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- Conferências temáticas
- Conselhos participativos
- Audiências Públicas
- Orçamento participativo
- Plano Diretor Participativo

- LC 101/2000 (LRF)
- Portais da Transparência
- Sistemas de Informação ao Cidadão
- Lei 12.527/2012
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• O estudo analisa os níveis de transparência 
na gestão dos recursos hídricos nos 
27 estados brasileiros

• Informações disponíveis nas páginas 
eletrônicas de órgãos gestores em seis temas:

o Sistema Hídrico, Relações com o Público e as 
Partes Interessadas, Processos de 
Planejamento, Gestão dos Recursos e Usos da 
Água, Transparência Econômico-Financeira e 
em Contratos e Licitações.

• 1º lugar MG  65% | 2º lugar SP 58% 

• Transparência mediana e estagnação nos dados comparados com 2013

• Informações mais acessíveis: níveis de reservatórios e rede de distribuição 

• Menos acessíveis: contratos e licitações 

• Ausência de algumas informações nas páginas de órgãos gestores pode indicar a 
inexistência delas, o que demonstra fragilidade no sistema de gestão dos recursos hídricos.

• Falta da participação da sociedade civil, com a predominância excessiva de decisões 
centralizadas.

ARTIGO 19 e o GovAmb (Grupo de 
Acompanhamento e Estudos em 
Governança Socioambiental
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fernando.iozzi@gmail.com

(16) 9.8122.4905

www.institutoterroa.org

Muito obrigado!

Contatos:


