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Conselho Estadual de Recursos Hídricos

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro (Cerhi-RJ), órgão colegiado e instância máxima do
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, é o tema da primeira edição do Boletim Águas & Território. Como
enfoques centrais, apresentamos o contexto político institucional no qual o Conselho atua, sua estrutura e principais atribuições legais, bem como os avanços e desafios desde a sua criação, sob o olhar de seus presidentes.

Contexto político e institucional da
gestão das águas
Instituído pela Lei Estadual nº 3.239/99 e instalado em 2000, o Cerhi-RJ
ocupa a instância mais alta na hierarquia do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro (veja ao lado).

Sistema de Recursos Hídricos
Entidades integrantes do Sistema de Gerenciamento
de Recursos Hídricos no Estado do Rio de Janeiro

Nos últimos anos, sobretudo após a criação do Instituto Estadual do
Ambiente (Inea), houve avanços significativos na implementação do
Sistema Estadual, que fizeram do Estado do Rio de Janeiro uma referência nacional em termos de política e gestão das águas. Todos
os componentes institucionais já foram implementados (Conselho
Estadual, comitês e agências de bacia delegatárias) e quase todos os
instrumentos de gestão encontram-se em estágio avançado de implementação.
Dentre os seus principais avanços, destacam-se:
• o fortalecimento do Cerhi-RJ;
• a criação de comitês em todas as bacias hidrográficas e de agências
de água delegatárias para todos os comitês;
• o aperfeiçoamento da cobrança pelo uso da água, que ampliou a
arrecadação de R$ 3 milhões para mais de R$ 30 milhões anuais a
partir de 2009;
• o maior controle sobre os usos da água, com um aumento exponencial do número de usuários cadastrados e outorgados;
• a elaboração de planos de bacias hidrográficas e, sobretudo, do Primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos;
• a ampliação significativa de investimentos e ações em várias áreas,
sobretudo em saneamento básico e controle de cheias.

Para mais informações: www.inea.rj.gov.br
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Instância estratégica para a gestão
das águas no Estado do Rio de Janeiro
O Cerhi-RJ é um órgão colegiado que, desde outubro de 2000, atua como instância estratégica para o fortalecimento e
aperfeiçoamento da gestão das águas do Estado. Com atribuições normativa, consultiva e deliberativa, o Conselho é responsável pela promoção, implementação e supervisão das diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos.

Principais atribuições
do Cerhi-RJ
• Estabelecer diretrizes complementares para a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, a aplicação de seus instrumentos e a atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Segrhi);
• Analisar as propostas de alteração da legislação pertinentes aos recursos hídricos e à Política Estadual de Recursos Hídricos;
• Aprovar proposta de instituição de comitês, no âmbito estadual, e estabelecer critérios gerais para o seu funcionamento;
• Promover a articulação do planejamento estadual de recursos hídricos, com os planejamentos nacional, regional
e dos usuários;
• Arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre comitês;
• Deliberar sobre projetos de aproveitamento de recursos hídricos, cujos impactos não extrapolem o âmbito do Estado;
• Aprovar e acompanhar a execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos (Perhi), além de determinar as providências necessárias para o cumprimento das metas traçadas;
• Estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso e a cobrança pelo uso da água bruta; e
• Homologar os feitos encaminhados pelos CBHs.

Conselho reúne representações
da sociedade
O Cerhi-RJ é composto por 30 membros eleitos entre seus pares, dos quais nove representam o setor público (União, Estado e Municípios); nove, a sociedade civil (ONGs,
universidades e associações técnico-científicas); nove, os usuários de água (serviços de
água e esgoto; indústria, petróleo e gás; geração de energia elétrica; comércio e turismo/
lazer; e agricultura, pecuária e pesca), e três, os comitês de bacia (veja figura ao lado).
O Conselho é constituído por presidente, plenário, Secretaria Executiva e três câmaras técnicas (Institucional e Legal; Instrumentos de Gestão e Águas Subterrâneas), podendo ser reeleito após os dois anos de mandato. A Secretaria Executiva é assegurada pelo Inea, através da
Diretoria de Gestão das Águas e do Território (Digat), tendo tanto a Gerência de Apoio à Gestão
Participativa (Geagua) como o gabinete da Diretoria como integrantes.

Composição do Cerhi-RJ

Como instância mais importante da Política Estadual de Recursos Hídricos, pode-se observar que, tanto nas atas das reuniões
ordinárias e extraordinárias como no conjunto de resoluções aprovadas, processos, programas, projetos e outros temas relevantes para a gestão de recursos hídricos passam por rigorosa análise ou acompanhamento do Cerhi-RJ, através de suas câmaras técnicas. As informações sobre as suas reuniões e deliberações podem ser encontradas na página eletrônica do Inea.

Boletim Águas & Território - nº1 | dezembro de 2014

3

Atuação do Cerhi-RJ
entre 2001 e 2014
Como instância central da Política Estadual de Recursos Hídricos, o Cerhi-RJ
tem sido bastante atuante nas discussões e definições relacionadas à implementação da gestão integrada e
participativa dos recursos hídricos, no
território fluminense, e na necessária
articulação com a União e os estados
vizinhos com quem o Estado do Rio de
Janeiro compartilha as bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul e Itabapoana. O Conselho destaca-se também na
articulação com outras políticas am-

bientais, a exemplo do forte apoio do
Sistema Estadual de Gestão das Águas
às ações e investimentos em saneamento e ao desenvolvimento do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Desde a sua criação, o Conselho já publicou quase 130 resoluções, conforme
tabela a seguir. A quantidade anual tem
se intensificado, principalmente, a partir
de 2010.
Do total de resoluções publicadas, a
maior parte se refere, respectivamente,

à aplicação de recursos do Fundrhi pelos comitês e à organização interna do
Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos. Já o fortalecimento
de instrumentos de gestão, a formação
de comitês, bem como a assinatura de
contratos com entidades delegatárias
das funções de agência de água relativos a outros três principais temas, que
são objetos sobre os quais os integrantes do Cerhi-RJ tomam decisões.

Tipo de Resolução
Período

Nº de
Resoluções

2001

Aplicação
de Recursos Instrumentos
Fundrhi pede Gestão
los CBHs

Organização
Interna do
Segrhi

Criação de
Comitês e
Subcomitês

2

2

-

-

2002

3

3

-

2003

4

2

2004

1

2005

Contrato de
Gestão

Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

4

-

2

1

1

-

-

2006

5

2

-

2

1

-

-

2007

7

-

-

4

3

-

-

2008

11

-

3

6

1

-

1

2009

5

-

-

4

1

-

-

2010

13

1

-

5

-

6

1

2011

24

3

3

15

-

2

1

2012

23

2

-

15

-

6

3

2013

14

2

-

10

2

-

-

2014

13

7

2

4

-

Total

129

69

11

20

3

18

8
Fonte: www.inea.rj.gov.br

Uma leitura da tabela demonstra um
aumento significativo no número de
resoluções produzidas pelo Cerhi-RJ a
partir do ano de 2010. Percebe-se, no
entanto, que a maior parte das resoluções refere-se à aplicação de recursos
do Fundrhi, e que isto acontece em consonância com a implantação das enti-

dades delegatárias, que deram maior
capacidade técnica e operacional aos
comitês e possibilitaram a aprovação
de um maior número de ações e investimentos com os recursos da cobrança
pelo uso da água. Por outro lado, uma
análise mais detalhada dessa evolução
revela os efeitos de outro avanço orga-

nizacional a partir de 2013, quando se
observa uma diminuição de aprovação
de ações e investimentos, de modo individualizado, para dar lugar a investimentos com maior planejamento, através de planos plurianuais de aplicação,
que são referendados pelo Cerhi-RJ.
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Avanços e desafios do Cerhi-RJ
pelo olhar de seus presidentes
Construir instrumentos e fortalecer mecanismos que
deem suporte à gestão dos recursos hídricos, com apoio
e participação de representantes da sociedade civil, é fundamental, sobretudo no contexto do agravamento da crise
hídrica, como tem sido ao longo de 2014. É nesse sentido
que o Cerhi-RJ tem atuado e, desde a sua criação, tem alcançado inúmeros avanços. “Estamos tratando de um bem
essencial à saúde, à geração de empregos e ao desenvolvimento socioeconômico, bem como à manutenção da vida.
Assim, precisamos atuar, de forma planejada e com visão
de longo prazo”, ressalta Décio Tubbs Filho, presidente do
Cerhi-RJ de 2014 a 2016, período para o qual tem expectativas positivas.
Carlos da Costa e Silva Filho, presidente do Cerhi-RJ de
2013 a 2014, destaca a importância da gestão dos recur-

sos hídricos, cuja principal missão é, “mediante o debate
entre diversos atores, promover o uso sustentável de tais
recursos, de forma a atender às demandas das atuais e
futuras gerações”.
Para Luiza Cristina Krau, presidente do Cerhi-RJ de 2010 a
2013, “a principal missão da gestão de recursos hídricos,
extremamente compatível com a Lei de Recursos Hídricos,
é gerir a oferta e a demanda de água, principalmente para
seu uso mais nobre, que é o consumo humano.” Conforme
enfatiza, o Estado do Rio de Janeiro tem um déficit de água
em muitas regiões hidrográficas, segundo diagnóstico do
Plano Estadual de Recursos Hídricos, contexto no qual os
processos de gestão ganham ainda mais relevância. “Seu
papel preponderante também se refere à aprovação da
destinação dos recursos do Fundrhi”, acrescenta.

Ações relevantes
Na avaliação do atual presidente, o
Cerhi-RJ tem promovido muitas ações
importantes. A que considera de grande relevância em 2014 é a aprovação
do Plano Estadual de Recursos Hídricos (Perhi), que apresenta diretrizes
para a tomada de decisão nos processos de gestão da água no Estado
do Rio de Janeiro, em curto, médio e
longo prazos.
“Entre outras iniciativas também considero de grande importância o Plano
de Bacia do Comitê Macaé-Rio das
Ostras por se tratar de uma demanda
antiga para uma região fortemente im-

pulsionada pela indústria do petróleo e
carente de água. Destaco, ainda, como
avanço da nossa atuação em 2014, a
carta aberta enviada à Agência Nacional de Águas (ANA), para adoção de
medidas de enfrentamento da crise hídrica que afeta a Bacia do Rio Paraíba
do Sul (veja link para conteúdo na íntegra nesta edição, p.5), além da carta
tratando dessa preocupante questão
enviada aos candidatos ao governo
do Estado durante as eleições e, depois, ao governador eleito, e também a
adesão ao Progestão da ANA,” reforça
Tubbs Filho.

Costa e Silva Filho tem a mesma opinião, ao citar a aprovação do Plano Estadual de Recursos Hídricos como um
grande avanço da atuação do Conselho em 2014. O ex-presidente observa,
ainda, que, em relação ao tema da escassez hídrica, “o Cerhi-RJ tem sido o
foro privilegiado de interlocução entre
diversos atores sociais”.
Para Luiza Cristina Krau, ao longo da
atuação do Cerhi-RJ, além da elaboração do primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos e de todas as revisões
realizadas em função do seu desenvolvimento, como a revisão dos limites
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das regiões hidrográficas, há muitos
avanços a destacar. Como exemplos,
menciona “a implantação dos Comitês
de Bacia Hidrográfica em todo o estado, bem como a gestão para a aprovação da Lei nº 5.639, de janeiro de
2010, sobre os contratos das agências
de água, dando novo impulso à gestão
participativa de bacias hidrográficas.”
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José Alfredo Sertã, presidente do
Cerhi-RJ em 2002, também ressalta
como avanços alcançados a instalação, a implantação e o funcionamento dos comitês, a nova divisão de
regiões hidrográficas e a aprovação
do Plano Estadual de Recursos Hídricos, considerado “indicador de rumo
para o desenvolvimento do Estado”,

salientou ainda a conclusão do Plano
Estadual de Recursos Hídricos, documento fundamental para a adequada
e competente gestão do patrimônio
hídrico do estado do rio de janeiro, “indispensável para o bem comum.”

Segundo Costa e Silva Filho, o Cerhi-RJ
precisa ocupar maior espaço para que
alcance a plena implementação do sistema estadual de gerenciamento de
recursos hídricos. “Para isso, é necessária a capacitação de seus membros,
além da reestruturação de sua organização interna, de modo que, livrando-se de discussões de menor importância, possa dedicar-se a pensar o tema
recursos hídricos de maneira prospectiva, passando a ser o locus de onde
partem novas ideias que permitam, ao
mesmo tempo, a preservação e a utilização racional das águas”, sugere.

Para José Alfredo Sertã, é importante
que “o processo de participação social
siga marcado pela transparência, com
entidades determinadas a terem uma
visão de continuidade proativa.” Nesse
sentido, ressalta a relevância do papel desempenhado pelos municípios.
Considera, ainda, que o Estado do Rio
de Janeiro tem feito um relevante esforço e tem demonstrado determinação para gerir competentemente um
bem que é comum.

Questões
desafiadoras
Segundo Tubbs Filho, o Cerhi-RJ tem
muita competência técnica reunida,
além de uma importante representação da sociedade civil. Falta ao Conselho, no entanto, exercer uma ação
mais política. É nesse sentido que
pretende atuar mais fortemente em
2015. “Temos como meta contribuir
para formar a Bancada da Água na Assembleia Legislativa, mobilizando os
parlamentares para o enfrentamento
da nossa vulnerabilidade hídrica, cada
vez mais evidente com a crise atual.
Também estamos dispostos a reunir
esforços em torno da implementação
das diretrizes propostas pelo Plano
Estadual de Recursos Hídricos, processo que depende de recursos financeiros”, adianta.
Outro grande desafio, na visão do atual
presidente, se refere à sensibilização
da sociedade para as questões centrais
sobre a gestão dos recursos hídricos.
Dentre as quais, destaca a necessidade
de avanços na ampliação dos programas de saneamento e de restauração
da vegetação das nascentes, margens
de rios e outras áreas fundamentais à
proteção das reservas hídricas.

Os desafios, na visão de Luiza Cristina
Krau, são também relacionados à própria organização interna do Cerhi-RJ:
“Ter sempre uma Secretaria Executiva
forte e presente, como foi durante o
período em que estive na presidência.
Sem esse apoio, pouco se pode avançar”, observa. Para ela ainda será fundamental “acompanhar a execução do
que foi estabelecido no Plano Estadual
de Recursos Hídricos, determinando
providências necessárias ao cumprimento de suas metas, conforme a Lei
nº 3.239/99.”

O ex-presidente também defende
como questão desafiadora o fortalecimento da valorização do Cerhi-RJ, que,
na condição de instância tripartite, tem
o intuito de cooperar para a melhoria
dos processos de gestão dos recursos
hídricos, com foco especial na disponibilidade e demanda, estratégia fundamental ao desenvolvimento do Estado.
Saiba mais:
Clique aqui para ler, na íntegra, a carta
aberta do Cerhi-RJ enviada à ANA.
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Mandatos
no Cerhi-RJ

2014 -2016

2013 -2014

Presidente
Décio Tubbs Filho

Presidente
Carlos da Costa e Silva Filho

Secretária-executiva
Rosa Maria Formiga Johnsson

Secretária-executiva
Rosa Maria Formiga Johnsson

2010 -2013

2005 -2009

Presidente
Luiza Cristina Krau

Presidente
Paulo Canedo de Magalhães

Secretária-executiva
Rosa Maria Formiga Johnsson

Secretários-executivos
Ícaro Moreno Júnior
Marilene Ramos
Luiz Firmino Martins Pereira

2003 -2005

2002 -2003

Presidente
Mauro Ribeiro Viegas

Presidente
José Alfredo Sertã

Secretário-executivo
Ícaro Moreno Júnior

Secretário-executivo
Jefferson da Silveira Martins

2001

Saiba mais sobre o Cerhi-RJ:

Presidente

www.inea.rj.gov.br > Gestão das Águas > Cerhi-RJ

Luiz Henrique Lima

E-mail: cerhi.rj@gmail.com

Secretário-executivo
Eliane Pinto Barbosa

Secretaria Executiva
Tel.: (21) 2234-9660
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Resoluções Cerhi-RJ
Nº da Resolução

Data

Assunto
Resoluções Cerhi-RJ de 2001

1

26.01.01

Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

2

15.10.01

Cria as Câmaras Técnicas que menciona no âmbito do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos e dá outras providências
Resoluções Cerhi-RJ de 2002

3

26.03.02

Retifica a Resolução Cerhi-RJ nº 002, no que concerne à publicidade de suas reuniões, ações e atos

4

25.11.02

Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

5

25.09.02

Estabelece diretrizes para a formação, organização e funcionamento de Comitê de
Bacia Hidrográfica, de forma a implementar o Sistema Estadual de Gerenciamento
de Recursos Hídricos
Resoluções Cerhi-RJ de 2003

6

23.05.03

Dispõe sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos nos corpos hídricos de dominío do
Estado do Rio de Janeiro integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

7

01.07.03

Dispõe sobre procedimentos e estabelece critérios gerais para instalação e instituição dos
Comitês de Bacias Hidrográficas

8

01.07.03

Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

9

13.11.03

Estabelece critérios gerais sobre a outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio
do Estado do Rio de Janeiro
Resoluções Cerhi-RJ de 2004

10

30.09.04

Dispõe sobre a implantação e manutenção da Secretaria Executiva do Comitê
Guandu e dá outras providências
Resoluções Cerhi-RJ de 2005

11

28.07.05

Aprova a instituição do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos
Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá, no âmbito do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos

12

28.07.05

Aprova a instituição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto, no âmbito do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos

13

08.03.05

Aprova critérios de cobrança pelo uso de recursos hídricos no âmbito da área de atuação
do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim

14

22.03.05

Aprova aplicação dos recursos financeiros constantes na subconta do Comitê
Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fundrhi), referente ao período de
2004-2005 e dá outras providências
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Resoluções Cerhi-RJ de 2006
15

26.07.06

Aprova o plano de gestão ambiental para a Bacia da Região dos Lagos e Rio São
João constante da Resolução CILSJ nº 005, de 11 de maio de 2006 e no processo
E-07/101.021/2006

16

26.07.06

Aprova a aplicação dos valores disponíveis no Fundrhi, subconta Comitê Lagos São João
em 30 de junho de 2006

17

08.11.06

Aprova a modificação na estrutura de câmaras técnicas do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos do Rio de Janeiro

18

08.11.06

Aprova a definição das Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro

19

08.11.06

Aprova o plano de investimentos para os recursos arrecadados na cobrança pelo uso da
água em corpos hídricos de domínio estadual do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul no ano de 2005 e saldo do ano de 2004
Resoluções Cerhi-RJ de 2007

30.05.07

Aprova o plano estratégico de recursos hídricos das bacias hidrográficas dos Rios Guandu,
da Guarda e Guandu Mirim, aprovada pelo Comitê Guandu em sua Resolução nº 013 de 8
de dezembro de 2006 e constante no processo E-07/101.54/2005

21

30.05.07

Aprova critérios de cobrança pelo uso de recursos hídricos no âmbito da área de atuação
do Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São
João e Una, aprovada pelo Comite em sua Resolução nº 010 de 21 de dezembro de 2006 e
constante no processo E-07/100.270/2007

22

26.09.07

Aprova aplicação dos recursos financeiros constantes na subconta do Comitê
Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - Fundrhi, referente ao período de
2006 e dá outras providências

23

26.09.07

Aprova o plano de investimentos para os recursos arrecadados na cobrança pelo uso da
água em corpos hídricos de domínio estadual do Comitê Lagos São João no ano de 2007

24

26.09.07

Aprova o processo de negociação de valores devidos pelas concessionárias de abastecimento de água referentes à cobrança pelo uso da água nos exercícios fiscais de 2004, 2005
e 2006 na área de competência do Comitê Lagos São João

25

26.09.07

Aprova o plano de investimentos para os recursos arrecadados na cobrança pelo uso da
água em corpos hídricos de domínio estadual do Comitê de integração da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul no ano de 2006

04.12.07

Aprova o plano de investimentos para os recursos arrecadados na cobrança pelo
uso da água em corpos hídricos de domínio estadual do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá
nos anos de 2004, 2005 e 2006

20

26

Resoluções Cerhi-RJ de 2008
27

28.05.08

Aprova a instituição do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Rio Dois Rios, no
âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos hídricos

28

28.05.08

Aprova a instituição do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul, no
âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos

29

28.05.08

Aprova a aplicação dos recursos financeiros arrecadados no exercício de 2007, através da
sub-conta do Comitê Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos

30

28.05.08

Referenda as aplicações financeiras das Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro
e da Serla, para o período 2004-2007, e cria grupo de acompanhamento do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos (Fundrhi)
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31

30.07.08

Aprova a aplicação de recursos financeiros alocados na subconta Região Hidrográfica
IV-Piabanha/Fundrhi para implantação da Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto

32

30.07.08

Aprova a aplicação de recursos financeiros alocados na subconta CBH-Macaé /Fundrhi para implantação da Secretaria Executiva do Comitê Macaé

33

30.07.08

Aprova aplicação dos recursos financeiros a serem arrecadados no exercício de 2008,
através da subconta CBH-Guandu/Fundrhi

34

24.09.08

Aprova o plano preliminar de recursos hídricos da Bacia do Rio Macaé

35

24.09.08

Aprova investimentos para elaboração do Projeto de Renaturalização do Baixo Curso do Rio São João, com recursos oriundos da cobrança pelo uso da água através
da subconta CBH-Lagos São João/Fundrhi

36

03.12.08

Aprova a instituição do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul, no
âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos

37

03.12.08

Aprova o processo de negociação com as Concessionárias Prolagos e Águas de
Juturnaíba do Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una
Resoluções Cerhi-RJ de 2009

38

25.03.09

Aprova o caderno de ação na área de atuação do BNG2 do Plano de Recursos Hídricos
da Bacia do Rio Paraíba do Sul como orientador das ações e investimentos a serem
realizados pelo Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Rio dois Rios

39

27.05.09

Aprova o plano de investimentos para uso dos recursos oriundos da cobrança da água
na Bacia do Comitê Lagos São João

40

30.09.09

Dispõe sobre a destinação de recursos aprovados para pesquisas e estudos de recursos
hídricos, dos recursos financeiros referentes aos exercícios de 2007 e 2008, depositados na
subconta do CBH Guandu/Fundrhi

41

30.09.09

Dispõe sobre a destinação de recursos aprovados para atividades de gestão, elaboração de
projetos e obras e intervenções, dos recursos financeiros referentes aos exercícios de 2007
e 2008, depositados na subconta do CBH Guandu/Fundrhi

42

17.12.09

Aprova a Resolução Nº 004 de 4 de novembro de 2009 do CBH Rio Dois Rios que dispõe
sobre a aplicação dos recursos financeiros arrecadados até o exercício de 2008, alocados
na subconta RH Rio Dois Rios do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fundrhi)
Resoluções Cerhi-RJ de 2010

43

26.05.10

Aprova a definição da aplicação de recursos financeiros, arrecadados através da
subconta do Comitê Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fundrhi), no
projeto Produtores de Água e Floresta

44

26.05.10

Dispõe sobre os limites de custeio administrativo das entidades delegatárias de funções de agência de água e dá outras providências

45

26.05.10

Dispõe sobre as questões relacionadas ao contrato de gestão a ser celebrado entre
o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Associação Pró-Gestão de Águas da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap), com interveniência dos Comitês
de Bacia das Regiões Hidrográficas do Médio Paraíba do Sul, do Rio dois Rios, do
Rio Piabanha e do Baixo Paraíba do Sul

46

26.05.10

Dispõe sobre os limites de custeio administrativo da entidade delegatária de funções de
Agência de Água do Comitê da Bacia Lagos São João
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47

26.05.10

Dispõe sobre as questões relacionadas ao contrato de gestão a ser celebrado entre o Inea
e o Consórcio Intermunicipal para a Gestão Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do
Rio São João e Zona Costeira, com interveniência do Comitê das Bacias Hidrográficas das
Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una e dá outras providências

48

26.05.10

Dispõe sobre a aplicação de recursos das sub-contas das Regiões Hidrográficas I (Baía de
Ilha Grande) e (Itabapoana) do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fundrhi)

49

28.07.10

Dispõe sobre o limite de custeio administrativo da entidade delegatária de funções de
Agência de Água do Comitê Guandu

50

28.07.10

Dispõe sobre a indicação da entidade delegatária das funções de Agência de Água e
aprova a destinação de recursos financeiros a serem aplicados no contrato de gestão a ser
celebrado entre o Inea e a Associação Pró-Gestão de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul (Agevap), com interveniência do Comitê Guandu e dá outras providências

51

28.07.10

Determina providências a serem tomadas pelos Comitês de Bacia Hidrográfica e pelo
Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para a utilização de recursos disponíveis no Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (Fundrhi)

52

29.09.10

Aprova a aplicação de recursos financeiros do Fundrhi das subcontas das Regiões Hidrográficas Macaé e das Ostras, Médio Paraíba do Sul e Piabanha

53

29.09.10

Aprova a aplicação de recursos financeiros do Fundrhi da subconta da Região
Hidrográfica Guandu

54

27.10.10

Aprova a aplicação de recursos financeiros do ano de 2010 do Fundrhi das subcontas das
Regiões Hidrográficas Médio Paraíba do Sul, Rio Dois Rios e Macaé e das Ostras

55

08.12.10

Dispõe sobre a perenização do Rio Guandu – transposição das águas do Rio Paraíba do Sul
Resoluções Cerhi-RJ de 2011

56

23.02.11

Revoga as ações aprovadas na Resolução Cerhi-RJ nº 52, de 27 de setembro de 2010,
destinadas à Região Hidrográfica Macaé e das Ostras

57

23.02.11

Aprova aplicações de recursos financeiros disponíveis até 2010 do Fundrhi das subcontas
das Regiões Hidrográficas Macaé e das Ostras

58

16.03.11

Aprova a instituição do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande, no âmbito do
sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos

59

16.03.11

Aprova a aplicação de recursos financeiros disponíveis do ano de 2010 do Fundrhi das
subcontas das Regiões Hidrográficas Guandu, Baía de Guanabara e Macaé e das Ostras

60

29.06.11

Aprova os investimentos com os recursos financeiros disponíveis do ano de 2010 do
Fundrhi da subconta da Região Hidrográfica Lagos São João

61

29.06.11

Estabelece procedimentos a serem adotados na Região Hidrográfica Lagos São João, para
a manutenção do canal hidráulico da Lagoa de Araruama

62

29.06.11

Dispõe sobre as questões relacionadas ao contrato de gestão celebrado entre o Inea e o
Consórcio Intermunicipal para a Gestão Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do
Rio São João e Zona Costeira, com interveniência do Comitê das Bacias Hidrográficas das
Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una e dá outras providências

63

29.06.11

Dispõe sobre a criação de subcomitês na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara

64

31.08.11

Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros disponíveis até 2011 do Fundo de Recursos Hídricos (Fundrhi) da subconta do Comitê Baixo Paraíba do Sul
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65

31.08.11

Dispõe sobre as questões relacionadas ao contrato de gestão celebrado entre o Inea e a
Agevap (Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul),
com interveniência dos Comitês das Bacias Hidrográficas do Baixo Paraíba do Sul, do Rio
Dois Rios e do Rio Piabanha e dá outras providências

66

31.08.11

Aprova complementação de recursos financeiros disponíveis do Fundrhi da subconta da
Região Hidrográfica Rio Dois Rios, para o projeto ETE Campo do Coelho - Nova Friburgo

67

22.09.11

Aprova ad referendum recursos financeiros para reembolso e ajuda de custo aos membros
do Comitê Médio Paraíba do Sul, disponíveis do Fundrhi na subconta Região Hidrográfica
Médio Paraíba do Sul (RH-III)

68

22.09.11

Aprova ad referendum a aplicação dos recursos financeiros disponíveis até 2010
do Fundo de Recursos Hídricos (Fundrhi) da subconta do Comitê Médio Paraíba do
Sul para a ação emergencial de recuperação da Barragem do Lago dos Palmares
localizado em Paty do Alferes

69

09.11.11

Substituição do anexo I da Resolução Cerhi-RJ nº 59 , de 16 de março de 2011, destinada
às Regiões Hidrográficas Guandu, Baía de Guanabara e Macaé e das Ostras

70

09.11.11

Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros disponíveis até 2011 do Fundo de
Recursos Hídricos (Fundrhi) da subconta da Região Hidrográfica II - Guandu

71

09.11.11

Dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros disponíveis até 2010 do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fundrhi) da subconta da Região Hidrográfica III - Médio Paraíba do Sul

72

09.11.11

Dispõe sobre a criação de subcomitês na Região Hidrográfica VI - Lagos São João

73

07.12.11

Dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros disponíveis até 2010 do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos (Fundrhi) da subconta da Região Hidrográfica Piabanha

74

07.12.11

Aprova os investimentos com os recursos financeiros referentes aos juros de aplicação do
período de 2007 a 2010 do Fundrhi da subconta da Região Hidrográfica Lagos São João

75

07.12.11

Aprova os investimentos com os recursos financeiros disponíveis do ano de 2011 do
Fundrhi da subconta da Região Hidrográfica Lagos São João

76

07.12.11

Aprova os investimentos com os recursos financeiros do Fundrhi da subconta da Região
Hidrográfica Macaé e das Ostras, para contratação de serviços de gerenciamento da secretária executiva provisória

77

07.12.11

Dispõe sobre o segmento Poder Público

78

07.12.11

Dispõe sobre o segmento Sociedade Civil

79

07.12.11

Dispõe sobre o segmento Usuário
Resoluções Cerhi-RJ de 2012

80

08.02.12

Aprova o plano de investimentos para o ano de 2012 com recursos financeiros disponíveis
em 2010 e 2011 do Fundrhi na subconta do Comitê Médio Paraíba do Sul CBH-MPS

81

11.04.12

Aprova o plano de investimentos dos recursos financeiros disponíveis até 2011 do Fundrhi
na subconta da Região Hidrográfica VIII - Comitê Macaé e das Ostras

82

11.04.2012

Altera as Resoluções Cerhi-RJ n°54 de 27 de outubro de 2010 e nº 56 de 23 de
fevereiro de 2011
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83

30.05.12

Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros do Fundrhi da subconta da Região Hidrográfica Guandu

84

30.05.12

Dispõe sobre a indicação do Consórcio Intermunicipal Lagos São João como entidade
delegatária de funções de agência de água, por meio de Contrato de Gestão, tendo como
interveniente o Comitê Macaé e das Ostras - Região Hidrográfica VIII

85

30.05.12

Dispõe sobre o limite de custeio administrativo para entidade delegatária de funções de
agência de água do Comitê Macaé e das Ostras - Região Hidrográfica VIII

86

08.08.12

Define a viabilidade da aplicação dos recursos Fundrhi em ações de saneamento
rural incluída no percentual de 70% explicitado no artigo 6° da Lei Estadual n° 5.234
de 05 de maio de 2008

87

08.08.12

Aprova o plano de investimentos dos recursos financeiros no Fundrhi da subconta da
Região Hidrográfica Lagos São João

88

08.08.12

Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros do Fundrhi da subconta da Região Hidrográfica Lagos São João

89

08.08.12

Dar nova redação ao artigo 2º da Resolução Cerhi-RJ n° 85, de 30 de maio de 2012

90

08.08.12

Dispõe sobre as questões relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado entre o Inea e
o Consórcio Intermunicipal para a gestão ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do
Rio São João e Zona Costeira, com interveniência do Comitê das Bacias Hidrográficas das
Lagoas de Araruama e Saquarema e Dos Rios São João e Una e dá outras providências

91

08.08.12

Aprova o plano de investimentos dos recursos financeiros no Fundrhi da subconta da
Região Hidrográfica Rio Dois Rios

92

08.08.12

Aprova o plano de investimentos com recursos financeiros do Fundrhi na subconta da
Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul

93

08.08.12

Dispõe sobre a Resolução CBH Piabanha n° 15, de 22 de maio de 2012, que solicita a devolução dos recursos do Fundrhi - subconta da Região Hidrográfica Piabanha aprovados pela
Resolução Cerhi-RJ n° 52, de 29 de setembro de 2010

94

05.09.12

Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros do Fundrhi da subconta da compensação
financeira com a finalidade de apoio ao Cadastro Ambiental Rural (CAR)

95

05.09.12

Aprova o plano de investimentos dos recursos financeiros no Fundrhi da subconta
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e das Sub-bacias Hidrográficas
dos Rios Paquequer e Preto

96

10.10.12

Altera a Resolução Cerhi-RJ n° 67, de 22 de setembro de 2011

97

12.12.12

Dispõe sobre a indicação da Fundação de Apoio Técnico e Profissionalizante do Rio Pomba
(Fundep) como entidade delegatária das funções de agência de água, tendo como interveniente o Comitê Baía da Ilha Grande - Região Hidrográfica I

98

12.12.12

Dispõe sobre os limites de custeio administrativo para a entidade delegatária de funções de
agência de água do Comitê Baía da Ilha Grande - Região Hidrográfica I

99

12.12.12

Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros do Fundrhi da subconta da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul para projetos de coleta e tratamento de efluentes urbanos

100

12.12.12

Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros do Fundrhi da subconta da Região Hidrográfica Guandu para sistema de informação de recursos hídricos e observatório da bacia

101

12.12.12

Aprova o plano de investimentos com recursos Financeiros do Fundrhi na subconta da
Região Hidrográfica Baía de Guanabara
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102

12.12.12

Cria ficha de projetos a ser adotada pelos comitês de bacias hidrográficas
Resoluções Cerhi-RJ de 2013

103

24.04.13

Dispõe sobre a utilização de recursos financeiros do Fundrhi da subconta da Região Hidrográfica Baía da Ilha Grande para ações do plano de aplicação

104

24.04.13

Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros do Fundrhi da subconta da Região Hidrográfica Guandu para hidrologia dos aquíferos e projetos básicos de esgotamento sanitário

105

24.04.13

Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros do Fundrhi da subconta da
Região Hidrográfica Guandu para sistema de esgotamento sanitário e sistema de
coleta e tratamento de esgoto

106

24.04.13

Revoga a aplicação de recursos financeiros do Fundrhi da subconta da Região Hidrográfica
Médio Paraíba do Sul para projeto básico de sistema de esgotamento sanitário e projeto de
recuperação ambiental

107

22.05.13

Aprova nova definição das regiões hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro e revoga a
Resolução Cerhi-RJ n° 18 de 08 de novembro de 2006

108

02.07.13

Dispõe sobre a Secretaria Executiva do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas

109

02.07.13

Aprova o plano de investimentos dos recursos financeiros no Fundrhi da subconta do
Comitê da Bacia Hidrográfica Macaé e das Ostras

110

02.07.13

Dispõe sobre a manutenção de todas as aplicações de recursos financeiros do Fundrhi
anteriormente deliberadas pelos CBHs, após nova divisão das regiões hidrográficas

111

02.07.13

Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros do Fundrhi da subconta da compensação
financeira com o objetivo de financiar o Plano Estadual de Recursos Hídricos

112

10.09.13

Aprova o Plano de Investimento dos recursos financeiros no Fundrhi da subconta do Comitê das Bacias Hidrográficas das lagoas de Araruama e Saquarema e do Rio São João

113

04.09.13

Altera o valor destinado à ação contida na Resolução Cerhi-RJ n° 76, de 07 de dezembro
de 2011, para contratação de serviços de gerenciamento da Secretaria Executiva provisória
para o Comitê Macaé e das Ostras

114

04.09.13

Aprova o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros no Fundrhi da subconta do
Comitê da Bacia Hidrográfica Médio Paraíba do Sul

115

04.10.13

Dispõe ad referendum sobre os limites de custeio administrativo para as entidades delegatárias de funções de agência de água

´116

11.12.13

Dispõe sobre o apoio à Secretaria Executiva do Fórum Nacional de CBHs
Resoluções Cerhi-RJ de 2014

117

19.02.14

Dispõe sobre a aprovação do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do
Rio de Janeiro (Perhi-RJ)

118

30.04.14

Aprova o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros no Fundrhi da subconta do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios

119

30.04.14

Aprova o Plano de Investimentos do Comitê Guandu

120

30.04.14

Aprova a aplicação de recursos financeiros do Fundrhi da subconta do Comitê das Bacias
Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e do Rio São João na continuidade do
projeto de monitoramento estatístico pesqueiro das Lagoas de Araruama e Saquarema

121

01.07.14

Altera o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros do Fundrhi da subconta do
Comitê da Bacia Hidrográfica Médio Paraíba do Sul
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122

27.08.14

Dispõe sobre a indicação da Associação Pró-gestão de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) como entidade delegatária provisória das funções de agência de água, tendo como interveniente o Comitê da Bacia Hidrográfica
da Baía de Guanabara - Região Hidrográfica V

123

27.08.14

Dispõe sobre os limites de custeio administrativo para a entidade delegatária provisória
de funções de agência de água do comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara Região Hidrográfica V

124

27.08.14

Altera o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros no Fundrhi da
subconta do Comitê da Bacia Hidrográfica Piabanha e das sub-bacias hidrográficas
dos rios Paquequer e Preto

125

27.08.14

Aprova o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros no Fundrhi da subconta do
Comitê da Bacia Hidrográfica de Macaé e das Ostras

126

27.08.14

Aprova o Plano de Aplicação Plurianual para o período de 2014 a 2016 dos recursos financeiros do Fundrhi da subconta do Comitê Guandu

127

27.08.14

Aprova o enquadramento de corpos d´água em classes de uso para 24 trechos de rio da
Região Hidrográfica Guandu

128

28.10.14

Dispõe sobre a indicação da Associação Águas da Baía de Guanabara (AABG) como entidade delegatária das funções de agência de água, tendo como interveniente o Comitê da Bacia
Hidrográfica da Baía de Guanabara - Região Hidrográfica V

129

28.10.14

Dispõe sobre os limites de custeio administrativo para a entidade delegatária de
funções de agência de água do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara
- Região Hidrográfica V

130

29.10.2014

Revoga as resoluções 122 e 123 de 27 de agosto de 2014
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