
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA 

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI 

 

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 116, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

DISPÕE SOBRE O APOIO À SECRETARIA EXECUTIVA DO 
FÓRUM NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS. 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições legais, 
instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999 e considerando: 
 
- a Lei Federal n° 9.433, de 08 de Janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos;  
 
- o disposto no art. 13 da Lei n° 5.639, de 06 de Janeiro de 2010, que estipula a necessidade de 
ser aplicados no mínimo 50% dos recursos da compensação financeira pela utilização dos 
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica nos contratos de gestão com as 
entidades delegatárias de comitês de bacia; 
 
- o que consta no Regimento Interno do Fórum Nacional de Comitês de Bacias que estabelece 
regras de eleição e indicação de seus representantes; 
 
- a decisão do XV Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas para que o Rio de 
Janeiro seja a Coordenação do Fórum Nacional de Comitês de Bacias, conforme ata da reunião 
Assembleia Geral Ordinária, de 18 de outubro de 2013, ocorrida em Porto Alegre;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Apoiar técnica e financeiramente a coordenação geral do Fórum Nacional exercida 
pelo Comitê Macaé e sua secretaria executiva exercida pelo Comitê Lagos São João. 
 
Parágrafo Único – Caberá a entidade delegatária correspondente ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica que estiver no exercício da coordenação geral promover o fortalecimento e o 
desenvolvimento das atribuições para o Fórum Nacional;  
 
Art. 2º - Aprovar o valor anual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), especificamente para os 
exercícios de 2014 e 2015, dos recursos da subconta/ FUNDRHI, oriundos da compensação 
financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, para 
secretaria executiva do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. 
 
Art. 3º - Havendo necessidade os comitês de bacias hidrográficas podem aportar recursos 
adicionais da cobrança pelo uso de recursos hídricos de sua respectiva subconta para a 
secretaria executiva do fórum.  
 
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2013 

 
Carlos da Costa e Silva Filho 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
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