LEI N° 11.612 DE 08 DE OUTUBRO DE 2009
Dispoe sobre a Politics Estadual de Recursos Hidricos, o Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos, e da outras
providencias.

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA,
no use de atribuicao prevista no art. 80, § 7° da Constituicao do Estado da Bahia, combinando com o
art. 41, XXII, da Resolucao n.° 1193/85 (Regimento Interco), fago saber que o Plenario da
Assembleia aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

TITULO I
DA POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
CAPITULO I
DAS DISPOSIcOES GERMS
Art. 1° - A Politics Estadual de Recursos Hidricos reger-se-a pelos principios,
objetivos e diretrizes estabelecidos por esta Lei e demais normas legais pertinentes a materia.
CAPITULO II
DOS PRINCIPIOS
Art. 2° - A Politics Estadual de Recursos Hidricos sera conduzida pelos seguintes
principios:
I - todos tern direito ao acesso a agua, bem de uso comum do povo, recurso natural
indispensavel a vida, a promocao social e ao desenvolvimento;
II - em situacoes de escassez, o use prioritario dos recursos hidricos e o consumo
humano e a dessedentacao de animais;
III - a gestao de recursos hidricos deve sempre proporcionar o uso multiplo das aguas;
IV - a agua a um recurso natural limitado, dotado de valor economico;
V - o gerenciamento do uso das aguas deve ser descentralizado, corn a participacao do
Poder Publico, dos usuarios e das comunidades;
VI - a bacia hidrografica e a unidade territorial defmida para o planejamento e o
gerenciamento dos recursos hidricos, devendo ser articulada corn a politics de Territorios de
Identidade;
VII - do usuario-pagador, considerando que aquele que utiliza a agua para fins
economicos deve estar sujeito a aplicagao do instrumento da cobranca pela utilizagao de recursos
hidricos;
VIII - da responsabilidade e da etica ambiental.
CAPITULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3° - Sao objetivos da Politica Estadual de Recursos Hidricos:
I - assegurar que os recursos hidricos sejam utilizados pelas atuais e futuras geracoes, de
forma racional e corn padroes satisfatorios de qualidade e de protecao a biodiversidade;
II - compatibilizar o use da agua com os objetivos estrategicos da promocao social, do
desenvolvimento regional e da sustentabilidade ambiental;
III - assegurar medidas de prevencao e defesa contra danos ambientais e eventos
hidrologicos criticos de origem natural ou decorrente do uso dos recursos naturais;
IV - assegurar a egiiidade e a justa distribuicao de onus e beneficios pelo uso dos
recursos hidricos.
CAPITULO IV
DAS DIRETRIZES
Art. 4° - Sao diretrizes da Politica Estadual de Recursos Hidricos:
I - a articulacao com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos SINGREH;
II - a compatibilizacao do planejamento e da gestao do uso dos recursos hidricos corn
os objetivos estrategicos do Estado e com o Plano Plurianual - PPA do Estado da Bahia;
III
- a integracao do gerenciamento dos recursos hidricos com as politicas
publicas federais, estaduais ou municipals de meio ambiente, saude, saneamento, habitacao, uso do
solo e desenvolvimento urbano e regional e outras de relevante interesse social que tenham interrelacao com a gestao das aguas;
IV
- a inter-relacao da gestao das bacias hidrograficas com a gestao dos dominos
agiiiferos, os sistemas deltaicos, estuarinos e a Zona Costeira;
V - a adequacao da gestao de recursos hidricos as caracteristicas regionais;
VI
- a gestao integrada, sem dissociacao dos aspectos quantitativo e qualitativo,
considerando as fases do ciclo hidrologico;
VII
- a maximizacao dos beneficios socials e economicos resultantes do
aproveitamento multiplo e integrado dos recursos hidricos;
VIII
- a priorizacao de agoes, servicos e obras que visem assegurar disponbilidade
de aguas na Regiao Semi-arida;
IX
- o desenvolvimento permanente de programas de conservacao e protecao das
aguas contra a poluicao e a exploracao excessiva ou nao controlada;
X - o estimulo e o fomento a mobilizacao, participacao e controle social para a gestao
das aguas, com atencao especial a participacao dos povos e comunidades tradicionais e dos
segmentos sociais vulneraveis;
XI - a promocao da educacao para o uso dos recursos hidricos, com o objetivo de

sensibilizar a coletividade a respeito da necessidade de conservacao e de utilizacao sustentavel deste
recurso e de capacity-la para participacAo ativa na sua defesa;
XII - a utilizagao racional das Aguas superficiais e subterraneas;
XIII - a promocao das tecnologias eco-sustentaveis, voltadas pars o use racional,
conservacao e reconducao dos recursos hidricos para o reuso, reciclagem e outras formas de
tratamento da agua e de efluentes;
XIV - a utilizacao de instrumentos economicos e tributarios de estimulo ao use racional
e a conservacao dos recursos hidricos.
TITULO II
DOS INSTRUMENTOS

Art. 5° - Sao instrumentos da Politica Estadual de Recursos Hidricos:
I - o Plano Estadual de Recursos Hidricos - PERH;
II - os Pianos de Bacias Hidrograficas;
III
preponderantes;
IV

- o enquadramento dos corpos de agua em classes, segundo seus usos

- a outorga de direito de uso de recursos hidricos;

V - a cobranca pelo use de recursos hidricos;
VI

- o Sistema Estadual de Informacoes de Recursos Hidricos - SEIRH;

VII

- o monitoramento das Aguas;

VIII

- a fiscalizacao do uso de recursos hidricos;

IX

- o Fundo Estadual de Recursos Hidricos da Bahia - FERHBA;

X - Conferencia Estadual do Meio Ambiente.
§ 1° - A implementacao dos instrumentos de gestoo da Politica Estadual de Recursos
Hidricos e a atuacao do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos orientar-se-A pela
Divisao Hidrografica Estadual.
§ 2° - A Divisao Hidrografica Estadual, constituida de Regioes de Planejamento e
Gestao das Aguas, sera elaborada pelo organ gestor e executor da Politica Estadual de Recursos
Hidricos e submetida a aprovacao do Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CONERH.
CAPITULO I
DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
Art. 6° - 0 Plano Estadual de Recursos Hidricos - PERH e um Plano Diretor, de
natureza estrategica e abrangencia estadual, que visa fundamentar e orientar a implementacdo da
Politics Estadual de Recursos Hidricos e o gerenciamento dos recursos hidricos.

Art. 7° - 0 PERH sera elaborado em consonancia corn os principios, os objetivos e as
diretrizes da Politics Estadual de Recursos Hidricos e da Politics Estadual de Meio Ambiente, corn o
Plano Estrategico do Estado, corn o Plano Plurianual do Estado da Bahia e corn a Divisao Hidrograf
ca Estadual.
Art. 8° - 0 PERH defuura os mecanismos institucionais necessarios a gestao integrada
e sustentavel das aguas, visando estabelecer pressupostos para garantir:
I - a utilizacao racional das aguas superficiais e subterraneas;
II - o aproveitamento multiplo de recursos hidricos, atraves do reuso, reciclagem e
outras formas de tratamento, e o rateio dos custos das obras de interesse comm, direta ou
indiretamente, indicando subsidios parciais ou totais a serem concedidos;
III - a protecao das aguas contra agOes que possam comprometer seu uso, atual e
futuro;
IV - a prevencao e mitigacao dos efeitos da seca, de enchentes, da poluicao e outros
eventos que oferegam riscos a saude e a incolumidade publica ou graves prejuizos economicos e
sociais;
V - o rigoroso controle dos grandes impactos ambientais negativos resultantes de
aproveitamento dos recursos hidricos.
Art. 9° - 0 PERH tern um horizonte de planej amento de medio e Longo prazo,
compativel com o periodo de implementacao de seus programas e projetos, devendo conter, no
minimo, os seguintes elementos:

I - diagnostico da situacao atual das aguas e da gestao da oferta e da demanda dos
recursos hidricos;
II - analise das perspectivas de crescimento demografico e das alternativas de evolucao
de atividades produtivas e de modificacoes dos padroes de uso, ocupacao do solo e cobertura vegetal;
III
- balanco entre disponibilidades e demandas, atuais e futuras, dos recursos
hidricos, em quantidade e qualidade, corn identificacao de potenciais conflitos;
IV
- metas de racionalizacao de uso, aumento da quantidade e melhoria da
qualidade dos recursos hidricos disponiveis, atraves do reuso, reciclagem e outras formas de
tratamento;
V - programas, projetos e awes a serem desenvolvidos e implementados pars o
atendimento de metas previstas;
VI
- prioridades e criterios gerais de implementacao dos instrumentos de gestao
dos recursos hidricos estaduais;
VII - propostas para a criacao de areas sujeitas a restricao de uso, com vistas a
protecao dos recursos hidricos;
VIII - diretrzes gerais pars o aperfeicoamento do sistema de planejamento estadual e
inter-regional de recursos hidricos e a sua integracao corn os plans setoriais;

IX - medidas de controle de grandes impactos ambientais negativos decorrentes das
obras e servicos de infra-estrutura hidrica;
X - awes que atendam as peculiaridades regionais, em especial, a Regiao Semi-arida
ou outras consideradas estrategicas nos Programas de Governo;
XI - projetos pars a ampliacao e modernizarao das redes de informacoes
hidrogeologicas e meteorologicas;
XII - programas visando:
a) ao aproveitamento racional das aguas subterraneas compreendendo
planejamento, pesquisa, controle e monitoramento;
b) ao desenvolvimento tecnologico, capacitacao tecnica, mobilizacao e
comunicacao social e a educacao ambiental para o uso sustentavel das aguas;
c) a protecdo ambiental das bacias hidrograficas, contemplando a
recuperacao de areas degradadas, preservacao, conservacao e recuperacao de matas ciliares e
nascentes e das areas de recargas;
d)

a implementa~ao, gerenciamento executivo, monitoramento e avaliacao do

PERH.
§ 1° - 0 PERH e de ordem publica, devendo ser divulgado e contar corn a ampla
participacdo social na sua elaboracao, implementacao e atualizacOes periodicas.
§ 2° - 0 conteudo minimo do PERH deve ser atendido, nao havendo prejuizo no caso
de insercao de elementos provenientes de novas situacOes ou demandas oriundas da dinamica social,
economica ou ambiental.
Art. 10 - 0 PERH e as propostas de sua alteracdo deverao ser submetidos a aprovacao
do Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CONERH, a quem compete estabelecer os
procedimentos de elaboracao, implementagao e revisao do Plano.
CAPITULO II
DOS PLANOS DE BACIA HIDROGRAFICA
Art. 11 - Os Pianos de Bacias Hidrograficas sao pianos diretores, de natureza
estrategica e operacional, que tem por finalidade fundamentar a implementacao da Politico Estadual de
Recursos Hidricos, compatibilizando os aspectos quantitativos e qualitativos do uso das aguas, de
modo a assegurar as metas e os usos neles previstos, na area da bacia ou regiao hidrografica
considerada.
Art. 12 - Os Pianos de Bacias Hidrograficas tem um horizonte temporal de curto a
medio prazo, devendo compreender o seguinte conteiido minimo:

I - estrategias de implementacao das diretrizes do PERH e demais pianos relacionados;
II - estrategias de implementacao dos instrumentos de gestao dos recursos hidricos;
III - programas, projetos e awes a serem desenvolvidos e implementados para o
atendimento das metas previstas e os correspondentes procedimentos de financiamentos, por meio de:
a) determinacao dos valores cobrados pelo uso da agua;
b) rateio dos investimentos de interesse comum;
c) previsao de recursos complementares alocados pelos orcamentos publicos e
privados na bacia;
d) aproveitamento racional das aguas subterraneas compreendendo
planejamento, pesquisa, controle e monitoramento;
e) desenvolvimento tecnologico, capacitacao tecnica, mobilizacao e
comunicacao social e de educacao ambiental para o uso sustentavel das aguas;
f) protecdo ambiental das bacias hidrograficas, contemplando a recuperacdo de
areas degradadas, preservacdo, conservacdo e recuperacdo de matas ciliares e nascentes e
das
areas de recargas;
g) implementacao, gerenciamento executivo, monitoramento e avaliacao dos
Pianos de Bacias;
IV - analise das perspectivas de crescimento demografico e das alternativas de
evolucao de atividades produtivas e de modificacoes dos padroes de uso, ocupacao do solo e
cobertura vegetal;
V - balanco entre disponibilidades e demandas, atuais e futuras, dos Recursos Hidricos,
em quantidade e qualidade, corn identificagao de potenciais conflitos;
VI - metas de racionalizacao de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade
dos recursos hidricos disponiveis, atraves do reuso, reciclagem e outras formas de tratamento;
VII- diagnbstico da situacao atual das aguas e da gestao da oferta e da demanda dos
recursos hidricos;
VIII - a defmicao de prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hidricos;
IX - diretrizes e criterios para a cobranca pelo uso dos recursos hidricos;
X - propostas para a criacao de areas sujeitas a restricao de uso, com vistas a
protecdo das aguas.
§ 1° - Os Pianos de Bacias Hidrograficas sao de ordem publica, devendo ser divulgado e contar corn
a ampla participacdo social na sua elaboracdo, implementacao e

atualizacOes periodicas.
§ 2° - 0 conteudo minimo dos Pianos de Bacias Hidrograficas deve ser atendido, nao
havendo prejuizo no caso de insercao de elementos provenientes de novas situacaes ou demandas
oriundas da dinamica social, economica ou ambiental.
Art. 13 - 0 Plano de Bacia Hidrografica e as propostas de sua alteracao deverao ser
submetidos a aprovacao do respectivo C o t e de Bacia Hidrograf ca, a quem compete a
regulamentacao dos procedimentos de elaboracao, implementacao e revisao do referido Plano.
CAPITULO III
DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE AGUA EM CLASSES, SEGUNDO SEUS
USOSPREPONDERANTES
Art. 14 - 0 enquadramento dos corpos d'agua de domino estadual em classes, segundo
seus usos preponderantes, sera feito de forma a:
I - estabelecer os niveis de qualidade a serem mantidos ou alcancados em
compatibilidade com os usos mais exigentes a que as aguas forem destinadas;
II - ser exegWvel frente a capacidade de mobilizacao de recursos financeiros;
III - reduzir os niveis de poluicao das aguas por meio de awes preventivas
permanentes.
Art. 15 - 0 CONERH aprovara o enquadramento dos corpos d'agua em classes,
segundo sews usos preponderantes, com base na legislacao ambiental pertinente, mediante proposta dos
Comites de Bacia Hidrografica, observado o disposto no inciso VI do art. 75 desta Lei.
Art. 16 - 0 CONERH devera estabelecer condicoes, metas e prazos para que os
lancamentos de esgotos e demais efluentes s6lidos, lIquidos ou gasosos sejam reutilizados, reciclados
ou tratados antes do seu lancamento.
CAPITULO IV
DA OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS
Art. 17 - A outorga de direito de uso de recursos hidricos tern por objetivo efetuar o
controle quantitativo e qualitativo do uso das aguas e assegurar o direito de acesso a agua,
condicionada as prioridades de uso estabelecidas no Plano Estadual de Recursos HIdricos e nos
Pianos de Bacias Hidrograficas.
§ 1° - No ato de emissao da outorga de direito de uso de recursos hidricos devera
constar a finalidade, o prazo de vigencia, a vazao maxima outorgada, o seu regime de variacao, o
periodo de bombeamento e, no caso de lancamento de efluentes, seus parametros de qualidade.
§ 2° - As outorgas de direito de uso de recursos hidricos no Estado da Bahia serao
emitidas na modalidade de autorizacao.
§ 3° - Toda outorga de direitos de uso de recursos hidricos far-se-a por prazo nao
excedente a 35 (trinta e cinco) anos, renovavel conforme diretrizes estabelecidas pelo CONERH.

da Politica Estadual de Recursos Hidricos devera observar as diretrizes e os criterios gerais
estabelecidos pelo CONERH, bem como as prioridades e os criterios especificos para outorga
aprovadas pelo referido Conselho em situagoes de escassez.
Art. 18 - Ficam sujeitos a outorga de direito de uso de recursos hidricos ou
manifestacAo previa do orgao gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos, conforme
regulamento:
I - as atividades ou empreendimentos que captem ou derivem aguas superficiais ou
subterraneas, pars uso prOprio ou para terceiros;
II - as atividades, awes ou intervencoes que possam alterar a quantidade, a qualidade
ou o regime das aguas superficiais ou subterraneas, ou que alterem canais, alveos, margens, terrenos
marginais, correntes de Aguas, nascentes, nudes, agiiiferos, lencois freaticos, lagos e barragens;
III - as interferencias nos leitos dos rios e demais corpos hidricos pars a extracao
mineral ou de outros materiais, conforme legislacao especifica;
IV - o lancamento de esgotos e demais efluentes solidos, liquidos ou gasosos, tratados
ou nao, em corpos d'agua, corn finalidade de diluicao, transporte ou disposirao final;
V - a perfuracao de pocos tubulares.
§ 1° - Os 1ancamentos, captacoes, derivacOes e acumulacoes de volumes d'agua
considerados de pouca expressao pelo CONERH serao dispensados de outorga do direito de uso, sem
prejuizo de seu cadastramento para o monitoramento de uso, controle e fiscalizarao, e para fins de
defesa da seguranca, da saude publica e da solucao de conflitos.
§ 2° - 0 lancamento de aguas residuais e residuarias sera passivel de outorga, e o organ
gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos estimulara o reuso da agua.
§ 3° - 0 outorgado responders objetivamente, na forma da legislagao pertinente, por
qualquer dano ao meio ambiente causado pela execucao de obras de captacao, lancamento, contengao
ou derivacao de aguas.
§ 4° - Os emolumentos administrativos para expedicao de outorgas de direito de uso
dos recursos hidricos de domino estadual serao cobrados de acordo corn os criterios estabelecidos em
regulamento.
Art. 19 - A outorga de direito de uso de recursos hidricos podera ser revisada, podendo
ser suspensa parcial ou totalmente, por prazo determinado, nas seguintes circunstancias:
I - modificacAo dos pressupostos que a determinaram;
II - necessidade premente de agua para atender a situacoes de calamidade publica,
inclusive as decorrentes de condicoes climaticas adversas;
III

- necessidade de prevenir ou reverter grave degradacao ambiental;

IV

- necessidade de atender aos usos prioritarios ou de interesse coletivo, para os

§ 4° - Para a outorga de direito de use de recursos hidricos, o orgao gestor e executor

quaffs nao se disponha, comprovadamente, de fontes alternativas;

V - necessidade de manter as caracteristicas de navegabilidade do corpo d'agua;
VI - necessidade de reducao da vazao outorgada, conforme hipoteses aprovadas pelo
CONERH, na forma do disposto no inciso XIX do art. 46 desta Lei;
VII - exploracao de aguas subterraneas, em niveis que representem risco para o
agiiffero;
VIII - incorrer em infracao administrativa sujeita a aplicacao da sancao restritiva de
direito prevista no inciso I do art. 80 desta Lei.
Art. 20 - As outorgas de direito de uso de recursos hidricos extinguir-se-ao por:

I - decurso do prazo de vigencia da outorga;
II - cassacao, em razao de:
a) nao cumprimento, pelo outorgado, dos termos da respectiva outorga,
inclusive dos prazos estabelecidos pars o inicio e conclusao da derivacao;
b) nao obtencao ou extincao da licenca ambiental ou de outras autorizacOes
pertinentes;
c) incorrer em infracao administrativa sujeita a aplicacao da sancao restritiva
de direito prevista no inciso II do art. 80 desta Lei;
d) condenacao, transitada em julgado, por crime contra o meio ambiente.
III - revogagao, em razao da ausencia de uso por 3 (tres) anos consecutivos e da
ocorrencia das hipoteses previstas no art. 19 desta Lei que motivarem a necessidade de extincao da
outorga;
IV - caducidade;
V - desistencia do outorgado;
VI - morte do outorgado, na hipotese do usuario ser pessoa fisica; e
VII - liquidagao judicial ou extrajudicial do outorgado, na hipotese do usuario ser
pessoa juridica.
Paragrafo unico - Nas hipoteses previstas nos incisos VI e VII deste art., os herdeiros,
inventariantes e sucessores do usuario outorgado, se interessados em prosseguir com a utilizacao da
outorga, deverao requerer a retificacao do ato administrativo, na forma definida em regulamento.
Art. 21 - 0 organ gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos podera
emitir outorgas preventivas de uso de recursos hidricos, com a fmalidade de declarar a
disponibilidade de agua pars os usos requeridos, estando condicionadas, dente outros aspectos, as
prioridades de uso estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hidricos e nos Pianos de Bacias
Hidrograf cas e ao enquadramento dos cursos d'agua em classes de uso.

§ 1° - A outorga preventiva nao confere direito de uso de recursos hidricos e se destina
apenas a reservar a vazao passivel de outorga, possibilitando aos investidores o planejamento de
grandes empreendimentos que necessitem desses recursos.
§ 2° - 0 prazo de vigencia da outorga preventiva sera fixado levando-se em conta a
complexidade do planejamento do empreendimento, limitando-se ao maximo de 03 (tres) anos,
renovavel nos termos do regulamento.

CAPITULO V
DA COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS
Art. 22 - A cobranca pelo uso de recursos hidricos a instrumento gerencial que tem por
objetivo:
I - conferir racionalidade economica e ambiental ao use da agua;
II - incentivar a methoria dos niveis de qualidade dos efluentes lancados nos corpos de
agua;
III - contribuir para o desenvolvimento de projetos, programas e awes contempladas no
Plano Estadual e Recursos Hidricos e nos Pianos de Bacia Hidrograficas.
Art. 23 - Na fixacao dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hidricos
observar-se-a, em especial:
I - as caracteristicas do uso e o porte da utilizacao, considerando:
a) o volume retirado e seu regime de variacao, nas derivacoes, captacoes e
extracoes de agua;
b) o volume lancado e seu regime de variacao e as caracteristicas fisicoquimicas, biologicas e de toxicidade do efluente, nos langamentos de esgotos e demais residuos
liquidos ou gasosos;
c) a eficiencia do uso da agua;
d) o regime de variacao sazonal dos usos;
e) os impactos socioeconomicos sobre os usuarios.
II - as peculiaridades de cads bacia hidrografica, considerando:
a) a disponibilidades hidrica local;
b) a classe de uso preponderate em que for enquadrado o corpo de agua;
c) as prioridades de uso na bacia hidrografica e o respectivo balanco entre as
demandas e as disponibilidades de recursos hidricos;

d) o grau de regularizacao assegurado por obras hidraulicas e a necessidade

Art. 27 - 0 monitoramento da quantidade e qualidade das aguas tern como objetivos:

de reservacdo.
Art. 24 - Serao cobrados os usos de recursos hidricos sujeitos a outorga de direito de
uso, inclusive pelo lancamento de efluentes, corn base nas diretrizes e criterios gerais estabelecidos
pelo CONERH e nos valores aprovados pelo referido Conselho.
§ 1° - Serao aplicados ate 7,5% (sete virgula cinco por cento) do total arrecadado corn
a cobranca pelo uso dos recursos hidricos no pagamento de despesas de implantacao e no custeio
administrativo dos orgaos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hidricos.
§ 2° - Os recursos da cobranca serao individualizados por unidade de gestao hidrograf
ca e serao nela, prioritariamente, aplicados, inclusive no financiamento de escudos, programas,
projetos, pesquisas e obras incluidos no Plano de Bacia Hidrografica.
§ 3° - As unidades de gestao hidrograficas serao criadas pelo CONERH apos avaliacao
de proposta elaborada pelo organ gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos, sendo
constituida por m a bacia hidrografica ou por bacias hidrograficas contiguas.
§ 4° - 0 organ gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos sera o
responsavel pela arrecadacao dos recursos e mantes registros que permitam identificar as receitas nas
unidades de gestao hidrografica em que foram geradas, com o objetivo de cumprir o estabelecido nos
paragrafos 2° e 3° deste M .
Art. 25 - A cobranca pelo uso de recursos hidricos para o aproveitamento dos
potenciais hidraulicos pars fins de geracao de energia reger-se-a pela legislacao federal.
CAPITULO VI
DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOES DE RECURSOS HIDRICOS
Art. 26 - 0 Sistema Estadual de Informacoes de Recursos Hidricos - SEIRH,
constituido pelo conjunto integrado de procedimentos de coleta, tratamento, armazenamento,
recuperacao e disponibilizacao de informacoes relacionados corn a gestao de recursos hidricos no
Estado, tem por objetivo:
I - reunir, dar consistencia e divulgar dados e informacoes sobre a situacao quantitativa
e qualitativa do uso das aguas no Estado da Bahia;
II - manter permanentemente atualizada a base de informacoes;
III - fornecer subsidios pars o planejamento e o gerenciamento.
§ 1° - E obrigat6rio o fornecimento, pelos outorgados, de dados operacionais referentes
a outorga de uso de recursos hidricos.
§ 2°- 0 acesso aos dados e as informacoes do Sistema Estadual de InformacOes de
Recursos Hidricos a garantido a toda sociedade.
CAPITULO VII
DO MONITORAMENTO DAS AGUAS

I - acompanhar as pressOes antropicas sobre os recursos hidricos de domino estadual;
II - identificar a quantidade e a qualidade das aguas e dos ambientes aquaticos;
III - avaliar a efetividade das medidas adotadas pelo sistema de gestao no controle e
protecao dos recursos hidricos; e
IV - gerar informacoes relativas as areas prioritarias para a acao publica.
CAPITULO VIII
DA FISCALIZAcAO DO USO DE RECURSOS HIDRICOS
Art. 28 - A fiscalizacao do uso dos recursos sera exercida nas aguas superficiais e
subterraneas de domino do Estado da Bahia e realizar-se-a com base nos fundamentos, principios,
objetivos e diretrizes estabelecidos por esta Lei e tendo como enfoques a orientacao aos usuarios, a
fm de assegurar o cumprimento da legislacao ambiental e a repressao as infracoes administrativas de
recursos hidricos.
CAPITULO IX
DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
Art. 29 - 0 Fundo Estadual de Recursos Hidricos da Bahia - FERHBA, vinculado a
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, criado pela Lei n°. 8.194, de 21 de janeiro de 2002, tem como
objetivo dar suporte fianceiro a Politica Estadual de Recursos Hidricos e as awes previstas no Plano
Estadual de Recursos Hidricos e nos Pianos de Bacias Hidrograficas.
Paragrafo unico - 0 Fundo de que trata este art. tem natureza patrimonial e tera piano
plurianual de aplicacao de seus recursos e contabilidade proprios.
Art. 30 - 0 Fundo Estadual de Recursos Hidricos da Bahia - FERHBA sera
administrado por um Conselho de Administracao integrado pelo Secretario do Meio Ambiente, que o
presidira, pelos dirigentes das entidades da Adminstracao Publica Indireta vinculadas a SEMA e por
dois representantes do CONERH, sendo um do setor usuario e um da sociedade civil, conforme
disposto em regulamento.
Art. 31 - Os pianos plurianuais de aplicacao dos recursos do FERHBA deverao ser
elaborados pelo orgao gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos, em articulacdo
com a SEMA, com base nos criterios definidos pelo CONERH, para aprovadao do Conselho de
Administracao do Fundo.
Paragrafo unico - Os pianos de aplicacao dos recursos arrecadados com a cobranca
pelo uso dos recursos hidricos, previstos na alinea "c" do inciso VI do art. 63 desta Lei, apos
aprovadoo do CONERH, integrarao os pianos plurianuais de aplicacao.
Art. 32 - A gestoo e o controle orcamentario, fmanceiro e patrimonial do FERHBA
serao exercidas pela SEMA, conforme criterios aprovados pelo Conselho de Administracao do
Fundo, observado o disposto na legislacao orcamentaria pertinente.
Art. 33 - Constituem receitas do FERHBA:
Art. 27 - 0 monitoramento da quantidade e qualidade das aguas tern como objetivos:

I - os recursos decorrentes da cobranga pelo uso dos recursos hidricos de domino do
Estado;
II - o valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos recursos destinados a gestao e
preservacdo do meio ambiente e dos recursos hidricos , na forma prevista no inciso III, do art. 1°, da
Lei Estadual n° 9.281, de 07 de outubro de 2004, referente as compensacoes fmanceiras previstas no §
1° do art. 20 da Constituicao Federal;
III - os recursos que the forem transferidos em decorrencia de dotacoes orcamentarias;
IV - os rendimentos de qualquer natureza derivados de aplicacao de seu patrimonio;
V - os recursos provenientes de acordos, convenios, contratos ou consorcios;
VI - os recursos provenientes de ajuda ou cooperacdo internacional e de acordos entre
Governos na area de recursos hidricos;
VII - as doacoes, legados, contribuicoes em dinheiro, valores, bens moveis e imoveis,
que venha receber de pessoas fisicas ou juridicas, nacionais ou estrangeiras, observadas as
disposicoes legais pertinentes;
VIII - outras receitas destinadas por lei.
Art. 34 - Os recursos do FERHBA serao empregados em:
I - escudos, programas, projetos, pesquisas e obras no setor de recursos hidricos,
observada a aplicacao prioritaria dos recursos da cobranga prevista no § 2° do art. 24 desta Lei;
II - desenvolvimento de tecnologias para o uso racional das aguas;
III - operacdo, recuperacao e manutengao de barragens;
IV - projetos e obras de sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario;
V - melhoria da qualidade e elevacao da disponibilidade da agua;
VI - comunicacao, mobilizacao, participacao e controle social para o uso sustentavel
das aguas;
VII

- educacao ambiental pars o uso sustentavel das aguas;

VIII

- fortalecimento institucional;

IX - capacitacao e treinamento dos integrantes do SEGREH; e
X - custeio do SEGREH, na forma do disposto no § 1° do art. 24 desta Lei.
§ 1° - As entidades delegatarias a que se refere o art. 64 desta Lei serao destinados
recursos orcamentarios necessarios ao cumprimento dos contratos de gestao, nos termos do disposto
no caput e § 1° do art. 67 desta Lei.
§ 2° - 0 sistema de funcionamento do Fundo sera definido em Regimento Interno
aprovado pelo seu Conselho de Administracao.

§ 3° - 0 Fundo sera auditado pelo orgao de controle interno da Administracao Publica e
pelo Tribunal de Contas do Estado.
CAPITULO X
CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Art. 35 - A Conferencia Estadual do Meio Ambiente a um instrumento de gestoo
ambiental e de recursos hidricos, corn ample participa~ao da sociedade, que contempla todo o
territorio do Estado e promove a transversalidade das questoes relacionadas ao meio ambiente, na
forma disposta na lei que dispoe sobre a Politics Estadual de Meio Ambiente.
TITULO III
DAS AGUAS SUBTERRANEAS
Art. 36 - Sao consideradas subterraneas as Aguas que ocorrem natural ou
artificialmente no subsolo.
Art. 37 - Submetem-se aos fundamentos, as diretrizes gerais e aos instrumentos da
Politics Estadual de Recursos Hidricos, os depositos de Aguas subterranean.
Art. 38 - As Aguas subterraneas, em razao de sua importancia estrategica, deverao
ester sujeitas a programas permanentes de conservacao e protecao, visando ao seu use sustentado.
Paragrafo unico - Para assegurar a quantidade e a qualidade naturais das Aguas
subterraneas, o orgao gestor e executor da Politics Estadual de Recursos Hidricos devera:
I - instituir area de protecao dos aquiferos;
II - estabelecer distancias minimas entre pocos tubulares e entre os pocos e os cursos d'
agua;
III - restringir as vazoes captadas por pocos em areas de aquiferos superexplorados;
IV - apoiar ou executer projetos de recarga dos aquiferos;
V - instituir, implementer e manter atualizado o cadastro de pocos tubulares e outras
captacoes;
VI - instituir, implementer e manter atualizado o cadastro estadual de usuarios das
Aguas subterraneas, como parte do Cadastro Estadual de Usuarios dos Recursos HIdricos;
VII - promover a sua avaliacao quantitativa e qualitative e o planejamento de seu
aproveitamento racional;
VIII - definir o volume explotavel dos dominos aquiferos;
Art. 39 - A exploracao de Aguas subterraneas, em niveis que representem risco para o
aquifero, demandara do orgao gestor e executor da Politics Estadual de Recursos Hidricos as
seguintes medidas:
I - a suspensao da outorga de direito de use nos termos do inciso VII do art. 19 desta
Lei;

II - a restricao do regime de operacao outorgado, com respeito a vazao outorgada e/ou
ao tempo de bombeamento.
Paragrafo unico - As medidas de que trata este art. vigorarao ate que sejam
restabelecidos os niveis de seguranca de exploracao, nao gerando direito de indenizacao ao
outorgado.
Art. 40 - Os residuos liquidos, solidos ou gasosos, provenientes de atividades urbanas,
agropecuarias, industriais, comerciais, minerarias, dentre outras, somente poderao ser armazenados,
transportados ou lancados no solo, de forma a nao poluir ou contaminar as aguas subterraneas.
Art. 41 - As captacoes de aguas subterraneas serao obrigatoriamente dotadas de
dispositivos adequados de protecao sanitaria para evitar a contaminagao de agUiferos.
§ 1° - Os pocos perfurados que apresentarem surgencia deverao ser dotados de
dispositivos adequados de controle da vazao.
§ 2° - Os pocos abandonados e as perfuracoes realizadas para fins diversos da extracao
de agua deverAo ser tecnicamente tamponados de forma a evitar acidentes, contaminagao ou
poluicao dos aqulferos.
Art. 42 - As aguas classificadas como minerais terAo a sua utilizacAo regida pela
legislacao federal, e no que couber, pelas disposigoes complementares fixadas pelos orgaos ou
entidades competentes.
TITULO IV
DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS
CAPITULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 43 - 0 Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos - SEGREH tem o
objetivo de:
I - formular e implementer a Politics Estadual de Recursos Hidricos;
II - coordenar a gestao integrada das Aguas;
III - planejar, regular e controlar o uso, a preservacAo e a conservacao dos recursos
hidricos e a recuperacao da qualidade das Aguas.
Art. 44 - 0 SEGREH devera ester integrado corn:
I - o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos - SINGREH;
II - o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA;
III - o Sistema Estadual do Meio Ambiente - SISEMA.

CAPITULO II
DA COMPOSIcAO
Art. 45 - Integram o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos SEGREH:
I - o Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CONERH;
II - a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA;
III - o Instituto de Gestao das Aguas e Clima - INGA;
IV - os Comites de Bacia Hidrografica;
V - as Agencias de Bacia Hidrografica;
VI - os orgaos setoriais e/ou sistemicos, cujas atividades ou competencias guardem
relacdo com a gestao ou use dos recursos hidricos do Estado da Bahia;
VII - a Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia - CERB.
SECAO I
DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
Art. 46 - 0 Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CONERH, organ colegiado
superior da Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, com caster consultivo, normativo, deliberativo,
recursal e de representagao, tem por finalidade formular, em caster suplementar, a Politics Estadual
de Recursos Hidricos, competindo-1he:
I - estabelecer normas pars implementacao da Politics Estadual de Recursos Hidricos e
pars a aplicacao de seus instrumentos;

II - estabelecer os procedimentos de elaboracao, implementacao e revisao do Plano
Estadual de Recursos Hidricos;
III
- aprovar o Plano Estadual de Recursos Hidricos e suas alteracoes, atendendo
ao disposto no inciso III do art. 52 desta Lei, e acompanhar a sus implementacao;
IV
- fomentar a articulacao do planejamento de recursos hidricos com os
planejamentos nacionais, regionais, estaduais e dos setores usuarios;
V - apresentar contribuicoes para a elaboracdo do Zoneamento Territorial Ambiental
do Estado e do Plano Estadual de Meio Ambiente;
VI
- analisar propostas de alteracoes de legislacdo pertinente aos recursos hidricos
e encaminha-las aos orgaos competentes;
VII
- aprovar os valores a serem cobrados pelo use dos recursos hidricos,
atendendo ao disposto no art. 54, inciso VI, alinea "b", e observado o disposto no art. 23, ambos desta

Lei;

VIII - estabelecer as medidas para a protecdo dos corpos de agua, podendo determiner
regime especial, temporario ou defmitivo, para a sua utilizacao;
IX - estabelecer as diretrizes e criterios gerais para a outorga do direito de uso dos
recursos hidricos estaduais e para a cobranca pelo seu uso, inclusive pelo 1ancamento de efluentes;
X - aprovar a criacao de unidades de gestao hidrograficas, constituidas por uma bacia
hidrografica ou por bacias hidrograficas contiguas, atendendo ao disposto no inciso XV do art. 52
desta Lei;
XI - aprovar o enquadramento dos corpos de agua do domino estadual, em classes, segundo seus usos
preponderantes, atendendo ao disposto no art. 54, inciso VI, alinea "g" desta Lei;
XII - estabelecer condicoes, metas e prazos para que os lancamentos de esgotos e
demais efluentes solidos, liquidos ou gasosos sejam reutilizados, reciclados ou tratados antes do seu
lanramento;
XIII - aprovar as propostas de instituicao dos Comites de Bacia Hidrografica, bem
como definir os criterios gerais pars a constituigao e funcionamento;
XIV - aprovar as propostas de criacao de Agencias de Bacia Hidrografica, atendendo
ao disposto no art. 54, inciso VI, alinea "a" desta Lei;
XV - deliberar sobre questOes que the tenham sido encaminhadas pelos C o t e s de
Bacia Hidrografica;
XVI - definir criterios para aplicacao dos recursos oriundos da cobranca pelo uso de
recursos hidricos e para aplicacao dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hidricos, observado o
disposto no Plano Estadual de Recursos Hidricos - PERH e nos Pianos de Bacias Hidrograficas
existentes;
XVII - aprovar os pianos de aplicacao dos recursos arrecadados corn a cobranca pelo
uso dos recursos hidricos, para aplicacao prioritaria nas respectivas unidades de gestao hidrografica,
atendendo ao disposto na alinea "c", do inciso VI, do art. 54 desta Lei;
XVIII - aprovar as vazoes das acumulacoes, derivacoes, captacoes e lancamentos
considerados de pouca expressao, pars efeito de dispensa de outorga de direito de uso pelo organ
gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos, atendendo ao disposto na alinea "d", do
inciso VI, do art. 54 desta Lei;
XIX - aprovar as reducoes das vazoes outorgadas, para efeito de revisao de outorgas de
direito de uso de recursos hidricos, atendendo ao disposto na alinea "f', do inciso VI, do art. 54 desta
Lei;
XX - estabelecer criterios e aprovar rateio de custos de obras de aproveitamento
multiplo de interesse comum ou coletivo, atendendo ao disposto na alinea "h", do inciso VI, do art.
54 desta Lei;
XXI - aprovar as prioridades e os criterios especificos para outorga de direito de uso de
recursos hidricos em situacoes de escassez, atendendo ao disposto na alinea "e", do inciso VI, do art. 54
desta Lei;
XXII - autorizar a delegacao do exercicio de funcoes de competencia de Agencia de

Bacia Hidrografica as organizacoes civis de recursos hidricos, na forma do disposto no art. 64 desta
Lei;
XXIII - aprovar a Divisao Hidrografica Estadual, atendendo ao disposto no inciso XIX
do art. 52 desta Lei;
XXIV - decidir, em grau de recurso, como ultima instancia administrativa, sobre as
penalidades administrativas impostas pelo 6rgao gestor e executor da Politica Estadual de Recursos
Hidricos;
XXV - arbitrar, em ultima instancia administrativa, os conflitos relacionados com o uso
das aguas de domino estadual;
XXVI - indicar seus representantes junto ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos,
Conferencias de Meio Ambiente ou outros orgaos, instancias ou colegiados onde tenha assento;
XXVII - instituir Camaras Tecnicas para subsidiar suss avaliacOes e decisoes;
XXVIII - acompanhar o funcionamento do Sistema Estadual de Informacoes sobre os
Recursos Hidricos;
XXIX - exercer o controle social sobre o uso dos recursos do Fundo Estadual de
Recursos Hidricos;
XXX - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno e respectivas alteracoes;
XXXI - demais competencias defmidas em lei especifica.
Art. 47 - 0 Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CONERH sera composto por:
I - 10 (dez) representantes do Poder Publico;
II - 06 (seis) representantes dos usuarios de recursos hidricos;
III
- 05 (cinco) representantes de organzacaes civis de recursos hidricos, definidas
na forma dos art.s 47 e 48 da Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997;
IV
recursos hidricos.

- 02 (dois) representantes do Poder Publico Municipal, sendo um usuario de

§ 1° - Cada membro do CONERH contara com 02 (dois) suplentes para substitui-lo em
suas ausencias e impedimentos, conforme previsto no Regimento Interno.
§ 2° - Os representantes do Poder Publico Municipal, dos usuarios de recursos hidricos
e das organzacoes civis de recursos hidricos serao escolhidos entre seus pares nos termos do
regulamento desta Lei, e terao mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reconducao por igual
periodo.
§ 3° - Para os efeitos desta Lei, sao reconhecidos como organzacoes civis de recursos
hidricos os Povos e Comunidades Tradicionais.
§ 4° - Aos representantes das organzacoes civis de recursos hidricos fica assegurada, para o
comparecimento as reunoes ordinarias ou extraordinarias, fora do seu Muncipio, pagamento

de despesas para deslocamento, alimentacao e estada, conforme regulamento.
§ 5° - Os membros do CONERH serao nomeados por ato do Governador do Estado.
§ 6° - A participacao dos membros titulares ou suplentes no CONERH sera
considerada de relevante interesse publico, nao ensejando qualquer tipo de remuneracao.
§ 7° - As deliberacoes do CONERH serao publicadas na imprensa oficial e divulgadas
na rede mundial de computadores - Internet.
§ 8° - A regra de transicao para adequacao da composicao do CONERH sera
estabelecida em regulamento proprio.
Art. 48 - 0 CONERH sera presidido pelo Secretario do Meio Ambiente, corn apoio de
uma Secretaria Executiva.
SECAO II
DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
Art. 49 - A Secretaria Executiva do CONERH sera exercida pelo orgao gestor e
executor da Politico Estadual de Recursos Hidricos.
Art. 50 - A Secretaria Executiva do CONERH compete:
I - prestar apoio administrativo, tecnico e fmanceiro;
II - instruir as propostas de formacao de Comites de Bacia Hidrografica e os
expedientes deles provenientes, bem como monitorar as awes relativas a sue implementacao e
funcionamento;
III - elaborar a proposta de Regimento Interno do CONERH e suas alteracoes;
IV - elaborar relatorios anuais de atividades;
V - outras atribuicoes a ela conferidas pelo Presidente ou pelo Conselho.
SECAO III
DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA
Art. 51 - A Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, que tern por fmalidade assegurar a
promocao do desenvolvimento sustentavel do Estado da Bahia, formulando e implementando as
politicos publicas, voltadas para harmonizer a preservacao, conservacao e use sustentavel do meio
ambiente, relativamente a Politico Estadual de Recursos Hidricos, compete:
I - planejar, coordenar, orientar e integrar as awes relativas ao Sistema Estadual do
Meio Ambiente - SISEMA e ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos SEGREH;
II - formular, coordenar, acompanhar e avaliar a Politico Estadual de Recursos
Hidricos;
III - presidir o Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CONERH;

IV - promover a integradao das politicas setoriais com a politica ambiental,
estabelecendo mecanismos de compatibilizacao com os pianos, programas e projetos;
V - promover a integradao da Politica Estadual de Recursos Hidricos corn a Politica
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, estabelecendo mecanismos de compatibilizacao
com os respectivos planos, programas e projetos;
VI - coordenar e promover a realizacao de escudos e pesquisas destinados a elaboracao
e execucao de programas, projetos e awes integradas de preservacao e conservacao ambiental, da
biodiversidade, das florestas, dos recursos hidricos e das mudancas climaticas;
VII - estabelecer normas e procedimentos para a integradao das awes relacionadas com
o meio ambiente;
VIII - gerir o Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FERHBA, exercendo o controle
orcamentario, financeiro e patrimonial do mesmo;
IX - coordenar o Sistema Estadual de Informacoes de Recursos Hidricos - SEIRH,
promovendo sua integradao com os demais sistemas relacionados com a sue area de atuacao;
X - promover e estimular a celebracao de convenios e acordos entre entidades publicas,
privadas e organizaroes nao-governamentais, nacionais, estrangeiras e internacionais, tendo em vista
a viabilizacao tecnico-financeira e visando a otimizacao da gestao ambiental e de recursos hidricos
no Estado;
XI - demais competencias definidas em Lei especifica.
SECAO IV
DO INSTITUTO DE GESTAO DAS AGUAS E CLIMA
Art. 52 - Ao Instituto de Gestao das Aguas e Clima - INGA, estruturado pela Lei
Estadual n° 11.050, de 06 de junho de 2008, autarquia vinculada a Secretaria do Meio Ambiente SEMA, que tem por fmalidade gerir e executer a Politica Estadual de Recursos Hidricos e de
Prevencao, Mitigacao e Adaptacao dos Efeitos das Mudancas Climaticas, compete:
I - participar da formulacao da Politica Estadual de Recursos Hidricos e implementala,
de forma integrada e participativa;
II - desenvolver e executer as politicas publicas relativas a gestao das aguas
superficiais e subterraneas de domino do Estado da Bahia;
III
- elaborar o Plano Estadual de Recursos Hidricos - PERH para aprovacao do
CONERH, bem como manter atualizado e implementer o referido Plano, observado o disposto no
inciso II do art. 46 desta Lei;
IV

- exercer a Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos Hidricos -

CONERH;
V - monitorar e fiscalizar os usos dos recursos hidricos, elaborando relatorio periodico
sobre a situacao dos recursos hidricos no Estado;
VI - fomenter e acompanhar a elaboracao e execucao de escudos, projetos e obras de

infra-estrutura hidrica;
VII - elaborar e atualizar os cadastros estaduais de usuarios de recursos hidricos, das
organizacOes civis de recursos hidricos e das obras de i n f r a - e a hithica;
VIII - outorgar o direito de uso de recursos hidricos do domino do Estado,
observadas as diretrizes e criterios estabelecidos pelo CONERH;
IX - efetuar a cobranca pelo uso dos recursos hidricos, observados os valores,
diretrizes e criterios estabelecidos pelo CONERH;
X - gerir e operar o Sistema Estadual de Informacoes de Recursos Hidricos;
XI - acompanhar a implementacao das metes progressivas e obrigatorias de
enquadramento de corpo d'agua em classes segundo seus usos preponderantes;
XII - fomenter a organzacao, a criacao e garantir o funcionamento de C o t e s de
Bacia Hidrografica;
XIII - acompanhar a implementacao das metes dos pianos de Bacias Hidrograficas
estaduais;
XIV - propor ao CONERH a criacao de undades de gestao hidrograf cas, constitufdas
por uma bacia hidrografica ou por bacias hidrograficas contiguas, em conformidade corn os
paragrafos 2° e 3° do art. 24 desta Lei;
XV - promover a elaboracao de escudos e projetos para subsidiar a aplicadao de
recursos financeiros em obras e servicos de regularizacao de cursos de agua, de alocagao e
distribuicao de agua e de controle da poluicao hidrica, em consonancia corn o estabelecido no Plano
Estadual de Recursos Hidricos e nos Pianos de Bacias Hidrograficas;
XVI - promover a realizacao de pesquisas aplicadas na area de recursos hidricos e de
estudos destinados a elaboracao e execucao de programas, projetos e awes integradas de
preservacao e conservacao das aguas;
XVII - aprovar e fiscalizar as condicoes e regras de operacao de reservatorios,
visando garantir o use multiplo dos recursos hidricos, conforme estabelecido no Plano Estadual de
Recursos Hidricos e nos Pianos de Bacias Hidrograficas;
XVIII - elaborar os pianos plurianuais de aplicadao dos recursos do Fundo Estadual de
Recursos Hidricos - FERHBA, com base nos criterios defindos pelo CONERH, para aprovacao do
Conselho de Administracao do FERHBA, exercendo a Secretaria Executiva do Fundo;
XIX - planejar, coordenar, executer e acompanhar programas, pianos, projetos e awes
relativas a conservacao e uso sustentavel da agua, restauracao de nascentes e matas ciliares,
combate a desertificacao e convivencia com o s e m i -d o ;
XX - elaborar a Divisao Hidrografica Estadual, constituida de Regioes de
Planejamento e Gestao das Aguas, pars aprovacao do Conselho Estadual de Recursos Hidricos CONERH;
XXI - implementer awes de mobilizacao social, educacao ambiental e comuncacao

que possibilitem a participacao da sociedade em agOes voltadas ao aproveitamento sustentavel,
conservacao e uso racional dos recursos hidricos e na promocao da sustentabilidade das Bacias
Hidrograficas;
XXII - estimular a pratica e o uso de tecnicas e tecnologias adequadas a conservacao e
ao use racional da agua e outros recursos ambientais associados;
XXIII - exercer o poder de policia administrativa no cumprimento da legislacao
relativa a utilizacao dos recursos hidricos estaduais e aplicar as respectivas sancoes;
XXIV - pesquisar e monitorar o tempo e o clima, as mudancas climaticas e combate a
desertificacao;
XXV - efetuar a previsao meteorologica e os monitoramentos hidrologicos,
hidrogeologicos, climaticos e hidrometeorologicos;
XXVI - promover, amigavel ou judicialmente, a desapropriacao de bens necessarios ao
exercicio de suas finalidades previamente declarados de utilidade piiblica;
XXVII - estabelecer normas tecnicas e administrativas que assegurem a
operacionalidade das suas atividades;
XXVIII - exercer as atribuicoes que the forem delegadas com base em lei e demais
competencias definidas em lei especifica.
SECAO V
DOS COMITES DE BACIA HIDROGRAFICA
Art. 53 - Os Comites de Bacia Hidrografica sao orgaos colegiados de carater
consultivo, normativo e deliberativo, vinculados ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos CONERH, com area de atuacao na unidade de gestao hidrografica, conforme definido no ato de sua
criacao.
Art. 54 - Compete aos Comites de Bacia Hidrograf ca:
I - promover a participacao dos representantes do Poder Publico, dos usuarios de
recursos hidricos e das organizagoes civis, na sua area de atuacao, na gestao integrada dos recursos
hidricos;
II - estabelecer os procedimentos de elaboracao, implementacao e revisao do Plano de
Bacia Hidrografica;
III - acompanhar a elaboracao e aprovar o respectivo Plano de Bacia Hidrografica e
suas alteracoes;
IV - acompanhar a implementacao do Plano de Bacia Hidrografica, sugerindo as
providencias necessarias ao cumprimento de suas metas;
V - arbitrar, em primeira instancia administrativa, conflitos relacionados com o uso da
agua;
VI - propor ao CONERH:

a) a criacdo de Agencias de Bacia Hidrografica;
b) os valores pars a cobranca pelo uso dos recursos hidricos, atendendo ao
disposto na alinea "b", do inciso VI do art. 63 desta Lei;
c) o piano de aplicacao dos recursos arrecadados com a cobranca pelo uso dos
recursos hidricos, atendendo ao disposto na alinea "c", do inciso VI do art. 63 desta Lei;
d) as vazoes das acumulacoes, derivacoes, captacoes e lancamentos
considerados de pouca expressao, para efeito de dispensa de outorga do direito de uso;
e) as prioridades e os criterios especificos pars outorga de direito de uso de
recursos hidricos em situacoes de escassez, atendendo ao principio disposto no inciso II, do art. 2°
desta Lei;
f) as reducOes das vazoes outorgadas em casos de necessidade de
racionamento, devidamente motivados, para efeito de revisao de outorgas de direito de uso de
recursos hidricos;
g) o enquadramento dos corpos d'agua em classes, segundo seus usos
preponderantes, atendendo ao disposto na alinea "a" do inciso VI, do art. 63 desta Lei;
h) rateio dos custos das obras de aproveitamento multiplo dos recursos
hidricos, de interesse comm e coletivo, atendendo ao disposto na alinea "d" do inciso VI, do art. 63
desta Lei.
VII - deliberar sobre questoes que the tenham sido encaminhadas pela respectiva
Agencia de Bacia Hidrografica.
Paragrafo unico - Das decisoes dos C o t e s de Bacia Hidrografica cabers recurso ao
CONERH.
Art. 55 - Os C o t e s de Bacia Hidrografica serao compostos por representantes:
I - do orgao gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos;
II - dos orgaos e entidades integrantes da Administracao Publica do Estado, corn
atuacao na unidade de gestao hidrografica;
III

- dos usuarios de recursos hidricos, corn atuagao na unidade de gestoo

IV

- dos municipios situados na area de abrangencia da unidade de gestao

hidrografica;

hidrografica;
V - das organizacoes civis de recursos hidricos, definidas na forma dos arts. 47 e 48 da
Lei Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, com atuacao comprovada na unidade de gestao
hidrograf ca, observado o disposto no § 3° do art. 47 desta Lei.
§ 1° - Poderao integrar os Comites de Bacia Hidrograf ca representantes dos orgaos e
entidades integrantes da Administracdo Publica da Uniao com atuacao na area de abrangencia da

unidade de gestao hidrografica.

§ 2° - 0 numero de representantes de cada setor mencionado neste art., bem como os
criterios para sua indicacao, serao estabelecidos nos regimentos dos c o t e s , limitada a representacao
do Poder Publico a metade do total de membros.
§ 3° - Nos Comites de Bacia Hidrografica cujos territ6rios abranjam terras indigenas,
devem ser incluidos representantes das comunidades indigenas ali residentes ou com interesse na
bacia e da Fundacao Nacional do Indio - FUNAI.
§ 4° - Aos membros dos c o t e s de bacia representantes das organizacaes civis de
recursos hidricos fica assegurado, para o comparecimento as reunioes ordinarias ou extraordinarias,
fora do seu municipio, o pagamento de despesas pars deslocamento, alimentacao e estada, conforme
regulamento.
§ 5° - A participacao dos membros titulares ou suplentes no Comite de Bacia
Hidrografica sera considerada de relevante interesse publico, nao ensejando qualquer tipo de
remuneracao.
Art. 56 - Os Comites de Bacia Hidrografica serao criados por decreto do Governador do
Estado, ap6s aprovacao da proposta de sua instituigao pelo CONERH.
Art. 57 - 0 Regimento Interno dos Comites de Bacia Hidrografica dispora sobre a sua
composicao, estrutura e forma de funcionamento, conforme criterios gerais definidos pelo CONERH.
Paragrafo unico - Os Comites de Bacia Hidrografica serao dirigidos, no minimo, por
um Presidente, que contara com o auxilio de um Secretario, ambos eleitos entre os seus membros.
Art. 58 - A formacao dos Comites de Bacia Hidrografica deve ser precedida de ampla
divulgacao, visando garantir a legitimidade da participacao dos interessados.
Art. 59 - Ao 6rgao gestor e executor da PolItica Estadual de Recursos Hidricos
compete fomentar a organizacao e a criacao dos Comites de Bacia Hidrografica, bem como garantir seu
funcionamento.
SECAO VI
DAS AGENCIAS DE BACIA HIDROGRAFICA
Art. 60 - As Agencias de Bacia Hidrografica sao entidades dotadas de personalidade
juridica, autonomia financeira e administrativa, as quais caberao exercer a Secretaria Executiva do
respectivo ou respectivos Comites de Bacia Hidrografica, prestando-lhes o suporte tecnico,
administrativo e operacional.
Art. 61 - As Agencias de Bacia Hidrografica terao a mesma area de atuacao de um ou
mais Comites de Bacia Hidrografica.
Paragrafo unico - A criacao das Agencias de Bacia Hidrografica sera autorizada pelo
Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CONERH mediante solicitacao de um ou mais Comites de
Bacia Hidrografica, conforme disposto na alInea "a" do inciso VI do art. 54 desta Lei.

Art. 62 - A criacao de uma Agencia de Bacia Hidrografica a condicionada ao

atendimento dos seguintes requisitos:
I - previa existencia do respectivo ou respectivos Comites de Bacia Hidrografica;
II - viabilidade financeira assegurada pela cobranca do uso dos recursos hidricos em
sua area de atuacao.
Art. 63 - Compete as Agencias de Bacia Hidrografica:
I - elaborar, atualizar e implementer os Pianos de Bacias Hidrograficas, corn base nos
procedimentos estabelecidos pelo respectivo Comite de Bacia Hidrografica, submetendo-os a
aprovacao do respectivo C o t e ;
II - manter atualizados os cadastros dos usuarios de recursos hidricos, das organizacoes
civis de recursos hidricos e das obras de i n f r a - e a hithica;
III - manter atualizado o balanco hidrico de disponibilidade de agua;
IV - efetuar, mediante delegacao do orgao gestor e executor da Politico Estadual de
Recursos Hidricos, a arrecadacao da cobranca pelo uso de recursos hidricos;
V - analisar e emitir parecer tecnico sobre os projetos e obras a serem fmanciados com
recursos oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos;
VI - propor ao respectivo Comite de Bacia Hidrografica, para encaminhamento e
aprovacao do CONERH:
a) o enquadramento dos corpos d'agua em classes de uso, segundo seu uso
preponderante, observado o disposto no inciso VI, do art. 75 desta Lei;
b) os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hidricos, observado o
disposto no art. 23 desta Lei;
c) o piano de aplicagao dos recursos arrecadados com a cobranca pelo uso dos
recursos hidricos, observados os criterios defmidos pelo CONERH;
d) o rateio dos custos das obras de aproveitamento multiplo dos recursos
hidricos, de interesse comum e coletivo, observados os criterios definidos pelo CONERH.
VII - elaborar escudos e projetos e captar recursos para a execucao de atividades no
ambito de suas competencias;
VIII - articular-se com o Sistema Estadual de Informacoes de Recursos Hidricos no
ambito de sua area de atuagao;
IX - elaborar sua proposta orcamentaria e submeter a apreciacao do respectivo ou
respectivos Comites de Bacia Hidrografica.
Paragrafo unico - Na ausencia de Agencia de Bacia Hidrografica as competencias
previstas neste artigo serao exercidas pelo orgao gestor e executor da Politico Estadual de Recursos
Hidricos.

Art. 64 - 0 orgao gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos podera
firmar contratos de gestao, por prazo determinado, com entidades sem fins lucrativos que se
enquadrem no disposto pelo art. 47 da Lei Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que receberem
delegacao do CONERH pars o exercicio de funcoes de competencia de Agencia de Bacia
Hidrografica, previstas nos arts. 60 e 63 desta Lei, excetuando-se a atribuicao estabelecida no inciso IV
do art. 63 desta Lei.
§ 1° - Para a delegacao a que se refere o caput deste art., o CONERH observara as
mesmas condicoes estabelecidas pelos art.s 60 e 61 desta Lei.
§ 2° - Instituida uma Agencia de Bacia Hidrogr yfica, esta assumira as competencias
estabelecidas pelos art.s 60 e 63 desta Lei, encerrando-se, em consegtiencia, o contrato de gestao
referente a sua area de atuacao.
Art. 65 - Os contratos de gestao, elaborados de acordo com as regras estabelecidas
nesta Lei, discriminarao as atribuiroes, direitos, responsabilidades e obrigacoes das panes signatarias,
com o seguinte contendo minimo:
I - a especificacao do programa de trabalho proposto, a estipulacdo das metas a serem
atingidas e os respectivos prazos de execucao, bem como previsao expressa dos criterios objetivos de
avaliacao a serem utilizados, mediante indicadores de desempenho;
II - a estipulacao dos limites e criterios para despesa com remuneracdo e vantagens de
qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das entidades delegatarias, no
exercicio de suss funcoes;
III - a obrigacao da entidade delegataria apresentar ao orgao gestor e executor da
Politica Estadual de Recursos Hidricos e ao respectivo ou respectivos Comites de Bacia Hidrografica,
ao termino de cads exercicio, relat6rio sobre a execucao do contrato de gestao, contendo comparativo
especifico das metas propostas corn os resultados alcangados, acompanhado de prestacao de contas
dos gastos e receitas efetivamente realizados, independentemente das previsoes mencionadas no
inciso II do caput deste art.;
IV - a publicacao, no Diario Oficial do Estado, de extrato do instrumento firmado e de
demonstrativo de sua execucao fisico-financeira;
V - o prazo de vigencia do contrato e as condicoes para sua suspensao, rescisao e
renovacao;
VI - a forma de relacionamento da entidade delegataria com o respectivo ou
respectivos Comites de Bacia Hidrogr yfica.
§ 1° - 0 orgao gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos
complementar y a defmicao do contendo e exigencias a serem incluidas nos contratos de gestao de que
seja signataria, observando-se as peculiaridades das respectivas unidades de gestao hidrograficas.
§ 2° - 0 termo de contrato deve ser submetido, apos manifestacao do respectivo ou
respectivos Comites de Bacia Hidrografica, a aprovacao do Secret yrio Estadual do Meio Ambiente.
Art. 66 - 0 orgao gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos
constituira comissao de avaliacao que analisara, periodicamente, os resultados alcancados corn a
execucao do contrato de gestao e encaminhara relatorio conclusivo sobre a avaliacao procedida,
contendo comparativo especifico das metas propostas com os resultados alcangados, acompanhado
da prestacao de contas correspondente ao exercicio financeiro, a Secretaria Estadual do Meio

Ambiente, ao CONERH e ao respectivo ou respectivos Comites de Bacia Hidrografica.
§ 1° - A Comissao de que trata o caput deste art. sera composts por especialistas, com
qualificacao adequada, do 6rgao gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos, da
Secretaria do Meio Ambiente, de 02 (dois) representantes do CONERH, sendo um do setor usuario e
um da sociedade civil, e de outros orgaos e entidades da Administracao Publica Estadual, conforme
regulamento.
§ 2° - A periodicidade de que trata o caput deste art. nao podera ser superior a 12
(doze) meses.
Art. 67 - As entidades delegatarias poderao ser destinados recursos orcamentarios e o
uso de bens piublicos necessarios ao cumprimento dos contratos de gestao.
§ 1° - Sao asseguradas a entidade delegataria as transferencias do FERHBA
provenientes das receitas da cobranca pelos usos de recursos hidricos em rios de domino do Estado
da Bahia, arrecadadas na respectiva ou respectivas bacias hidrograficas, excetuando-se as
provenientes de aguas subterraneas referidas no art. 18 desta Lei.
§ 2° - Os bens de que trata este art. serao destinados as entidades delegatarias, dispensada licitacao,
mediante permissao de uso, consoante clausula expressa do contrato de gestao.
§ 3° - Aplica-se as transferencias a que se refere o § 1 ° deste art. o disposto no § 2° do
art. 9° da Lei Federal Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 68 - 0 6rgao gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos podera
designar servidor do seu quadro de pessoal para auxiliar a implementacao das atividades da entidade
delegataria.
§ 1° - A designacao tera o prazo maximo de 06 (seis) meses, admitida uma
prorrogacao.
§ 2° - 0 servidor designado fara jus, quando couber, a remuneracao na origem e ajuda
de custo para deslocamento e auxilio-moradia, em conformidade com a legislacao vigente.
Art. 69 - 0 orgao gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos, ao tomar
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilizacao de recursos ou bens de origem
publica pela entidade delegataria, dela dara ciencia aos orgaos de controle interno e externo
competentes, sob pena de responsabilidade solidaria de seus dirigentes.
Art. 70 - 0 6rgao gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos, na
funcao de secretaria-executiva do respectivo ou respectivos Comites de Bacia Hidrografica, podera
ser depositario e gestor de bens e valores da entidade delegataria, cujos segUestro ou
indisponbilidade tenham sido decretados pelo juizo competente ou administrativamente considerados
por ela necessarios a continuidade da implementacao das atividades previstas no contrato de gestao,
facultando-the disponbiliza-los a outra entidade delegataria ou Agencia de Bacia Hidrografica,
mediante novo contrato de gestao.
Art. 71 - 0 orgao gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos devera
promover a rescisao do contrato de gestao, se constatado o descumprimento das suns disposicOes.
§ 1° - A rescisao sera precedida de processo administrativo, assegurado o direito de
ampla defesa, respondendo os dirigentes da entidade, individual e solidariamente, pelos danos ou
prejuizos decorrentes de sua acao ou omissao.

§ 2° - A rescisao importara reversao imediata dos bens, cujos usos foram permitidos e
dos valores entregues a utilizacao da entidade delegataria, sem prejuizo de outras sancoes cabiveis.
Art. 72 - Os procedimentos que a entidade delegataria adotara pars a selecao e
recrutamento de pessoal, bem como para as compras e contratacao de obras e servigos com emprego de
recursos piublicos serao estabelecidos em regulamento pelo orgao gestor e executor da Politica
Estadual de Recursos Hidricos, observando os principios estabelecidos no art. 37 da Constituicao
Federal e as normas previstas na legislacao pertinente.
SECAO VII
DOS ORGAOS SETORIAIS E/OU SISTEMICOS
Art. 73 - Sao considerados Orgaos Setoriais e/ou Sistemicos do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hidricos - SEGREH os Orgaos e entidades da Administracao Publica,
cujas atividades ou competencias guardem relacao com a gestoo ou use dos recursos hidricos do
Estado da Bahia.
Art. 74 - Aos Orgaos Setoriais e/ou Sistemicos compete:
I - contribuir para a implementacao da Politica Estadual de Recursos Hidricos, por
meio dos pianos, programas, projetos, atividades, inventarios e escudos inerentes a sua esfera de
competencias;
II - disponibilizar os dados oriundos de escudos e projetos em sua area de atuacao;
III - propor ao CONERH procedimentos e normas necessarios a integradao das
politicas setoriais e/ou sistemicas com a Politica Estadual de Recursos Hidricos.
TITULO V
DA INTEGRAcAO ENTRE 0 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE
RECURSOS HIDRICOS E 0 SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Art. 75 - 0 Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos SEGREH
articular-se-a corn o Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA, pars assegurar que:
I - a utilizacao dos recursos hidricos nao comprometa o patrimonio natural e cultural;
II - o Plano Estadual de Recursos Hidricos - PERH e os Pianos de Bacias Hidrograficas
sejam elaborados e atualizados em consonancia com os principios, as diretrizes e os objetivos da
Politica e do Plano Estadual de Meio Ambiente e integrados com outros instrumentos de
planejamento e/ou ordenamento territorial do Estado por Orgaos ou entidades das esferas federal,
estadual ou municipal;
III
- os Orgaos do SEGREH participem de processos de Avaliacao Ambiental
Estrategica de forma a garantir que a gestao dos recursos hidricos seja incluida nas politicas, pianos e
programas de Govemo e apropriadamente considerada no estagio inicial dos processos de tomada de
decisao;
IV - os procedimentos de licenciamento ambiental observem os principios, as
diretrizes, os objetivos e os instrumentos de gestoo da Poletica Estadual de Recursos Hidricos;
V - o Sistema Estadual de Informacoes de Recursos Hldricos - SEIRH seja integrado
corn o Sistema Estadual de Informacoes Ambientais - SEIA, permitindo a agilizacao dos processos
de outorga e de licenciamento ambiental;

VI - o enquadramento dos corpos d'agua em classes, segundo seus usos
preponderantes, seja procedido mediante manifestacao previa do Conselho Estadual de Meio
Ambiente - CEPRAM e articulacdo entre as entidades gestoras de recursos hedricos e de meio
ambiente.
Paragrafo unico - 0 Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CONERH e o
Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM poderao ser convocados pelo Secretario Estadual do
Meio Ambiente para decidirem, em conjunto, sobre questOes estrategicas referentes a gestoo dos
recursos ambientais, inclusive por intermedio de deliberacOes em conjunto.
TITULO VI
DAS INFRACOES E SANcOES
Art. 76 - Constitui infracao a acao ou a omissao que viole as normas de uso dos
recursos hedricos, em especial:
I - captar, derivar ou utilizar recursos hedricos, para qualquer fmalidade, sem a
respectiva outorga de direito de uso, quando exigevel;
II - utilizar os recursos hedricos superficiais ou subterraneos em desacordo corn as
condicaes estabelecidas na outorga do direito de uso;
III - perfurar pocos pars a extracao de agua subterranea sem a manifestacao previa do
orgao gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos ou coloca-los em operacdo sem a
outorga;
IV - exercer atividades ou realizar servicos e obras sem a outorga ou em desacordo corn
a mesma, que possam afetar os canais, alveos, margens, terrenos marginais, correntes de aguas,
nascentes, acudes, aquiferos, lencois freaticos, lagos e barragens, bem como a quantidade, a
qualidade e o regime das aguas superficiais e subterraneas;
V - fraudar as medicoes dos volumes de agua utilizados ou declarar valores diferentes
dos medidos;
VI - realizar interferencias nos leitos dos rios e demais corpos hedricos para a extracao
mineral ou de outros materiais sem as autorizacoes dos orgaos competentes;
VII
- exercer atividade que resulte alteracao no regime, na quantidade ou na
qualidade das aguas, sem a outorga do orgao competente;
VIII
- infringer normas estabelecidas nesta Lei e em suas disposicaes
regulamentares, abrangendo instrucOes e procedimentos fixados pelos orgaos ou entidades
competentes;
IX - obstar ou dificultar a acao fiscalizadora das autoridades competentes integrantes
do SEGREH, no exercicio de suss roes;
X - lancar em corpos hidricos esgotos, despejos e demais residuos solidos, liquidos ou
gasosos, tratados ou nao, sem a respectiva outorga de direito de uso;
XI - provocar a contaminacao ou poluicao por meio do lancamento de substancias
sOlidas, liquidas ou gasosas toxicas, carcinogenicas, teratogenicas e mutagenicas nos corpos d'agua
superficiais e subterraneos do Estado;
XII - impactar direta ou indiretamente corpo d'agua decorrente de supressao ou

degradacao de vegetacao protetora de recursos hidricos;
XIII - omitir ou prestar informacoes falsas em processo administrativo que subsidiaram
a emissao de outorga de direito de uso de recursos hidricos.
Art. 77 - As infracoes a esta Lei serao pandas com as seguintes penalidades,
independente da ordem de sua numeracao:
I - advertencia por escrito, na qual serao estabelecidos prazos para a correcao cias
irregularidades;
II - sancoes restritivas de direito;
III

- multa simples;

IV
- multa diaria;
V - embargo ou interdicao de obras ou atividades;
VI

- demolicao da obra;

VII

- tamponamento do polo;

VIII
- apreensao dos instrumentos, apetrechos, equipamentos ou maquinas de
qualquer natureza utilizados na infragao.
§ 1° - 0 organ gestor e executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos e
competente para lavrar auto de infracao, instaurar processo administrativo e aplicar penalidades
decorrentes de infracOes as normas de utilizadao de recursos hidricos.
§ 2° - As infracoes serao apuradas em processo administrativo proprio, assegurando o
direito de ampla defesa e o contraditorio, com os meios e recursos a ele inerentes, observadas as
disposicOes legais.
§ 3° - 0 cometimento simultaneo de infracoes ensejara aplicacao cumulativa das
sancoes a ela cominadas.
§ 4° - No caso de resistencia do infrator, a fiscalizagao e a aplicacao das penalidades
previstas nesta Lei poderao ser efetuadas mediante requisicao de forca policial.
§ 5° - Todas as despesas decorrentes da aplicacao das penalidades correrao por conta
do infrator, sem prejuizo da indenizacao relativa aos danos a que der causa.
Art. 78 - Para os efeitos desta Lei, considera-se reincidente todo aquele que cometer nova infracao no
periodo de 03 (tres) anos, seja ela especifica, quando ocorrer constatacao de nova
infracao da mesma tipicidade, ou generica, quando ocorrer constatacao de nova infrasao de tipicidade
diversa.
Paragrafo unico - Em caso de reincidencia generica, a multa sera aplicada em dobro e
no caso de reincidencia especifica, a multa sera aplicada em triplo.
Art. 79 - A advertencia a aplicavel pela inobservancia das disposicoes desta Lei, de
disposicoes regulamentares e Resolucoes do CONERH, sem prejuizo de outras sancoes legalmente
previstas.

Art. 80 - As sancoes restritivas de direito sao:
I - suspensao da outorga de direito de use de recursos hidricos;
II - cassacao da outorga de use de recursos hidricos. Art.
81 - Aplicar-se-a a multa simples quando o infrator:
I - tiver sido advertido por irregularidades que t e a m sido praticadas e deixar de
sand-las no prazo estabelecido pelo orgao executor da Politica Estadual de Recursos Hidricos;
II - opuser embaraco a fiscalizacao do orgao gestor e executor da Politica Estadual de
Recursos Hidricos.
§ 1° - 0 valor das multas esta limitado entre o minimo de R$500,00 (quinhentos reais) e
o maximo de R$1.000.000,00 (um milhao de reais), valores que serao corrigidos periodicamente,
conforme dispuser o regulamento.
§ 2° - Na aplicacao da multa, sera observada a seguinte classificacao:
I - infracoes leves;
II - infracoes graves;
III

- infracoes gravissimas.

Art. 82 - No caso de infracao continuada, sera aplicada multa diaria correspondente a
5% (cinco por cento) do valor da multa simples.
Art. 83 - A penalidade de embargo ou interdicao sera imposta nos casos:
I - de perigo a saude publica ou ao meio ambiente;
II - de nao atendimento a determinacao de paralisacao de operacao irregular;
III

- defmidos em regulamento desta Lei, na segunda reincidencia.

§ 1° - 0 embargo ou a interdigao temporaria cessara quando forem atendidas as
exigencias pars correcao das irregularidades apontadas ou mediante a celebracao de Termo de
Compromisso que fixara as condicoes para o retorno das atividades em carater precario.
§ 2° - 0 embargo ou a interdicao definitiva sera imposta quando a atividade nao apresentar condicoes
de obter a outorga ou o licenciamento ambiental, conforme dispuser a
Iegislacao especifica.
§ 3° - 0 embargo ou a interdicao defmitiva acarreta a revogacao da outorga e, se
temporaria, a sua suspensao, ate que sejam cumpridas as exigencias estabelecidas.
Art. 84 - A penalidade de demolicao sera imposts quando a obra, construcao ou
instalacao:
I - estiver produzindo grave dano ao regime dos recursos hidricos;
II - estiver contrariando as disposicoes legais previstas na legislacdo de recursos

hidricos.
Art. 85 - 0 processo administrativo pars apuracao das infracOes previstas nests Lei
devers observar os seguintes p r o s m i m o s :
I - 20 (vinte) dias para o infrator apresentar defesa ou impugnacao contra o auto de
infracao, contados da data da ciencia da autuacao;
II - 20 (vinte) dias para o infrator interpor recurso administrativo ao CONERH, sem
efeito suspensivo, contados do recebimento da notificacao da decisao referente a defesa apresentada;
III
- 60 (sessenta) dias pars a autoridade competente julgar o auto de infracdo,
contados da data do recebimento da defesa ou recurso, conforme o caso;
IV
da notificacao.

- 30 (trinta) dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento

Paragrafo unico - 0 CONERH, na apreciacao do recurso, podera, mediante ato
devidamente motivado, cancelar a penalidade imposta, reduzir seu valor ou transforms-la em outro
tipo de penalidade, inclusive em prestacao de servicos de preservacao, protecao, melhoria e
recuperacao da qualidade da agua, observados os criterios gerais estabelecidos em regulamento.
TITULO VII
DAS DISPOSIcOES FINAIS E TRANSITORIAS
Art. 86 - 0 Poder Executivo regulamentara esta Lei, no que for necesssrio a sua
aplicacao, no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data da sua publicacao.
Art. 87 - Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicacao.
Art. 88 - Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Lei Estadual n°
10.432, de 20 de dezembro de 2006, o inciso VI do art. 14 e o art. 11 da Lei Estadual n° 11.050, de
06 de junho de 2008.
GABINETE DA PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA, EM 08 DE OUTUBRO DE 2009.
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