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Igam disponibiliza guias para emissão e pagamento da
cobrança pelo uso da água

Semad lança edital para banco de projetos de Saneamento
Básico

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) disponibilizou, para
pagamento, os Documentos de Arrecadação Estadual (DAEs) referentes à
Cobrança pelo uso de recursos hídricos do ano de 2020. As guias têm
vencimento nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2021.
Com as mudanças apresentadas no Decreto 48.160, publicado pelo
governador Romeu Zema, em março de 2021, os DAEs não serão mais
encaminhados aos endereços dos empreendedores.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(Semad) publicou, no dia 30/06, o Edital de Chamamento 003/2021 que
trata do Banco de Projetos de Saneamento Básico e visa à seleção de
projetos executivos na área. As propostas devem atender aos eixos:
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
Os proponentes poderão enviar os projetos de 1º de julho até 30 de
outubro de 2021.

Agora as guias serão disponibilizadas online para emissão e pagamento.
Os valores emitidos são referentes às outorgas não cobradas em 2020. Já
as captações, lançamentos e outros usos de recursos hídricos feitos em
2021, serão cobrados apenas em 2022.
A mudança dos períodos de pagamento também é reﬂexo das novidades
apresentadas pelo Decreto 48.160/2021, com o objetivo de simpliﬁcar os
procedimentos para usuários de recursos hídricos. Com a nova norma, o
pagamento será feito após o encerramento do exercício considerando o
período de vigências das outorgas, os volumes outorgados e medidos,
dispensando a necessidade de ajustes de valores como era feito
anteriormente. O detalhamento dos cálculos da Cobrança 2020/2021
estão disponíveis no site do Igam.
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2619--igam-disponibiliza-guias-para-emissao-e-pagamentoda-cobranca-pelo-uso-da-agua

Fiquem ligados!

As propostas habilitadas formarão um banco de projetos sob a
coordenação da Subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento
(Suges), da Semad, e vão compor um portfólio de projetos do Sistema
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema). A criação do
banco de projetos contribuirá, assim, com a execução de projetos de
saneamento nos municípios, com vistas à universalização dos serviços
no Estado, como prevê o Marco Legal do Saneamento.
Todos os municípios e consórcios intermunicipais de Minas Gerais estão
aptos a participar, enviando os projetos já existentes na área de
saneamento básico, sem limite de quantidade, desde que atendendo aos
critérios estabelecidos no edital.
O projeto precisa conter as instruções, bem como planos de trabalho,
custos, prazos e condições necessárias para a execução de serviços
relacionados ao saneamento básico, de acordo com as condições
apresentadas no edital de chamamento. O edital completo pode ser
acessado, clicando aqui. Dúvidas podem ser encaminhadas para o email: susab@meioambiente.mg.gov.br
O projeto precisa conter as instruções, bem como planos de trabalho,
custos, prazos e condições necessárias para a execução de serviços
relacionados ao saneamento básico, de acordo com as condições
apresentadas no edital de chamamento. O edital completo pode ser
acessado, clicando aqui. Dúvidas podem ser encaminhadas para o email: susab@meioambiente.mg.gov.br

Governo de Minas divulga catálogo de cursos
EAD gratuitos na área ambiental
http://comites.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/564-semad-lanca-edital-para-banco-de-projetos-desaneamento-basico

Parceria do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(Sisema) com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
(Sedese) amplia as oportunidades para pessoas com desejo de
aprimoramento proﬁssional. A mais recente edição do “Catálogo de
Oportunidades de Qualiﬁcação a Distância”, organizado pelas duas
pastas do Governo de Minas, lista cursos e material de consulta para
interessados em aspectos da gestão ambiental.
Os cursos são na modalidade Educação a Distância (EAD) e incluem
temas como Educação Ambiental, Reuso da água, além de listar
publicações elaboradas pelo Sisema sobre meio ambiente e
sustentabilidade. Os cursos são gratuitos, podendo ser acessados na
plataforma Trilha do Saber.
O “Catálogo de Oportunidades de Qualiﬁcação a Distância” traz uma lista
de oportunidades de cursos nas mais diversas áreas de atuação. A ideia
do governo é levar a qualiﬁcação à população, de forma gratuita e
respeitando o isolamento social, tendo em vista as mudanças
observadas no mercado de trabalho neste período de pandemia. Para
acessar o catálogo completo, clique aqui.
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2623-governo-de-minas-divulga-catalogo-de-cursos-eadgratuitos-na-area-ambiental

Eleições - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande
2021/2025

As inscrições para participar do processo eleitoral do Comitê da Bacia
Hidrográﬁca do Rio Grande (CBH Grande) se encerraram em 30 de julho.
Os interessados em participar do processo que deﬁnirá os novos
membros do colegiado encaminharam para a sede do Comitê o
Formulário de Inscrição e os documentos exigidos, segundo o Edital nº
01/2021 publicado no site do CBH Grande.
As informações detalhadas sobre o processo de inscrição, habilitação e
eleição podem ser obtidas diretamente no site do CBH Grande.
Os novos membros do CBH Grande enfrentarão pautas desaﬁadoras para
o futuro mandato 2021/2025. A discussão e aprovação da cobrança pelo
uso da água, a implementação do Plano de Recursos Hídricos, ainda em
desenvolvimento, e a busca de soluções para o enfrentamento da
histórica crise hídrica que assola a bacia hidrográﬁca do rio Grande são
alguns dos desaﬁos em destaque.
O processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio Grande vem
sendo conduzido pela Diretoria Provisória e a Comissão Eleitoral do
colegiado, segundo determinação do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH). Além disso, o processo conta com o apoio da Agência
Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), do Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (IGAM) e do Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE), do estado de São Paulo.
Eleições - Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio Grande 2021/2025

Região do Alto Médio São Francisco abre debates do Plano
Estadual de Saneamento Básico

O Governo de Minas Gerais deu início no dia 13/07, às pré-conferências
regionais para apresentação dos estudos preliminares dos territórios
estabelecidos no Plano Estadual de Saneamento Básico. Os eventos
também serão uma oportunidade para ampliar o diálogo com a
população. O primeiro território a receber o debate foi o Alto Médio Rio
São Francisco, que tem como referência o município de Belo Horizonte.
As pré-conferências foram realizadas pela Companhia Brasileira de
Projetos e Empreendimentos (Cobrape), empresa vencedora da licitação
para elaborar o PESB, sob coordenação do Governo de Minas, por meio da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(Semad).
Também integram o Grupo de Trabalho Intergovernamental (GTI),
constituído para elaboração do PESB, o Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (Igam), a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SeplagMG), a Fundação João Pinheiro (FJP), a Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (Copasa) e a Agência Reguladora de Serviços de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas
Gerais (Arsae-MG).
Para a construção do Plano Estadual de Saneamento Básico foi feita uma
distribuição do Estado em sete territórios: Rio São Francisco - Alto Médio,
Rio Jequitinhonha, Rio São Francisco - Médio Baixo, Rio Paranaíba, Rio
Grande, Rio Paraíba do Sul e Rio Doce. A divisão levou em consideração a
distribuição já existente por bacias hidrográﬁcas. Veja, abaixo, as datas
das pré-conferências de cada território.
• Rio São Francisco - Alto Médio (Belo Horizonte): 13 e 14 de julho
• Rio Jequitinhonha (Almenara): 27 e 28 de julho
• Rio São Francisco - Médio Baixo (Montes Claros): 3 e 4 de agosto
• Rio Paranaíba (Uberlândia): 10 e 11 de agosto
• Rio Grande (Poços de Caldas): 17 e 18 de agosto
• Rio Paraíba do Sul (Juiz de Fora): 24 e 25 de agosto
• Rio Doce (Governador Valadares): 31 de agosto e 1 de setembro
Todos os detalhes sobre o plano estão disponíveis no site da Semad.

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2569-sisema-apresenta-nova-versao-do-portalecosistemas-e-otimiza-atendimento-ao-cidadao

