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Resumo 
 
A ausência de entidades delegatárias denota fragilidades na operacionalização dos comitês 

catarinenses. Neste sentido, o órgão gestor de recursos hídricos iniciou, em 2014, ampla discussão 

com os comitês estaduais, buscando um modelo que se adequasse a realidade estadual, atendendo a 

lei 13019/2014 e observando as particularidades legais e institucionais do Estado. O objetivo deste 

trabalho é apresentar a proposta de entidades executivas a serem implementadas para suporte 

técnico-administrativo aos comitês catarinenses, em suas áreas de atuação. Objetiva-se melhorias 

no planejamento, no arranjo organizacional e na execução das atividades demandadas pelos 

comitês e também como etapa preparatória para a implementação de entidades delegatárias. Em 

2017 foram lançados sete editais de chamamento com indicadores e metas a serem atendidos pelas 

organizações da sociedade civil que exercerem as funções de entidades executivas de sete grupos 

de comitês de bacia. Destas, duas foram contratadas no primeiro semestre de 2017, estando as 

demais previstas no mesmo ano. Este processo busca a efetiva participação dos diferentes setores 

sociais, no fortalecimento dos comitês enquanto tomadores de decisão, ampliando assim a 

sustentabilidade e gestão das águas catarinenses. 
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Abstract 
 
The absence of delegate entities indicates weaknesses in the operationalization of the Santa Catarina 
committees. In this sense, the water resources management body began in 2014 a broad discussion 
with the state committees, seeking a model that would suit the state reality, in compliance with Law 
13019/2014 and observing the legal and institutional peculiarities of the State. The objective of this 
paper is to present the proposal of executive entities to be implemented for technical-administrative 
support to the Santa Catarina committees in their areas of activity. Improvements are planned in the 
planning, organizational arrangement and execution of the activities demanded by the committees 
and also as preparatory stage for the implementation of delegate entities. In 2017, seven calls for 
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proposals were issued with indicators and targets to be addressed by civil society organizations that 
exercise executive functions of seven groups of basin committees. Of these, two were contracted in 
the first half of 2017, with the others scheduled in the same year. This process seeks the effective 
participation of the different social sectors, in the strengthening of the committees as decision 
makers, thus extending the sustainability and management of the waters of Santa Catarina. 
 
Keywords: Basin committees, executive entities, Santa Catarina. 
 

 

Introdução 

 

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) através da Diretoria de 

Recursos Hídricos (DRHI) executa o papel de órgão gestor de recursos hídricos no Estado de Santa 

Catarina. Dentre as muitas atribuições deste órgão, o repasse anual de recursos financeiros, oriundos 

do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, para a operacionalização dos comitês de 

bacia, merece destaque. Neste cenário, o comitê de bacia firmava, através de convênios, uma 

parceria informal com uma instituição, a qual redigia um projeto de captação de recursos 

financeiros e o encaminhava ao órgão gestor estadual para análise. Aprovado o projeto, o repasse do 

recurso era realizado à instituição parceira do comitê. Encerrado o prazo do convênio, a instituição 

parceira prestava contas e encerrava-se o projeto. 

O modelo de convênios funcionou razoavelmente bem até 2014, ano em que foi publicada a lei 

federal 13.019/2014. A nova legislação substituiu a realização de convênios entre o poder público e 

instituições privadas por outros dois instrumentos: o termo de colaboração e o termo de fomento. 

A nova realidade jurídica provocou mudanças profundas na gestão de recursos hídricos do Estado 

de Santa Catarina. Dado que a nova lei entraria em vigor em janeiro de 2016, era necessário que um 

novo modelo fosse discutido e implantado para que os comitês de bacia do Estado não fossem 

penalizados. Além das dificuldades impostas pelo curto prazo, era preciso adaptar a lei 13.019/2014 

– um ente jurídico genérico – para algo específico – neste caso, a gestão das águas e 

operacionalização dos comitês. Outro problema situava-se na fragilidade da realidade catarinense, 

uma vez que nenhum dos comitês de bacia do Estado possuía apoio de uma Agência de Bacia, 

Agência de Água, Entidade Delegatária, ou qualquer instituição que os valha. 

Nesse sentido, a partir de 2014, iniciaram-se as discussões entre os comitês catarinenses e o órgão 

gestor do estado de Santa Catarina, visando definir este novo modelo que suprisse as lacunas 

existentes na sistemática atual de repasse de recursos financeiros para a operacionalização dos 
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mesmos. Além da proposta de estabelecer secretarias executivas para atender as demandas dos 

comitês, foram consideradas as condicionantes da lei 13.019/2014, que trata das parcerias através de 

Termos de Colaboração com organizações da sociedade civil. 

 

Materiais e Métodos 

 

O novo modelo começou a ser desenvolvido em reuniões de trabalho da DRHI/SDS. Inicialmente, 

percebeu-se nessas reuniões que Santa Catarina não possuía previsão legal para se firmar Contratos 

de Gestão, instrumento jurídico consagrado para operacionalização de comitês de bacia no cenário 

nacional. Portanto, em um primeiro momento, não seria possível seguir outra direção senão aquela 

indicada pela lei 13.019/2014, norma que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, 

envolvendo ou não a transferência de recursos financeiros, entre administração pública e 

organizações da sociedade civil. Ainda nestas reuniões, decidiu-se que o mecanismo jurídico a ser 

empregado seria o Termo de Colaboração. Neste cenário, o órgão gestor lançaria editais de 

chamamento público destinados a Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos que 

teriam interesse em desempenhar as funções de secretaria executiva dos comitês. As entidades que 

manifestassem interesse em participar do edital teriam seus planos de trabalho avaliados por uma 

comissão de seleção, de modo a selecionar a entidade que apresentasse as melhores condições de 

desenvolver os trabalhos propostos no edital. 

 

 

Figura 2. Reunião para discussão do tema (Florianópolis, abril/2014). 

 

Definido o mecanismo de seleção, o próximo passo seria definir o escopo de trabalho das entidades 

selecionadas. Isto foi realizado por meio de três fóruns estaduais de comitês, sendo um deles em 

2014, um em 2015 e um em 2016. Participaram destes fóruns, membros das diretorias dos 16 

comitês de bacia catarinenses, bem como colaboradores do órgão gestor estadual, atores sociais 
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estratégicos e membros do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Ao final do terceiro evento, foi 

ratificado o escopo da entidade selecionada, o qual abrangeria todas as atividades mínimas de 

secretaria executiva, abarcando: (a) organização interna; (b) planejamento das atividades a partir 

das pautas e decisões do comitê de bacia; (c) comunicação, articulação e mobilização social; (d) 

assessoria jurídica; (e) capacitações; e (f) organização de eventos. Para cada uma destas atividades 

foram definidos indicadores de desempenho e metas mínimas a serem atingidas, de sorte que o 

atingimento ou não destas definisse o valor repassado à entidade selecionada nos anos subsequentes 

do Termo de Colaboração. Os fóruns também definiram a denominação deste novo ente, os quais 

passaram a se chamar “Entidades Executivas”. 

 

 

Figuras 1. Fórum catarinense de comitês de bacias hidrográficas (Itajaí, outubro/2014). 

 

Por fim, falta-se definir a área de atuação de cada entidade executiva. Avaliando-se as decisões das 

reuniões técnicas do órgão gestor, assim como os desdobramentos dos fóruns de comitês, percebeu-

se que o modelo proposto somente seria sustentável se os comitês constituíssem agrupamentos, de 

modo que cada grupo seria atendido por uma única entidade. Desta forma, cada comitê mantém sua 

autonomia normativa, deliberativa e consultiva; porém, o apoio administrativo, financeiro e 

operacional para seu funcionamento seria dado por uma única entidade executiva, responsável pelo 

agrupamento do qual o comitê integra. 

Após diversas reuniões entre a equipe técnica do órgão gestor e os comitês de bacia, foram 

definidos 7 (sete) agrupamentos de comitês, a saber: (a) Itajaí, compreendendo apenas o comitê 

Itajaí; (b) Centro, compreendendo os comitês Camboriú, Cubatão e Tijucas/Biguaçu; (c) Sul, 

compreendendo os comitês Araranguá/Mampituba e Urussanga; (d) Tubarão, compreendendo 

apenas o comitê Tubarão e Complexo Lagunar; (e) Norte, compreendendo os comitês Itapocu e 

Babitonga; (f) Planalto, compreendendo os comitês Canoas, Canoinhas e Timbó; e, por fim, (g) 

Oeste, compreendendo os comitês Antas, Chapecó/Irani, Jacutinga e do Peixe. 
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Dado todas estas deliberações, os dois primeiros editais foram lançados no final de 2016, visando 

contemplar os agrupamentos Itajaí e Centro. Estes serão empregados como experiência-piloto para 

o lançamento dos demais editais. 

 

Resultados e conclusões 

 

As duas primeiras entidades foram selecionadas no início de 2017 (agrupamentos Centro e Itajaí) e 

iniciaram suas atividades no final do primeiro semestre do mesmo ano. Os editais de chamamento 

das demais entidades executivas foram lançados no final do primeiro semestre de 2017, com base 

nas experiências coletadas nos dois chamamentos-piloto e tem etapa de seleção agendada para 

agosto do mesmo ano. 

Apurando-se os resultados advindos das experiências-piloto, percebeu-se que o novo modelo, 

baseado na lei 13.019/2014, mostrou-se bastante adequado para as etapas de seleção e contratação. 

Praticamente não foram realizadas modificações nos demais editais, haja vista o retorno positivo 

dos dois primeiros editais de chamamento. 

Apesar do bom andamento até então percebido, o novo modelo de repasse de recursos mostrou-se 

bastante difícil de ser implementado. Parte desta dificuldade se deve a inexperiência de comitês, 

órgão gestor e organizações da sociedade civil neste tipo de instrumento. A experiência coletada 

nos editais de chamamento dos agrupamentos Centro e Itajaí permitem afirmar que a seleção das 

próximas entidades executivas dar-se-á de modo adequado. O funcionamento do novo modelo, 

entretanto, ainda cabe estudo, uma vez que o tempo de operação das duas primeiras entidades 

executivas selecionadas é demasiado breve. Apenas ao final do primeiro ano destes Termos de 

Colaboração poder-se-á apurar que o novo modelo foi adequado a manter a operacionalização dos 

comitês de bacia. Entretanto, espera-se com a implementação das entidades executivas dos 

agrupamentos de comitês de bacias: o aprimoramento do planejamento de suas ações; melhoria nos 

planos de comunicação e mobilização social; capacitação técnica para os comitês e entidades 

diretamente envolvidas; atualização do cadastro de usuários de água e estudos para a gestão de 

recursos hídricos, bem como atualização do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos; e a 

captação e aplicação de recursos financeiros para atendimento das deliberações dos comitês. As 

entidades executivas, ainda que de forma parcial, contribuirão para consolidar a gestão integrada 

dos recursos hídricos. Esta é uma etapa importante para o fortalecimento dos comitês catarinenses, 



 

XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos           6 

uma vez que torna mais factível os mecanismos e o arranjo que subsidia a elaboração e a 

implementação dos instrumentos de gestão. 

 

Recomendações 

 

Ressalta-se que a implementação deste novo modelo está diretamente ligada: (a) à estruturação e ao 

fortalecimento do órgão gestor de recursos hídricos, para que este tenha condições de acompanhar 

adequadamente o funcionamento das entidades executivas e dos comitês de bacia; e (b) à ratificação 

e apoio pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos juntamente com o esforço coletivo de todos 

os comitês de bacias hidrográficas catarinenses. 

Por fim, recomenda-se que, se bem sucedido, o novo modelo deve ser encorpado a cada nova 

assinatura de Termo de Colaboração, acrescentando-se mais atribuições às entidades executivas 

mediante a ampliação do repasse dos recursos financeiros pelo Estado. Desta maneira, espera-se 

que as entidades executivas se convertam, num futuro próximo, em Entidades Delegatárias das 

Funções de Agências de Bacia. 
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