
O Igam publicou, no dia 27/05/2020, a 
Declaração de Área de Conflito (DAC) nº 
001/2020 em um trecho da Bacia Hidrográfica do 
Córrego Olaria, em Perdizes-MG, no Alto 
Paranaíba. 

Em 22 de maio de 2020 foi publicada uma 
Deliberação Normativa do CERH-MG, do 
plenário que prorroga a data de encerramento 
dos mandatos das Diretorias dos Comitês de 
bacias hidrográficas que tomaram posse no ano 
de 2018, em razão do Decreto Estadual nº 
47.886/2020, que dispões sobre a situação de 
Calamidade Pública em todo o território de 
Minas Gerais.

Instrução de Serviço estabelece procedimentos 
a serem adotados para a regularização do uso 
de recursos hídricos em outorga coletiva.

Governo do Estado publica a Deliberação Normativa 
CERH n° 65, que regulamenta o reuso direto de água 
não potável proveniente de Estações de Tratamento 
de Esgotos (ETEs) de sistemas públicos e privados. 
Com a instituição da norma, aprovada pelo Plenário 
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), 
Minas se coloca em posição de destaque no país, uma 
vez que somente os Estados de São Paulo e Ceará já 
adotaram a modalidade que minimiza o impacto sobre 
o consumo de água potável.

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2356-igam-declara-area-de-conflito-em-trecho-do-corrego-
olaria-no-alto-paranaiba

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=51781

http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2020/PADRONIZACAO_PROCEDIMENTOS/IS_Out
orga_Coletiva.pdf

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=52040

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2374--minas-regulamenta-norma-e-passa-a-ser-o-terceiro-
estado-no-pais-a-fazer-reuso-de-agua-nao-potavel

 http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2354--mandatos-das-diretorias-de-comites-de-bacia-sao-
prorrogados-por-90-dias
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Foi publicado, no dia 08 de fevereiro deste ano, 
o Decreto Estadual nº 47.860/2020 que estende 
a implementação da Cobrança pelo Uso de 
Recursos Hídricos em todo o Estado. 
Atualmente, 12 bacias já possuem o referido 
instrumento de gestão.

Dispõe sobre a suspensão temporária , por 
prazo indeterminado, de outorgas de direito de 
uso de recursos hídricos na porção hidrográfica 
do Córrego Rico.

Institui a Comissão Gestora Local - CGL - no 
âmbito do processo de outorga coletiva de 
direito de uso de recursos hídricos superficiais 
em áreas declaradas de conflito pelo uso da 
água.

Dispõe sobre a adesão do Estado de Minas 
Gerais aderiu ao Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas (Procomitês).

Relatório técnico produzido pela Gerência de 
Monitoramento Hidrometeorológico e Eventos Críticos 
(GMHEC), do Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
(Igam), aponta que, entre outubro de 2019 e março de 
2020, cinco cidades mineiras ultrapassaram a 
quantidade de precipitação que era prevista para todo 
ano, conforme a média histórica apurada pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia (Inmet).

Governo de Minas publica Decreto que estende o 
prazo para o pagamento pelo uso de recursos 
hídricos de domínio do Estado referente ao segundo 
trimestre desse ano. A cobrança relativa aos meses 
de abril, maio e junho deste ano será realizada em 
duas parcelas iguais com vencimento no quinto dia 
útil dos meses de outubro de 2020 e janeiro de 2021.

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2289-igam-publica-decreto-de-implantacao-da-cobranca-
em-todo-o-estado-de-minas-gerais

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=51729

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=51922

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2363-minas-adere-a-programa-nacional-para-fortalecer-
gestao-dos-comites-de-bacia

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2365-igam-publica-relatorio-tecnico-com-balanco-do-
periodo-chuvoso-2019-2020

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2367-governo-de-minas-prorroga-prazo-de-pagamento-de-
cobranca-pelo-uso-de-recursos-hidricos
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