
RESOLUÇÃO Nº 05, DE 15 DE JANEIRO DE 2019
Documento nº 02500.003448/2019-98

Define os temas prioritários para atuação regulatória da 
Agência Nacional de Águas - ANA para o ano de 2019

A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS-ANA, 
no uso da atribuição que lhe confere o art. 112, inciso XVII, do Anexo I da Resolução n o 32, de 
23 de abril de 2018, que aprovou o Regimento Interno da ANA, torna público que a 
DIRETORIA COLEGIADA, em sua  731 ª Reunião Ordinária, realizada em  15  de  janeiro  de 
20 19 , considerando o disposto no art. 4º, da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e com base nos 
elementos constantes do processo no 02501.000139/2019-56, resolveu:

Art. 1º Aprovar a lista de temas  constante   no  Anexo I , para comporem a  Agenda 
Regulatória da ANA 2019.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

(assinado eletronicamente)
CHRISTIANNE DIAS FERREIRA

A autenticidade deste documento 02500.003448/2019-98 pode ser verificada no site http://verificacao.ana.gov.br/ informando o código verificador: E4CF4843.

Documento assinado digitalmente por: CHRISTIANNE DIAS FERREIRA

http://verificacao.ana.gov.br/?p=E4CF4843


2
RESOLUÇÃO Nº 05, DE 15 DE JANEIRO DE 2019

ANEXO I

Eixo Temático 1: Regulação de usos e operação de reservatórios

Atualização dos normativos relativos a outorga de uso de recursos hídricos

Regulamentação do Termo de Alocação de Água

Definição de regras de uso da água em sistemas hídricos locais (Marcos Regulatórios específicos)

Estabelecimento de condições de operação do sistema hídrico do rio Pardo (Minas Gerais/São Paulo)

Condições de operação do sistema hídrico do rio Tocantins

Alocação integrada rio/aquífero

Eixo Temático 2: Segurança de barragens

Gestão sustentável da infraestrutura hídrica no semiárido

Eixo Temático 3: Regulação de serviços 

Atualização das condições gerais de prestação do serviço do PISF (Resolução ANA no 2.333/2017)

Estrutura tarifária e procedimentos para reajuste e revisão da tarifa do PISF

Eixo Temático 4: Fiscalização

Procedimentos de fiscalização de usos e de segurança de barragens (Revisão da Resolução ANA no 
662/2010)

Regulamentação de monitoramento de usuários de recursos hídricos, por meio de Declaração Anual de 

Usos de Recursos Hídricos - DAURH

Regulamentação dos casos de suspensão de outorga (Art. 15 da Lei no 9433/1997)

Fiscalização do PISF e outros sistemas adutores

Eixo Temático 6: Monitoramento

Revisão da Resolução Conjunta ANA/ANEEL no 03/2010

Eixo Temático 7: Planejamento e informação

Diretrizes e balanço hídrico de referência dos Planos

Definição dos usos consuntivos da água no Brasil

Eixo Temático 8: Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos

Revisão dos procedimentos operacionais da cobrança

Financiamentos reembolsáveis com os valores arrecadados com a cobrança

Aprimoramento do modelo de governança das Entidades Delegatárias

Definição de metodologias para seleção de áreas para a implementação de ações de revitalização de bacias

com vistas a segurança hídrica
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