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Pdgrafo hico. A ANA terA sede e foro no Distrito Federal. podendo instalar
unidades administrativasregionais.
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Recursos Hidricos, cabendo-lhe:
.
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I - supervisiom; controlar e avaliar as agaes e atividades decorrentes do
cumprimento
.
. da legislaqlo federal pertinente aos recursos hldricos;

-

11 disciplinar, em c d t e r nonnativo, a irnplementaqlo, a opera~ionalizaglo,o
controle e a avaliaqlo dos instrumentos da Politica Nacional de Recusos Hidricos;

-

111 (VETADO)
1V outorgar, por intemtdio de autorizaqlo, o direito de uso de recursos Mdricos
em corpos de iigua de dominio da Unilo, observado o disposto nos arts. 55 6e, 7Pe 8';

-

V fiscalizar os usos de. recursos hldricos nos corpos de Bgua de dominio da Unilo;

-

VI elaborar estudos ticnicos para subsidiar a definjqlo, pelo Conselho Nacional de
Recusos 1-lldricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hldricos de dominio da
Unilo, corn base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos ComitEs de Bacia Hidrogrhfica,
na fonna do inciso VI do art. 38 da Lei nQ9.433, de 1997;
VII - estimular e apoiar as ini~iativasvoltadas para a criaqiio de Comitts de Bacia

(*) N. da DIJOF: 6rgIos sujeitos A publicaetio no caderno eletranico.

Hidrop%ca;

-

Atos do Poder Legislative
LEI No 9.984, DE 17 DE JLJLHO DE 2000.
Disp6e sobre a c r i q b da AgOncia Nacional
de Aguas
ANA, entidade federal de
implementaqlo da Politica Nacional de
Recursos Hidricos e de coordenaqlo do
Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hldricos, e dii outras providtncias.

-

0
V I C E - P R E S I D E N T E
D A
R E P O B L I C A
no exercicio do cargo de
P R E SI D E N T E D A R E P 0B L I C A
. Faqo saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

VIlI implementar, em articulaqiio com os ComitEs de Bacia Hidmgdfica, a
cobranqa pelo k o de recursos hidricos de dominio da UniBo;

IX - arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermidio da cobran~apel0
uso de recursos hidricos de dominio da Unilo, na forma do disposto no art. 22 da Lei np 9.433, de
1997;
X - planejar e promover q 6 e s destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de
secas e inundaq6es. no timbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hldricos, em
articulaqlo com o 6rglo central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos Estados e
Municipios;

-

XI promover a elaboraqlo de estudos para .subsidiar a aplicago de recursos
financeiros da Unilo em obras e serviqos de regularizaqlo de cursos de Bgua, de aloca$lo e
distribuiqilo de hgua, e de controle da poluiqlo hldrica, em consonhcia com o estabelecido nos
planos de recursos hidricos:

-

XI1 definir e fiscalizar as condiq6es de opera~lode reservat6rios por agentes
p6blicos e privados, visando a garantir o uso mdltiplo dos recursos hidricos, conforme estabelecido
nos planos de recursos hidricos das respectivas bacias hidrogrficas;

-

CAP~WLOI
DOS OBJETIVOS

-

Art. l QEsta Lei cria a Agtncia Nacional de ~ g u a s ANA, entidade federal de
implementaqlo da Politica Nacional de Recursos Hidricos, integrante do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos, estabelecendo regras para a sua atuaqlo. sua eswtura
administrativa e suas fontes de recursos.
.

XlIl promover a coordenaqlo das atividades desenvolvidas no h b i t o da rede.
hidrorneteorolbgica nacional, em articulaflo corn bglos e entidades pdblicas ou privadas que a
integram, ou que delasejam u s h i a s ;
XIV
Recursos Hidricos;

- organizar, implantar e

gerir o Sistema Nacional de Informagdes'sobre

XV - estimular a pesquisa e a capacitagiio de recursos hurnanos para a gestso de
recursos hidricos;

-

XVI prestar apoio aos Estados na criaq2lo de 6rgBos gestores de recursos hidricos;

-

Art. 2=Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos prornover a articulaqlo

dos planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuirios elaborados pelas entidades
que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de R e c w s Hidricos e fonnular a Polltica
Nacional de Recursos Hidricos, nos termos da Lei nQ9.433, de 8 de janeiro de 1997.
Art. 39 Fica criada a Agtncia Nacional de Aguas - ANA, autarquia sob regime
especial, corn autonornia administrativa e financeira, vinculada ao Ministkrio do Meio Ambiente,
com a finalidade de implementar, em sua esfera de atribuigaes, a Politica Nacional dc Recursos
Hidricos, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamentode Recursos IIidricos.

XVII propor'ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos o estabelecimento de
incentivos, inclusive financeiros, A conservaqlo qualitativa e quantitativa de recursos hidricos.

9 12 Na execuqlo das competencias a que se refere o inciso I1 deste artigo, ser80
considerados, nos casos de bacias hidrognificas compartilhadas com outros pafses, os respectivos
acordos e iratados.

8 29 As aq6es a que se refere o inciso X deste artigo, quando envolverem a aplica~Bo
de racionamentos preventives, somente poder5o ser promovidas mediante a obsewhcia de critkrios
a serem definidos em decreto do Presidente da Repbblica.
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Q 39 Para os fins do disposto no inciso XI1 deste artigo, a defmi* das condigties de
o p e q b de reservat6rios de aproveitamentos hidrelttricos sed efetuada em articula@o com o
Operador Nacional do Sistma El6triw ONS.
5 4 A W A poded delegar ou atribuir a agincias de Bgua ou de bacia hidrogdfica a
execuglo de atividades de sua competEncia, nos termos do art. 44 da Lei d 9.433, de 1997. c
demais dispositivos legais aplidveis.

Art. 6P A ANA poded emitir outorgas preventivas de uso de recursos hldricos, com
a f d i d a d e de declam a disponibilidade de dgua para os usos requeridos, observado o disposto no
art. 13 da Lei nP9.433, de 1997.

-

Q I* A outorga preventiva nlo confere direito de uso de recursos hidricos e se
destina a reservar a vaziio passive1 de outorga, possibilitando, aos investidores, o planejamento de
empreendimentos que necessitem desses recursos.
Q 2-"0 pram de validade da outorga preventiva s e d fixado levando-se em conta'a
complexidade do planejamento do empreendimento, limitando-se ao mkimo de tr€s anos, findo o
.
qual s e d considerado o disposto nos incisos I e I1 do art. 9.

8 6-"

A aplicaflo das kceitas de que trata o inciso IX serh feita de forma
dexentralizada, por meio das agencias de que trata o Capitulo 1V do Titulo I1 da Lei n9 9.433,
de 1997, e, na aus?ncia ou impediment0 desm, por outras entidades pertencentes ao Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos.

Art. 79 Para licitar a concesslo ou autorizar o uso de potencial de energia hiddulica
em corpo de dgua de dominio da Unilo, a Agencia Nacional de Energia Eldtrica ANEEL deved
promover, junto ANA, a.pr6via obtenc8o de declarago de reserva de disponibilidadc hidrica.

-

Q 7e Nos atos administrativos de outor~ade dircito dc uso de recursos hidricos de
cursos de dgua que banham o semi-iirido nordestino, expedidos nos termos do inciso IV deste
artigo, deverHo constar, explicitamente, as restricks decomntes dos incisos 111 e V do art. 15 da
Lei nP 9.433, de 1997.
Art. 5%Nas outorgas de diiito de uso dc recursos hidricos de dominio da Unilo,
serHo respeitados os seguintes limites de prams, contados da data de publicaflo dos respectivos
atos administrativosde autorizaflo:

I - at6 dois anos, para inicio da implanta~50do emprcendimentoobjeto da outorgai
11- at4 seis anos, para concludo da implan&b do empreendimento projetado;
I11 - at6 trinta e cinw anos, para vigencia da outorga de direito de uso.

Q 1 0 s prazos de vigEncia das outorgas de diiito de uso de recursos hidricos sedo
fixados em fungo da natureza e do porte do empreendimento, levando-se em considera~lo,quando
for o caso, o pedodo de retorno do investimento.

8 29 0 s prams a que se referem os incisos I e 11 podedo ser ampliados, quando o
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.

9 10 Quando o potencial hidrfiulico localizar-se em corpo de Bgua de dominio dos
Estados ou do Dislrito Federal, a dcclaraglo de reserva de disponibilidade hldrica serh obtida em
articula@o com a respectiva entidade gestora de recursos hidricos.
$ 29 A declaragi%o de reserva de disponibilidade hldrica s e d transformada
automaticamente, pelo respective poder outorgante, em outorga de direito de uso de recums
hidricos A institui@o ou empresa que receber da ANEEL a concess50 ou a autorizagiio de uso do
potencial de energia hiddulica.
Q 39 A declaraqb de reserva de disponibilidade hidrica obedeced ao disposto no art.
13-da Lei nP 9.433, de 1997, e s e d fornecida em prams a serem regulamentados por decreto do
Presidente da Repdblica.
Art. 89 A ANA darh publicidade aos pedidos de outorga de direito de uso de
recursos hidricos de dominio da Unilo, bem como aos atos administrativos que deles resuhrem,
por meio de publicaflo na imprensa oficial e em pel0 menos um jornal de grande circulagb na
.
respectiva regilo.
<

.

porte e a i m p o h c i a social e econ6mica do empreendimento o justificar, ouvido o Conselho
Nacional de Recursos Hidricos.

Q 39 0 prazo de que trata o inciso 111poded ser prorrogado, pela ANA, respeitandose as prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hidricos.
4 As outorgas de direito de uso de recursos hidricos para concessionsrias e
autorizadas de servi~ospdblicos e de geraglo de energia hidreldtrica vigorarlo por prazos
coincidentes wm os dos wrrespondentes contratos de concesslo ou atos administrativos de
autoriza@o.

-

NACIONAL DE AGUAS ANA
Art. P A ANA sir6 dirigida por uma Diretoria Colegiada, composta por cinco
memblos, nomeados pelo Presidente da Repdblica, com mandatos nlo coincidentes de quatro anos,
admitida uma h i c a recondugb consecutiva, e contad corn uma Procuradoria.

Q 19 0 Diretor-Presidente da ANA seri escowdo pelo Presidente da Repdblica entre
os membros da Diretoria Colegiada, e investido na fun~Bopor quatro anos ou pelo prazo que restar
de seu mandato.

..

Q 23 Em caso de vaga no curso do mandato, este s e d completado por sucessor
investido na forma prevista no caput, que o exerced pelo pram remanescente.
Art. 10. A exonera~loimotivada de dirigentes da ANA s6 poded ocorrer nos quatro
meses iniciais dos respectivos mandatos.

Q l9 Ap6s o pram a que se refere o caput, os dirigentes da ANA somente perdedo o
mandato em decorrzncia de renhcia, de condenaglo judicial transitada em julgado, ou de decislo
.
definitiva em processo administrativo disciplinar.
Q 29Sem p r e j u b do que preveem as legislaqtks penal e relativa puniflo de atos
de improbidade administrativa no servigo pfiblico, sen3 causa da perda do mandato a inobservhcia,
por qualquer um dos dirigentes da ANA, dos deveres e proibicks inerentes ao cargo que ocupa

5 39 Para os fins do disposto no 5 22, cabe ao Ministro de Estado do Meio Ambiente
instaurar o processo administrativo disciplinar, que s e d conduzido por comiss50 especial,
competindo ao Presidente da RepGblica determinar o afastamento preventivo, quando for o case,:
proferir o julgamento.
Art. 11. AOS dirigentes da ANA 6 vedado o exercicio de qualquer outra atividade
profissional, empresarial, sindical ou de dire* politico-partidhria.

Q 19 fi vedado aos dirigentes da ANA, conforme dispuser o seu regimento interno,
ter interesse direto ou indireto em empresa relacionada com o Sistema Nacional d e Gerenciamento
de Recursos Hidriws.

8 29 A vedag80 de que uata o capuf do' se aplica aos casos de atividades
profissionais decorrentes de vinculos contratuais mantidos com entidades pdblicas ou privadas de
ensino e pesquisa.
Art. 12. Compete A Diretoria Colegiada:

11- editar normas sobre mat6rias de cornpetencia da ANA;
111 - aprovar o regimento interno da ANA, a organizaclo, a estrutura e o b b i t o
I exercer a administraflo da ANA;

decidrio de cada diretoria;

-

IV
cumprir e fazer cumprir a s normas relativas ao Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos;
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V - examinar c decidir sobre pedidos de outorga de direito de uso de recursos
htdricos de domínio da União;
VI - elaborar e divulgar relatórios sabre as atividades da ANA;
VII • encaminhar os demonstrativos contabeis da ANA aos órgãos competentes,
VIII - decidir pela venda, cessão ou aluguel de bens integrantes do patrimônio da

SEÇÃO 1

§ 3 0 Durante os primeiros trinta e seis meses subseqüentes à instalação da ANA, as
requisições de que trata o caput deste artigo, com a prévia manifestação dos Ministros de Estado do
Meio Ambiente e do Planejamento, Orçamento e Gestão, serão irrecusáveis e de pronto
atendimento.
§ 4 2 Quando a -cessão implicar redução da remuneração do servidor requisitado, fica
a ANA autorizada a complementá-la atd atingir o valor percebido no órgão ou na entidade de
origem.

ANA; e
Art. 18. Ficam criados, com a finalidade de integrar a estrutura da ANA:
IX - conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decisões de componentes da
Diretoria da ANA.
§ I" A Diretoria deliberará por maioria simples de votos, e se reunirá com a presença
de, pelo menos, três diretores, entre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal
§ 22 As decisões relacionadas com as competências institucionais da ANA, previstas
no art 3 2 . serão tomadas de forma colegiada.
Art 13. Compete ao Diretor-Presidente:
I - exercer a representação legal da ANA;
II - presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;
III - cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada;
IV - decidir ad referendum da Diretoria Colegiada as questões de urgência;
V - decidir, em caso de empate, nas deliberações da Diretoria Colegiada;
VI nomear c exonerar servidores, provendo os cargos em comissão e as funções de
confiança;
VII - admitir, requisitar e demitir servidores, preenchendo os empregos públicos;
VIII - encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos I-fidricos os relatórios
elaborados pela Diretoria Colegiada e demais assuntos de competência daquele Conselho,
IX - assinar contratos e convênios e ordenar despesas; c
X - exercer o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor.

- quarenta e nove cargos em comissão, sendo cinco cargos de Natureza Especial,
no valor unitário de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), e quarenta e quatro cargos do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, assim distribuídos, nove DAS 101.5, cinco
DAS 102.5, dezessete DAS 101.4, um DAS 102.4, oito DAS 101.3, dois DAS 101.2; e dois DAS
102.1;
II - cento e cinqüenta cargos de confiança denominados Cargos Comissionados de
Recursos Hidricos - CCRH, sendo: trinta CCRH - V, no valor unitário de R$ 1.170,00 (mil cento e
setenta mais); quarenta CCRH - IV, no valor unitário de R$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco
reais); trinta CCRH -111,00 valor unitário de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais); vinte CCRH II, no valor unitário de R$ 454,00 (quatrocentos e cinqüenta c quatro reais); e trinta CCRH - I, no
valor unitário de 12$ 402,00 (quatrocentos e dois reais).
§ 1 2 0 servidor investido em CCRH exercerá atribuições de assessoramento e
coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego
permanente, acrescida do valor da função para a qual tiver sido designado.
§ 22 A designação para função de assessoramento de que trata este artigo não pode
ser acumulada com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento,
cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas
consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV, VI e
VIII e alíneas a e e do inciso X do art. 102 da Lei n 2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o
disposto no art. 471 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 2 5.452, de
1 2 de maio de 1943.
§ 3 2 A Diretoria Colegiada da ANA poderá dispor sobre a alteração de quantitativos
c a distribuição dos CCRH dentro da estrutura organizacional da autarquia, observados os níveis
hierárquicos, os valores da retribuição correspondente e os respectivos custos globais.
§ 4 2 Nos primeiros trinta e seis meses seguintes à instalação da ANA, o CCRH
poderá ser ocupado por servidores ou empregados requisitados na forma do art. 3 0.
CAPÍTULO V
DO PA'FRIMÓNIO E DAS RECEITAS

Art. 14, Compete A Procuradoria da ANA, que se vincula A Advocacia-Geral da
União para fins de orientação normativa e supervisão técnica:
I - representar judicialmente a ANA, com prerrogativas processuais de Fazenda
Pública;

II - representar judicialmente os ocupantes de cargos e de funções de direção,
inclusive após a cessação do respectivo exercido, com referência a atos praticados em decorrência
de suas atribuições legais ou institucionais, adotando, inclusive, as medidas judiciais cabíveis, em
nome e em defesa dos representados;
III - apurar a liquidez e certeza de créditos, de qualquer natureza, inerentes As
atividades da ANA, inscrevendo-os em divida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial; e
IV - executar as atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos.
Art. 15. (VETADO)

Art. 19. Constituem patrimônio da ANA os bens e direitos de sua propriedade, os
que lhe forem conferidos ou que venha a adquirir ou incorporar.
Art. 20. Constituem receitas da ANA:
I - os recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dotações consignadas
no Orçamento-Geral da União, créditos especiais, créditos adicionais e transferências e repasses
que Ilse forem conferidos;
II - os recursos decorrentes da cobrança pelo uso de água de corpos hídricos de
domínio da União, respeitando-se as formas e os limites de aplicação previstos no art. 22 da Lei n 2
9.433, de 1997;
III - os recursos- provenientes de convénios, acordos ou contratos celebrados com
entidades, organismos ou empresas nacionais ou intemacionais;

CAPÍTULO IV
DOS SERVIDORES DA ANA
Art 16 A ANA constituirá, no prazo de trinta e seis meses a contar da data de
publicação desta Lei, o seu quadro próprio de pessoal, por meio da realização de concurso público
de provas, ou de provas e títulos, ou da redistribuição de servidores de órgãos e entidades da
administração federal direta, autárquica ou fundacional.

IV - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
V - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações,
inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos administrativos e de taxas de inscrições em
concursos;
VI - retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros;

§ 1 2 Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição, fica a ANA autorizada a
efetuar contratação temporária, por prazo não excedente a trinta e seis meses, do pessoal técnico
imprescindível ao exercício de suas atribuições institucionais.

VII - o produto resultante da arrecadação de multas aplicadas em decorrência de
ações de fiscalização de que tratam os arts. 49 e 50 da Lei re. 9.433, de 1997;

§ 22 Para os fins do disposto no § l , At) consideradas necessidades temporárias de
excepcional interesse público as atividades relativas A implementação, ao acompanhamento e A
avaliação de projetos e programas de caráter finalístico na area de recursos hídricos,
imprescindíveis à implantação e à atuação da ANA.

propriedade;

VIII - os valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua

Art. 17. A ANA poderá requisitar, com ónus, servidores de órgãos e entidades
integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, quaisquer que sejam
as atribuições a serem exercidas.
§ 1 2 As requisições para exercício na ANA, sem cargo em comissão ou função de
confiança, ficam autorizadas pelo pram máximo de vinte e quatro meses, contado da instalação da
autarquia.
§ 2 2 Transcorrido o prazo a que se refere o § 1°, somente serão cedidos para a ANA
servidores por ela requisitados para o exercício de cargos em comissão.

IX - o produto da alienação de bens, objetos e instrumentos utilizados para a prática
de infrações, assim como do patrimônio dos infratores, apreendidos em decorrência do exercício do
poder de policia e incorporados ao patrimônio da autarquia, nos termos de decisão judicial; e
X - os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos administrativos.
Art. 21. As receitas provenientes da cobrança pelo uso de recursos hidricos de
domínio da União serão mantidas à disposição da ANA, na Conta Única do Tesouro Nacional,
enquanto não forem destinadas para as respectivas programações.
§ 1 2 A ANA manterá registros que permitam correlacionar as receitas com as bacias
hidrográficas em que foram geradas, com o objetivo de cumprir o estabelecido no art. 22 da Lei n 2
9.433, de 1997.
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"111 - quatro inteiros e quatro dkimos por cento ao MinistCrio do Meio Ambiente;"

4 29 As disponibilidades de que trata o caput deste &go podcfdo ser mantidas em
aplicaqks financeiras, na forma regulamentada pelo Ministtrio da Fazenda.

(NR)

"IV - tr&sinteiros e seis dkimos por cento ao Ministerio de Minas e Energia;" (NR)

8 3* VETADO)
4 49 As prioridades de aplicaqgo de recursos a que se refere o capur do art. 22 da Lei
corn os respectivos comites de bacia hidrogdfica.

"4 29 Nas usinas hidrelitricas beneficiadas por reservat6rios de montante, o
acn5scimo de energia por eles propiciado s e d considerado como geraflo associada a estes
reseNatbri0~reaularizadores,-comwtindo
B ANEEL efetuar a avalia~gocorres~ondentepara
.
dcterminar priporCgo da compensaflo financeira devida aos ~s@dos,~ i s k t o~ e d e &e
Municipios afetados por esses reseNat6rios." (NR)

cAP~TULOVI .
DISPOSIC~ESFINAIS E TRANSIT~RIAS
'

Art. 22. Na primeira gestao da .ANA, urn diretor teri mandato de tres anos, dois
diretores t& mandatos de quatro anos e dois diretores tertio mandatos de cicco anop wra
implementar o sistema de mandatos d o coincidentes.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado
. , a:

-

I transferir para a ANA o acervo ttcnico e patrimonial. direitos e receitas do
M i s t t r i o do Meio Ambiente e de seus 6rgZios, necessfirios ao funcionamentoda autarquia;

-

U remanejar, transferir ou utilizar os saldos orqamentt(rios do Ministerio do Meio
Ambiente para atender Bs despesas de estruturaqfo e manutenqlo da ANA, utilizando, como
recursos, as dotaq&s oqamentssias destinadas its atividades fins e adrninistrativas, observados os
mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na Lei Orqamenthia em vigor.
Art. 24. A Consultoria Juridica do Ministerio do Meio Ambiente e a AdvocaciaGeral da Uni&oprestarilo B ANA, no b b i t o de suas competencias, a assistenciajuridica necesdria,
ate que seja pmvido o cargo de Procurador da autarquia.
Art. 25. 0 Poder Executivo implementad a descentralizaqgo das atividades de
o p e w o e manutenqgo de reservat6rios. canais e adutoras de dominio da UniHo, excetuada a infraeshutura componente do Sistema Interligado Brasileiro, operado pelo Operador Nacional do
Sisterna Eletrico ONS.

-

.

"5
A Usina de Itaipu distribuirii, mensalmente, respeitados os percentuais
defido; no capur deste &go, sem prejuim das parcelas devidas aos d r g b s da
a d m i n i w o direta da UniHo, aos Estados e aos Munictpios por ela diretamente afetados,
oitenta e cinco por cento dos royalties devidos por Itaipu ~inacionalao Brasil, previstos no
Anexo C, item I11 do Tratado de Itaipu, assinado em 26 de marc0 de 1973, entre a Repliblia
Federativa do Brasil e a Republica do Paraguai, bem como nos documentos interpretativos
subsequentes, e quinze por cento aos Estados e Municipios afetados por re~eNat6ri0~
a
montante da Usina de Itaipu, que contribuem para o increment0 de energia nela produzida."

(NR)

"8 4P A cota destinada ao Ministtrio do Meio Ambiente sen4 empregada na
implementaflo da Politica Nacional de Recursos Hidricos e do Sistema Nacional de
Gerenciarnento de Recursos Hidricos e na gestso da rede hidrometeorol6gica national."

m)

"5 P Revogado."
Art. 30. 0 art. 33 da Lei n9 9.433, de 8 d,e janeiro de 1997, passa a vigorar corn a
seguinte redaflo:
"Art. 33. Integram o Sisterna Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos:"

Pdgrafo hico. Caben4 B ANA a coordenaqBo e a supervido do processo de
descentralka@o de que hata este artigo.

"I - o Conselho Nacional de Recursos Hidricos;"

Art. 26. 0 Poder Executivo, no pram de noventa dias, contado a partir da data de
publicaflo desta Lei, por meio de decreto do Presidente da Republica, estabelecen4 a estrutura
regimental da ANA, determinando sua instalagao.

"I-A. a Agsncia Nacional de Aguas;" (AC)

Pdgrafo hico. 0 decreto a que se refere o caput estabeleced regras de c d t e r
transif6ri0, para vigorarem na fasc de implementa~80das atividades da ANA, por pram d o
inferior a doze e nem superior a vinte e qutro meses, regulando a emissso tempolllria, pela
ANEEL, das declara$ks de reserva de disponibilidadehidrica de que trata o art. 7*.

"111 - os Comites de Bacia Hidrom?;"

-

Art. 28.0 art. 17 da Lei d 9.6r)8, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar corn a
seguinte redaqgo:

I

-

"I1 os Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados e do Distrito Federal;"

"IV - os 6rgBos dos poderes pirblicos federal, estaduais, do Distrito Federal e
municipais cujas competencias se relacionem com a gestso de recursos hidricos;" (NR)

"V -as AgCncias de AguaW

Art. 27. A ANA promoved a realizago de concurso publico para preenchimento
das vagas existentes no seu quadro de pessoal.

Art. 31. 0 inciso IX do art. 35 da Lei P
I 9.433. de 1997. passa a vigorar'.com a

seguinte reda~go:
"Art. 35. .............................:................................................................................. ..........
...................................................................................................................................................
'

8

n

,

"Art. 17. A compensaqb f m c e i r a pela utilizaqlo de recursos hidricos de que trata

a Lei nP 7.990, de 28 de dezembro de 1989, sed de x i s inteiros e setenta e cinco centisimos
por cento sobre o valor da energia elttrica produzida, a ser paga por titular de concessHo ou
autorizaqilo para exploraqlo de potencial hiddulico aos Estados, ao Diseito Federal e aos
Municipios em cujos tenitbrios se localizarem instalaqks destinadas B produqBo de energia
elttrica, ou que tenham W invadidas por Aguas dos respectivos reservat6rios, e a
6rgHos da administraflo direta da UniBo." (NR)

"5 l9 Da compensa~fiofinanceira de que trata o caput:" (AC)'

"IX - acompanhar a execuqao e aprovar o Plano National de Recursos Hidricos e
determinar as providencias necemirias ao cumprimento de suas metas, " (NR)

Art. 3 2 . 0 art. 46 da Lei nt 9.433, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redaqb:
,

. "Art 46. Compete

B Secretaria ~ x k u t i v ado Conselho Nacional de Recursos

Hidricos:"

-

"I seis por cento do valor da energia produzida serHo distribuldos entre os Estados,
Municipios e 6rglos da administraqb direta da Unib, nos termos do art. l Pda Lei d 8.001.
de 13 de m q o de 1990, com a r e d q k dada por esta Lei;" (AC)
"I1 - setenta e cinco centesimos por cento do valor da energia produzida serito
destinados ao Ministtrio do Meio Ambiente, para aplicaqilo na implementaqiio da Politica
NacionaI de Recursos Hidricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recums
Hidricos. nos termos do art. 22 da Lei d 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do disposto nesta
Lei." (AC)

-

"I prestar apoio administrative, tknico e financeiro ao Conselho Nacional de
Recursos Hidricos;"
"I1 - revogado;"

-

"I11 instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos
Hidricos e dos Comites de Bacia Hidrogdfica;"

- revogado;"
"V - elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta oqarnenthria anual e
"IV

"4 29 A -la

a que se refere o inciso I1 do $ 19 constitui pagamento pel6 uso de
recursos Mdricos e sen4 aplicada nos termos do art. 22 da Lei nQ9.433, de 1997." (AC)
Art. 2 9 . 0 art. 19 da Lei d 8.001, de 13 de nxwp de 1990. com a r e d w o dada pela
Lei nP 9.433, de 1997, passa a vigorar corn a seguinte redaqilo:
da compensaqb financeira de que trata o inciso I do 4
19 do art. 17 da Lei d 9.648. de 27 de maio de 1998, com a redaqgo alterada por esta Lei.
serh feita da seguinte forma:" (NR)
"Art.

"I

19 A distribuiqgo mensal

- quarenta e cinco por cento aos Estados;"

-

"11 quarenta e cinco por centd aos Municipios;"

submete-10s B aprovaqao do Conselho Nacional de Recursos Hidricos."
Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica@o.

.

Brasilia, 1 7 de julho de 2000; 1799da Independencia e 1122 da Repliblica.
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"5 1%Na distribui~iloda compensa@o financeira, o Distrito Federal recebed o
montante correspondente As parcelas de Estado e de Municipio."

d 9.433. de 1997. serHo definidas pel0 Conselho Nacional de Recursos Hidricos. 'em articulago

I
I

- dois d or cento ao Ministtrio da Ciencia e Tecnoloaia"
-

"V

-

4

1

