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[PORTUGUESE TEXT - TEXTE PORTUGAIS]

TRATADO DE COOPERACAO PARA 0 APROVEITAMENTO DOS
RECURSOS NATURALS E 0 DESENVOLVIMENTO DA BACIA
DA LAGOA MIRIM (TRATADO DA BACIA DA LAGOA MIRIM)

Sua Excelancia o Senhor Ernesto Geisel, Presidente da Reptiblica Federativa do
Brasil, e Sua Excelncia o Senhor Doutor Aparicio Mendez, Presidente da Repi~blica
Oriental do Uruguai,

Inspirados pela fraterna e tradicional amizade que une as duas Nag6es,
Reconhecendo a necessidade de tornar cada vez mais efetivos os principios de

boa-vizinhanga e estreita cooperagdo que orientaram sempre suas relag6es
reciprocas,

Dando cumprimento ao artigo VI do Tratado de Amizade, Cooperagdo e
Comrcio de 12 de junho de 1975, no qual ambas Partes se comprometem a celebrar
urn Tratado de especial, a fim de impulsionar o desenvolvimento da Bacia da Lagoa
Mirim, dentro do prop6sito geral de empreender agbes conjuntas destinadas A reali-
zagdo de obras de infra-estrutura de interesse comum,

Atendendo A caracteristicas geogrificas especiais da Bacia da Lagoa Mirim, que
constituem base adequada para a realizagdo de projetos conjuntos de desenvol-
vimento econ6mico e social,

Animados do prop6sito de melhorar as condig6es de vida das populag6es
fronteirigas, bern como de promover o integral aproveitamento dos recursos das
dreas limitrofes de acordo com crit6rios equitativos,

Considerando que os trabalhos realizados at6 o presente pela Comissao da
Lagoa Mirim permitiram a identificaqdo de vdrios importantes projetos na Bacia, e o
avan~o nas etapas iniciais de alguns deles,

Coincidindo na conveniancia de dotar os trabalhos atuais e futuros de um
quadro institucional permanente e de mecanismos operativos prdticos e flexiveis, em
cujo dmbito seja possivel canalizar esforgos concertados para o desenvolvimento
econ6mico e social de Bacia e sua integragdo fisica, conforme os respectivos planos e
prioridades nacionais,

Resolvem celebrar o presente Tratado e, para esse efeito, nomear seus Plenipo-
tencidrios, a saber:
O Presidente da Reptiblica Federativa do Brasil, a Sua Excelncia o Senhor Embaixa-

dor Antonio Francisco Azeredo da Silveira, Ministro de Estado das Relag6es
Exteriores;

O Presidente da Reptdblica Oriental do Uruguai, a Sua Excel~ncia o Senhor Embai-
xador Alejandro Rovira, Ministro das Relai6es Exteriores,

os quais conv~m nos artigos seguintes:

Artigo I? As Partes Contratantes se comprometern a prosseguir e ampliar, no
quadro do presente Tratado, sua estreita colaboraqdo para promover o desen-
volvimento integral da Bacia da Lagoa Mirim.
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Artigo 29 A aplicaqo do presente Tratado, de seus instrumentos anexos e dos
demais instrumentos internacionais que se celebrem nesse quadro juridico:
a) ndo produzird modificaqao alguma nos limites entre as Partes Contratantes, es-

tabelecidos nos Tratados vigentes;
b) ndo afetard as respectivas jurisdig6es nacionais e seu exercicio pleno, de acordo

com os seus correspondentes ordenamentos juridicos;
c) ndo conferird a nenhuma das Partes Contratantes direito de propriedade ou

outros direitos reais sobre qualquer parte do territ6rio da outra.

Artigo 39 As Partes Contratantes, de acordo com o objeto do presente
Tratado:
a) adotario, em suas respectivas jurisdiq6es, de acordo com seus pianos e

prioridades, as medidas adequadas para promover o desenvolvimento da Bacia;
b) concertardo entre si, no contexto da integragdo nacional de cada Parte, os

estudos, pianos, programas e projetos necessdrios t realizagdo de obras comuns
destinadas ao melhor aproveitamento dos recursos naturais da Bacia.

Artigo 49 As a6es nacionais e binacionais a que se refere o artigo 39procura-
r~o atingir, entre outros, os seguintes prop6sitos:
a) a elevagdo do nivel social e econ6mico dos habitantes da Bacia;
b) o abastecimento de dgua corn fins dom6sticos, urbanos e industriais;
c) a regularizago das vaz6es e o controle das inundag6es;
d) o estabelecimento de um sistema de irrigaiAo e drenagem para fins

agropecudrios;
e) a defesa e utilizagdo adequada dos recursos minerais, vegetais e animais;

f) a produigdo, transmissdo e utilizai o de energia hidreldtrica;
g) o incremento de meios de transporte e comunicagdo e, de maneira especial, da

navegaqgo;
h) o desenvolvimento industrial da regido;
i) o desenvolvimento de projetos especificos de interesse mituo.

As Partes Contratantes fixardo, em cada caso e quando se fizer mister, as priori-
dades a serem observadas corn respeito aos prop6sitos estabelecidos.

Artigo 59 0 imbito de aplicaq o de presente Tratado compreende a Bacia da
Lagoa Mirim e suas ireas de influ~ncia direta e ponderivel que, se for necessdrio,
serdo determinadas pelas Partes Contratantes.

Artigo 69 Serd respons~vel pela execugdo de presente Tratado a Comissao
Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim
(CLM), criada e estruturada pelas Notas de 26 de abril de 1963, 5 de agosto de 1965 e
20 de maio de 1974, que se reestrutura e passa a reger-se de acordo com o disposto
neste Tratado e no Estatuto Anexo.

0 Estatuto acima referido poderd ser modificado por troca de notas entre ambos
os Governos.

A CLM adotari seu pr6prio Regulamento.

Artigo 79 A CLM teri duas sedes, uma na cidade de Porto Alegre, Repdblica
Federativa do Brasil, e outra na cidade de Trinta e Tres, Repfiblica Oriental do
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Uruguai. Poderd, contudo, reunir-se em qualquer ponto do territ6rio de cada uma
das Partes Contratantes.

As sedes da CLM gozardo dos privil6gios reconhecidos pela prdtica interna-
cional, os quais, se necessdrio, serdo precisados nos correspondentes acordos de
sede.

Artigo 89 A CLM tem a capacidade juridica necessdria para o cumprimento
de suas incumb~ncias.

As Partes Contratantes Ihe concederdo os recursos indispensdveis e todos os
elementos e facilidades, inclusive de ordem juridica, t6cnica, administrativa e finan-
ciera, exigidos para seu funcionamento.

Artigo 90 As Partes Contratantes outorgardo, entre outras:
a) facilidades para a livre circulagdo na fronteira e permanancia no territ6rio da

Parte de que ndo sdo nacionais, aos membros da CLM e A pessoas a que esta
outorgue o documento pertinente;

b) facilidades aduaneiras, fiscais e de trdnsito para que os veiculos, embarcaq6es e
equipamentos a servigo da CLM possam cruzar a fronteira e circular livremente
pelos territ6rios das Partes Contratantes.

Artigo 10. Para o cumprimento de suas incumb~ncias, a CLM desempenhard
as seguintes fung6es:
a) estudar diretamente ou atrav6s de entidades nacionais ou internacionais os

assuntos t6cnicos, cientificos, econ6micos e sociais relacionados com o desen-
volvimento da drea da Bacia da Lagoa Mirim;

b) apresentar aos Governos a descri &o completa e pormenorizada dos estudos,
pianos e projetos de obras e servigos comuns;

c) gestionar e contratar, com pr~via autorizagdo expressa dos Governos em cada
caso, o financiamento de estudos e obras;

d) supervisionar a execugdo de projetos, obras e serviros comuns e coordenar seu
ulterior funcionamento;

e) celebrar os contratos necessdrios para a execugdo de projetos aprovados pelos
Governos, requerendo destes, em cada caso, sua autorizagdo expressa;

f) propor a cada um dos Governos a realizac o de projetos e obras ndo-comuns
relacionados com o desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim;

g) formular sugest6es aos Governos acerca de assuntos de interesse comum rela-
cionados com o desenvolvimento econ6mico e social da Bacia;

h) constituir os 6rgdos subsididrios que estime necessdrios, dentro dos termos
previstos nos Estatuto;

i) propor a cada um dos Governos projetos de normas uniformes sobre assuntos de
interesse comum relativos, entre outros, A navegagdo; prevengdo da contami-
nagdo; conservagdo, preservagdo e exploragdo dos recursos vivos; e colocai o de
tubulag6es e cabos sub-fluviaies e adreos;

j) as demais que Ihe sejam atribuidas pelo presente Tratado e as que as Partes Con-
tratantes convenham em outorgar-lhe, por troca de notas ou outras formas de
acordo.

Artigo 11. Para a consecugdo dos altos objetivos do presente Tratado, os
estudos, pianos, programas e projetos poderdo prever:
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a) obras comuns, compartilhadas pelas duas Partes Contratantes;
b) obras ndo-comuns, de exclusiva responsabilidade de cada uma das Partes Con-

tratantes.
Na aus~ncia de acordo especifico, as Partes Contratantes, atrav6s da CLM, in-

dicardo, em relagdo a cada projeto, as obras comuns e as ndo-comuns.
Quando as obras comuns incluarn seq6es ndo-comuns, estas se regerdo pelos

principios aplicdveis As obras ndo-comuns, corn as adaptaq6es necessdrias.
No caso de seg6es n~o-comuns de obras comuns, a Parte responsdvel por sua ex-

ecugdo terd presentes o cumprimento do cronograma geral da obra, sua unidade
fisica e funcional e as condig6es mais vantajosas para o projeto.

Para os efeitos prdticos de jurisdigdo e controle, estabelecer-se-. sinalizagdo
conveniente nas obras comuns a serem construidas.

Artigo 12. Na contrataato do pessoal t~cnico, administrativo e operdrios a
empregarem-se nas obras e instalaq6es comuns, se dard preferencia, no possivel em
partes iguais, aos nacionais de cada Parte.

Os materiais de construgdo e equipamentos necessdrios para as obras comuns
deverdo, dentro do possivel e em igualdade de custos e condig6es, ser providos pela
indtistria nacional de cada Parte.

Artigo 13. Na ausencia de acordos especificos, a responsabilidade pelos
custos de estudos e projetos, bern como de construg o, operaq o e manutenqdo de
obras serd estabelecida de conformidade corn os seguintes principios:
a) as Partes Contratantes arcarao, em partes iguais, corn os custos de estudos e pro-

jetos, bern corno de construgdo, opera¢do e manutengdo de obras comuns;
b) cada Parte serd responstvel pelo custo de construgdo, operaqdo e manutengdo

de obras ndo-comuns;
c) qualquer das Partes Contratantes poderd adiantar A outra, de acordo corn as

condig6es que forem estabelecidas, os recursos necessdrios para a realizardo de
estudos, projetos e obras;

d) as obras e instalag6es comuns pertencerao em condominio por partes iguais, As
Partes Contratantes.

Artigo 14. Cada Parte se obriga a declarar de utilidade pdblica as dreas sob
sua jurisdigao necessgrias A realizai o de obras comuns e de suas seg6es ndo-comuns,
bern como a praticar todos os atos administrativos e judiciais pertinentes para
efetuar as desapropriai6es e estabelecer as servid6es que correspondam.

Cada Representai o na CLM indicard ao seu respectivo Governo as dreas a que
se refere o presente artigo.

Artigo 15. As Partes Contratantes se comprometern a outorgar todas as
facilidades administrativas, franquias aduaneiras e exonerai6es fiscais que sejam
necess.rias para a realizagdo das obras comuns, de acordo com as seguintes normas:

a) No se aplicardo impostos, taxas ou emprstirnos compuls6rios de qualquer
natureza sobre os materiais e equipamentos utilizados nos trabalhos de construgdo
de obras comuns que adquiram em qualquer dos dois paises ou importern de um
terceiro pais:
1. a CLM;
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2. a Representai&o de qualquer uma das Partes Contratantes na CLM, no caso de
ser designada responsdvel pela realizagdo da obra;

3. as entidades ptiblicas ou controladas direta ou indiretamente pelo poder ptiblico,
de uma ou de outra Parte, que tenham sido designadas responsdveis pela reali-
zagdo da obra.
b) Ndo se cobrardo aos organismos e entidades mencionados na alinea a

impostos, taxas ou empr6stimos compuls6rios cujo recolhimento seja da responsabi-
lidade desses organismos e entidades, incidentes sobre os rendimentos por elas pagos
a pessoas juridicas domiciliadas no exterior, como remuneragdo de servigos
prestados ou de cr6ditos ou emprdstimos concedidos diretamente relacionados com
as obras.

c) Seri admitido no territ6rio de qualquer das Partes Contratantes o livre in-
gresso dos materiais e equipamentos aludidos na alinea a que se destinern a obras
comuns e que a elas se incorporem. Os materiais e equipamentos de emprego tran-
sit6rio ingressardo em regime de admissdo tempordria.

d) Ndo se aplicardo restrig6es de qualquer natureza ao trinsito ou dep6sito
dos materiais e equipamentos aludidos na alinea a.

Artigo 16. As Partes Contratantes adotar~o as medidas adequadas para que
os diversos aproveitamentos das dguas, a pesquisa, a exploragdo e o uso dos recursos
naturais da drea, dentro de suas respectivas jurisdi 6es, ndo causem prejuizo sensivel
A navegaqdo, A quantidade ou A qualidade da dgua ou ao meio ambiente.

Artigo 17. As Partes Contratantes, mediante proposta da CLM, designardo,
conforme o caso, as entidades ptiblicas ou controladas direta ou indiretamente pelo
poder ptiblico de qualquer delas, as entidades privadas ou os organismos interna-
cionais que se encarregardo dos estudos, pianos, projetos e obras comuns que se
realizem de acordo com o previsto no presente Tratado.

Artigo 18. Toda controv~rsia que se suscitar entre as Partes Contratantes
sobre a interpretagdo ou aplicag&o do Presente Tratado, de seus instrumentos anexos
e demais instrumentos internacionais que se celebrem nesse quadro juridico, serd
considerada pela CLM, por proposta de qualquer das respectivas Representag6es.

Se ao t6rmino de cento e vinte dias a CLM ndo conseguir chegar a um acordo,
notificard ambas Partes Contratantes, as quais procurardo solucionar a questdo por
negociag6es diretas.

Quando as negociai6es diretas, a juizo de qualquer das Partes Contratantes,
ndo tenham dado resultado, qualquer delas poderd recorrer aos procedimentos de
soluqdo pacifica previstos nos tratados internacionais vigentes entre ambas.

Os procedimentos mencionados ndo retardardo a construgdo e operagdo das
obras comuns.

Artigo 19. 0 presente Tratado serd ratificado de acordo com os procedimen-
tos previstos nos respectivos ordenamentos juridicos das Partes Contratantes. En-
trard em vigor pela troca dos instrumentos de ratificaglo, que se realizard na cidade
de Montevid6u e terd vigancia enquanto as Partes Contratantes n~o celebrem acordo
em contririo.
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EM Ft DO QUE Os Plenipotencidrios acima mencionados firmam e selam dois
exemplares do presente Tratado, em portugu~s e espanhol, ambos os textos igual-
mente aut~nticos, na cidade de Brasflia aos sete dias do mes de julho do ano de mil
novecentos e setenta e sete.

Pelo Governo da Reptdblica
Federativa do Brasil:

[Signed - Signd]
ANTONIO F. AZEREDO DA SILVEIRA

Pelo Governo da Reptiblica
Oriental do Uruguai:

[Signed - SigndJ
ALEJANDRO ROVIRA

Vol. 1097,1-16877



364 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuell des Trait~s 1978

[PORTUGUESE TEXT - TEXTE PORTUGAIS]

PROTOCOLO PARA 0 APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRI-
COS DO TRECHO LIMITROFE DO RIO JAGUARAO, ANEXO AO
TRATADO DA BACIA DA LAGOA MIRIM (PROTOCOLO DO RIO
JAGUARAO)

0 Governo da Repdblica Federativa do Brasil e o Governo da Repfiblica Orien-
tal do Uruguai,

Tendo em conta o Tratado de Cooperagio para o Aproveitamento dos Recursos
Naturais e o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim (Tratado da Bacia da Lagoa
Mirim),

Animados pelo prop6sito de criar todas as condigSes favordveis para permitir a
mais rdpida realizai;o das obras de aproveitamento mfiltiplo dos recursos hidricos
do trecho limitrofe do Rio Jaguar~o, e nos termos previstos no referido Tratado,

Acordam o seguinte:

Artigo 19 As Partes Contratantes se comprometem a realizar as obras para o
aproveitamento mfiltiplo dos recursos hidricos do trecho limitrofe de Rio Jaguardo,
no Passo do Centurido e no Passo de Talavera, previstas no Projeto Jaguarao.

As Partes Contratantes envidardo todos os esforgos para que a construgao e en-
trada em funcionamento das referidas obras se levem a cabo, dentro do mais breve
prazo possivel, de acordo corn os cronogramas correspondentes e as prioridades esta-
belecidas.

Artigo 29 A CLM terd a seu cargo a responsabilidade do Projeto Jaguardo, de
acordo corn as fungSes e faculdades que lhe foram conferidas no Tratado, ficando
instituida para esses efeitos a Subcomissdo Coordenadora para o Rio Jaguardo.

A Subcomissfo seri estruturada e funcionard de acordo corn os dispositivos per-
tinentes do Estatuto da CLM.

A Subcomiss~o coordenard a realizagdo, operaqo e manutenqo das obras e
instalaq6es para o aproveitamento mfiltiplo dos recursos hidricos do trecho limitrofe
do Rio Jaguardo, bern como das obras complementares previstas nos estudos preli-
minares elaborados sob o controle da CLM.

Artigo 39 Cada Parte designard, de acordo com o artigo 17 do Tratado da
Bacia da Lagoa Mirim, as entidades de cardter executivo encarregadas da realizago,
operagdo e manutenqo das obras e instalaq{es do Projeto Jaguardo.

Estas entidades nomeardo representantes para integrar a Subcomissdo instituida
no artigo 29, na forma prevista pelo Estatuto da CLM.

As mencionadas entidades poderdo delegar, parcial ou totalmente, suas atribui-
g6es executivas a outras entidades nacionais.

Artigo 49 Os projetos das obras do Projeto Jaguardo serdo submetidos A
aprovagdo dos Governos atrav~s da CLM, devendo distinguir-se expressamente as
obras comuns das n~o-comuns.

Sem prejuizo do disposto no pardgrafo anterior, se considerardo, em principio:
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a) obras comuns: as de desvio do rio, ensecadeiras, represas, pontes, vertedouros,
estruturas e obras civis da Central, canais de descarga, comportas e instalaq6es
anexas, ponte rolante e equipamentos auxiliares da Central;

b) obras ndo-comuns: as sub-estag6es de transformagdo, conversores de frequen-
cia, turbinas, geradores, tomadas de dgua e obras de aduvfio, linhas de
transmissdo e instalag6es auxiliares para fins de hidroenergia e tomadas de dgua,
canais de irrigaiao e de drenagern a instalag6es anexas para fins agricolas e
pecudrios, postos de piscicultura, obras para fins turisticos e vilas residenciais
permanentes.
Cada Parte serd responsdvel pelas desapropriag6es que sejam necess.Arias para a

realizaiao do Projeto, nos termos no artigo 14 do Tratado da Bacia da Lagoa Mirim.

Artigo 59 A responsabilidade pelos custos das obras comuns e nao-comuns se
regerd pelo disposto no artigo 13 do Tratado da Bacia da Lagoa Mirim.

Por proposta da CLM, as Partes Contratantes fornecerdo os recursos finan-
ceiros que acordem outorgar ao Projeto Jaguardo, no ritmo necessdrio para ndo
retardar o cronograma geral das obras.

Nos orarmentos das obras comuns, bern como na avaliarao dos beneficios
decorrentes da operaiAo de suas instalai6es, serd adotada, como moeda de refer~n-
cia, o d6lar norte-americano.

Para contabilizar os adiantamentos em moeda local, previstos no referido arti-
go 13, que uma ou outra Parte possa outorgar para atender aos gastos das diversas
etapas do Projeto, serA utilizada, como moeda de refer~ncia, o d6lar norte-
americano, ao tipo de c~mbio vigente para as operag6es financeiras do dia em que
forem postos A disposigdo da CLM os ditos adiantamentos.

Artigo 69 A Subcomissdo estabelecerA, com o acordo da CLM, que poderd ser
expressado atravds de seus respectivos Representantes, o programa mensal de opera-
gdo de cada reservat6rio, tendo presentes as necessidades previsiveis de irrigaqdo e as
descargas turbin~veis para fins de geragAo de energia el6trica.

A utilizagdo das dguas represadas do Rio JaguarAo serd realizada em partes
iguais e equivalentes A metade das descargas m6dias anuais afluentes, correspon-
dendo a cada Parte dispor de at6 o total de sua quota mensal, fixada de acordo com
as regras de operavdo mencionadas no par~grafo anterior.

Cada Parte poderd transferir A outra, nos termos e condig6es acordados pela
CLM, ouvida a Subcomissdo, a parcela nao utilizada de sua quota mensal ou a
energia correspondente A descarga turbindvel que lhe corresponda.

Artigo 79 As Partes Contratantes, conjunta ou separadamente, direta ou indi-
retamente, dardo As entidades executivas ou A CLM, se for o caso, na forma que
acordarem, garantias para as operac6es de cr6dito destinadas A execuqdo das obras
comuns. Da mesma forma, assegurardo a conversdo cambial necessdria para o
pagamento das obrigag6es assumidas pelas referidas entidades.

Artigo 89 0 presente Protocolo entrarA em vigor conjuntamente com o
Tratado da Bacia da Lagoa Mirim e terd vig~ncia enquanto as Partes Contratantes
nAo celebrem acordo em contrdrio.
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FEITo na cidade de Brasilia, em dois exemplares, em portugues e em espanhol,
ambos os textos igualmente aut~nticos, aos sete dias do mes de julho do ano de mil
novecentos e setenta e sete.

Pelo Governo da Reptiblica
Federativa do Brasil:

[Signed - Signe]

ANTONIO F. AZEREDO DA SILVEIRA

Pelo Governo da Repdiblica
Oriental do Uruguai:

[Signed - Signg]

ALEJANDRO ROVIRA
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