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• Há Fundo de Recursos Hídricos? 

•  Especifico não, porém a Lei 1500 /2003, considerou o Fundo de 

Meio Ambiente  do Acre-FEMAC como um do seus instrumentos de 

gestão com a finalidade de possibilitar a incorporação de recursos 

financeiros para a implementação da Política Estadual de Recursos 

Hídricos e a condução do Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, a ser regido por essa Lei e seus regulamentos. O 

Fundo Especial de Meio Ambiente - FEMAC tem seus recursos 

gerenciados pelo Instituto de Meio Ambiente- IMAC  



Quais as receitas do Fundo? 
 
 Os recursos aportados para o FEMAC  são oriundos das multas 
e dos serviços como taxas referentes as certidões , outorga , 
licenciamento e serviços  prestados a órgãos governamentais ( 
serviços intraorçamentários). 
 
O Fundo é integralmente destinado ao Sistema de Gestão das 
Águas? 
Não o FEMAC não tem rubrica especifica para ser utilizado na 
gestão dos recursos hídricos; 
 
 
 
 
 



A cobrança pelo uso da água está implantada? 
Não  
A CFURH é receita relevante para o Sistema de Gestão das 
Águas? 
Não temos Compensação Financeira pela Utilização de Recursos 
Hídricos. 
Qual o papel dos comitês e suas agências na definição do 
planejamento e execução dos recursos? 
Não temos comitês ainda 
Há obstáculos para a aplicação das receitas do Fundo? É 
contingencial 
Sim, pois apesar da Lei 1500/2003 instituir que o FEMAC deve 
incorporar receitas para a gestão de recursos hídricos, há uma 
resistência por parte do órgão gestor do fundo em disponibilizar 
esses recursos desse fundo para a Gestão de Recursos Hídricos . 
 
 
 
 
 
 



Sustentabilidade do Sistema de Gestão das 
águas: iniciativas do Estado  

 

Iniciativas: Criar o Conselho de Recursos e Regulamentar o 

FEMAC para receber e aportar recursos para implementar a 

politica de Recursos Hídricos . 
 

 

 



Fonte de recursos utilizados para a implementação da Politica de 
Recursos Hídricos no Estado do Acre 

 
Recursos de Convênios – ANA, MMA, WWF 
Recursos Próprios do Estado para custeio de pessoal e equipamentos  
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