida implementação e capacitação.  

Essas características conduzem à proposição de instituir-se e implementar-se a 

unidade executiva transitória como uma OSCIP. Para tanto, bastaria constituir uma 

associação civil com fim social e características adequadas à sua qualificação como 

"Organização da Sociedade Civil de Interesse Público," sendo que, uma vez obtido esse 

credenciamento, seria então celebrado um "Termo de Parceria" entre a nova entidade e a 

SRH/MMA ou, se for o caso, a futura Agência Nacional de Águas (ANA), para que a 

organização desempenhasse as atribuições de competência das Agências de Água, até que 

essa fosse constituída. 
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Qudro 1 - Comparativo das Alternativas

NATUREZA DA PESSOA

JURÍDICA

VANTAGENS DES VANTAGENS

CONSÓRCIO OU

ASSOCIAÇÃO

INTERMUNICIPAL

• Solução prevista na lei.

• Pode receber dotações orcamentárias e

financiamentos de organismos como BIRD

e BID.

• Demorada implementação.

• Sujeita aos ditames da

Administração Pública, com pouca

mobilidade gerencial.

FUNDAÇÃO DE DIREITO

PRIVADO

• Solução prevista no anteprojeto de lei

para a estrutura jurídica da Agência de

Água.

• Pode receber dotações orcamentárias e

financiamentos de organismos como BIRD

e BID.

• Demorada implementação.

• Sujeita aos ditames da

Administração Pública, com pouca

mobilidade gerencial.

ASSOCIAÇÃO DE US UÁRIOS

(OS)

• Fácil implementação.

• Pode receber dotações orcamentárias,

contribuições e bens de origem pública e

financiamentos de organismos como BIRD

e BID.

• Grande mobilidade gerencial.

• Solução dos problemas próxima aos

próprios interessados.

• Rescisão do contrato de gestão pelo não

cumprimento de metas de desempenho e

resultados.

• Demorada capacitação.

EMPRESA PRIVADA

• Rápida implementação.

• Grande mobilidade gerencial.

• Não pode receber dotações

orcamentárias, contribuições e

bens de origem pública, bem como

financiamentos de organismos

como BIRD e BID.

• O compromisso com o social

fica limitado à abrangência do

escopo de trabalho.

• Rigidez contratual na relação

com o órgão contratante.

• Maximização do lucro sem

compromisso com o social.

ORGANIZAÇÃO DA

SOCIEDADE CIVIL DE

INTERESS E PÚBLICO

(OSCIP)

• Fácil implementação.

• Pode receber dotações orcamentárias,

contribuições e bens de origem pública.

• Grande mobilidade gerencial.

• Solução dos problemas próxima aos

próprios interessados.

• Rescisão do termo de parceria pelo não

cumprimento de metas de desempenho e

resultados.

(Nenhuma desvantagem que

mereça destaque)


