
A partir de agora as pautas das 
reuniões de Câmaras Técnicas 
e Grupos de Trabalho estão 
disponíveis na Agenda do 
Portal dos Comitês.

http://comites.igam.mg.gov.br/agenda#year=2020&month=7&day=27&view=month

http://comites.igam.mg.gov.br/editais

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2392-minas-gerais-alcanca-nota-9835-no-cumprimento-de-
metas-do-progestao
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Instrução de Serviços publicada no início de julho 
estabelece procedimentos para realização de reuniões 
dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de 
Minas Gerais por meio de videoconferência. 

O Igam abriu seleção para notas técnico-científicas, 
artigos científicos e resenhas críticas de livros na 
área de gestão de recursos hídricos para compor o 
segundo número da Revista Mineira de Recursos 
Hídricos (RMRH). Os autores poderão submeter seus 
trabalhos, até o dia 30 de novembro de 2020.

O Igam completou 23 anos no dia 17/07/2020. O 
Instituto chega a essa marca com uma gestão 
otimizada e comemorando avanços importantes em 
inovação tecnológica e aumento de produtividade em 
seus processos. Com capacitação, padronização de 
procedimentos, investimento em sistemas e 
mudanças na legislação, o Igam conseguiu reduzir em 
65% o passivo de outorgas, aperfeiçoar a gestão das 
bacias hidrográficas e implementar o monitoramento 
da qualidade da água, dentre outros avanços.

O processo eleitoral para renovação das Diretorias 
dos Comitês está em andamento. Algumas Comissões 
Eleitorais já elaboraram o Edital com regras, 
orientações e cronograma com as datas previstas 
para a realização de todas as etapas. Está disponível 
também um link com perguntas e dúvidas frequentes 
sobre a eleição das Diretorias.

Lançado pelo secretário de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira, em 
fevereiro de 2020, o selo “Semad Recomenda” tem 
como objetivo, reconhecer, agraciar e valorizar o 
desenvolvimento de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado a partir de práticas de 
proteção e conservação ambiental. O Edital com as 
regras foi divulgado no último dia 14/07/2020, em 
evento virtual.

O estado de Minas Gerais obteve um desempenho de 
98,35% na execução das metas pactuadas em 2019 no 
âmbito do Programa de Consolidação do Pacto 
Nacional pela Gestão das Águas (Progestão). 
Coordenado pela ANA, o programa é um mecanismo 
de incentivo financeiro do governo federal aos 
estados, que busca aprimorar a gestão dos recursos 
hídricos no país. Em Minas Gerais, ele é gerido pelo 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).

Instrução de serviços estabelece e padroniza os 
procedimentos para encaminhamento dos processos 
de outorga que deverão ser analisados e deliberados 
pelos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de 
Minas Gerais.

http://comites.igam.mg.gov.br/manuais

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2396-igam-seleciona-trabalhos-cientificos-para-publicacao-
em-revista-cientifica

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2394-igam-comemora-23-anos-com-reducao-de-65-no-
passivo-de-outorgas-e-outros-avancos

http://comites.igam.mg.gov.br/processos-eleitoral/505-eleicoes-diretorias-2020
http://comites.igam.mg.gov.br/processos-eleitoral/506-perguntas-e-duvidas-frequentes

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2393-edital-do-selo-semad-recomenda-e-lancado-em-
evento-virtual

http://comites.igam.mg.gov.br/manuais

Instrução de Serviços nº 04/2020

Instrução de Serviços nº 05/2020

Eleição das Diretorias

Editais públicos – Processos de outorga coletiva

Minas Gerais alcança nota 98,35% no cumprimento 
de metas do Progestão

Igam seleciona trabalhos para publicação em
revista científica

Igam chega aos 23 anos com queda de 65% no 
passivo de outorgas e outros avanços

Edital do selo “Semad Recomenda” é lançado 
em evento virtual

Foram disponibilizados no Portal dos 
Comitês, editais públicos de diversos 
CBHs mineiros com objetivo de convocar 
usuários das respectivas bacias para a 
apresentação de manifestação de 
interesse para fins de regularização em 
processo único de outorga coletiva.
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